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ÖNSÖZ 

Anavatanı Kafkasya ve Kuzey Doğu Anadolu bölgeleri olan 

üzüm, tarih boyunca tüm dünya üzerinde yetiştirilen ve tüketilen 

ürünlerden birisidir. Birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de 

önemli bir yere sahip olan üzüm, insanoğlunun dini inançlarında, 

kullandıkları eşyalar ve sanat eserlerinde de çeşitli simgesel anlamlar 

taşımışlardır. Ülkemizin önemli gastronomi ürünlerinden birisi olan 

üzüm birçok çeşidi ile üretildiği bölgelerde coğrafi işaret tescilli 

üründür ve üzüm çeşitlerinin ata tohumuna sahip çıkılmaya 

çalışılmaktadır. Üzüm ve üzümden elde edilen ürünler yetiştirildiği 

yerin kimliğidir, bu nedenle gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında 

hâk ettiği değer verilmelidir. Ülkemizdeki üzüm çeşitliliğini dünyaya 

tanıtmak, ülkemizdeki ve dünyadaki üzüm çeşitlerinin mevcut kaynak 

ve kullanım durumu, potansiyelleri ve sürdürülebilir kalkınmaları için 

ele alınması gereken sorun ve konuların daha iyi anlaşılmasını 

sağlamak önemli konulardan birisidir. Bu amaç doğrultusunda bu 

çalışma ile üzüm ilgili tarihi, kültürel çalışmalar, sanat, sosyoloji, 

iktisat, davranış bilimleri, sağlık, turizm, eğitim, kimya, biyoloji, 

mühendislik alanlarında disiplinler arası çalışan bilim insanları ve 

akademisyenlerin çalışmaları ve araştırma bulguları bir araya 

getirilmiştir. Hazırlanmış olan bu kitap ile araştırmacıların 

çalışmalarını dünya üzüm literatürüne kazandırmak, yapılan bazı 

güncel çalışmalar bir araya getirilerek, bu alanda bir kaynak 

oluşturmak, böylece bilime ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağlamak, gelecek nesillere miras bırakmak amaçlanmıştır.   

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen yazarlarımıza ve 

yayınlanma aşamasında destek veren, emeği geçen İKSAD Yayınevi 

çalışanlarına ve kıymetli aileme teşekkürlerimi sunarım.  

Dr. Fatmagül SAKLAVCI 
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HÖNÜSÜ (MAHRABAŞI) ÜZÜM ÇEŞİDİNİN 

POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE TANE RENGİ, 

TOPLAM FENOL VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE 

DÜZEYİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi,  Nazan BALBABA1 

Zir. Yük. Müh., Sefair BAĞCI2 
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GİRİŞ 

Üzümlerin toplam fenolik bileşikler ve antosiyanin içerikleri ile 

antioksidan kapasiteleri ve diğer fitokimyasal özellikleri, üzüm 

çeşidine, yetiştirildiği iklim ve toprak koşullarına, olgunlaşma 

seviyelerine, kültürel uygulamalara ve ürün miktarına göre 

değişmektedir (Matthews ve Anderson, 1988; Nadal ve Arola, 1995; 

De La Hera Orts ve ark., 2005). Üzümlerden elde edilen fenolik 

bileşiklerin bir kısmı vücuda antioksidan aktivite etkisini 

sağlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu güçlü antioksidan 

aktivite DNA zararını azaltmakta ve en önemli etki olarak kanserden 

korumaktadır. Flavonoidlerin bir grubu olan antosiyaninler bitkilerde 

kırmızı, mavi ve mor rengin ortaya çıkması ile kalp damar 

hastalıklarını önlemektedir. Fitokimyasallar; kalp sağlığını, bağışıklık 

sistemi ile kan akış düzeyine olumlu etki gibi pek çok görev 

üstlenmektedir (Carceet ve ark., 2012). Polifenolik bileşiklerden 

flavonoidler antioksidan olarak görev yaparak serbest radikalleri 

temizlemektedir. Antioksidanlar kalp damar hastalığı ve damar 

sertliğine karşı koruyucudur (Mulero ve ark.,2010). Üzüm tüketimi 

karsinogenesisi önlemekte, prostat, karaciğer, kolorektal ve bağırsak, 

cilt, akciğer, kan ve tiroid kanserlerinden koruyucu etkiye neden 

olmaktadır. Pek çok çalışma üzüm ve üzüm çekirdeği extraktlarının, 

içerdiği fenolikler nedeniyle kötü kolesterolü azalttığını ifade 

etmektedir. Kırmızı üzümlerin antioksidan aktivitesi fenolik ve 

flavonoid kapsamıyla bağlantılıdır (Yang ve Xiao, 2013). Antioksidan 

maddelerce zengin ürünlerle beslenme serbest radikallerin neden 

olduğu hastalıkların önlenmesi, yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesi 

ve azaltılması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

 Bitki dokularında renkten sorumlu olan moleküller antioksidan 

kapasiteden de sorumludurlar. Renkli meyveye sahip bitkilerdeki bu 

moleküller, antioksidan aktivite, toplam fenol kapsamı ve antosiyanin 

kapsamını da belirler.  

 Meyvelerde, renk koordinatları (L*, a*, b*) bir renk ölçer 

cihazıyla belirlenmektedir. Buna göre; L* değeri 0 ile 100 arasında bir 

değer olarak siyah renkten beyaza doğru olan parlaklığı ifade etmekte, 

+a* değeri kırmızı ve mor rengi, -a değeri mavi-yeşil, +b* değeri hue 
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açısında sarı ve –b* değeri mavi rengi ifade eder. Commission 

Internationale de L'éclairage (CIE)’ye göre renk koordinatları Şekil 

1’de görülmektedir (McGuire, 1992). 

 

 

Şekil 1: CIE renk koordinatları (a* ,b* ve hue açısı) (McGuire, 1992). 

 

 Bu çalışma ile Kahramanmaraş ilinde üretimi yapılan Hönüsü 

(Mahrabaşı) üzüm çeşidinin pomolojik özellikleri (salkım ağırlığı, 

salkım boyu, salkım eni, tane boyu, tane eni, tane ağırlığı, tanede 

bulunan çekirdek sayısı, SÇKM (suda çözünebilir kuru madde 

miktarı), pH ile titrasyon asitliği), tane kabuk rengi, toplam fenol ve 

antioksidan aktivite düzeyi belirlenmiştir.  

1. MATERYAL ve YÖNTEM 

1.1. Materyal 

Kahramanmaraş ili 370 56′ 58 09″ kuzey enlemi ile 360 93′ 71 

07″ doğu boylamı arasında yer alır. Bu koşullarda yetiştirilen pek çok 

üzüm çeşidi bulunmaktadır.  

Hönüsü üzüm çeşidi, kırmızı-mor renkli, iri ve seyrek 

salkımları olan, uzun eliptik ve çok iri taneli, tanede 1-2 çekirdek 

sayısı olan, geç zamanda olgunlaşan, Akdeniz Bölgesinde 

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinde üretimi yapılan, çiçek 

yapısı fonksiyonel dişi olan ve tozlayıcı olarak Dökülgen çeşidinin 

kullanıldığı sofralık bir üzüm çeşididir (Çelik, 2006).  

Kahramanmaraş ilinin Bertiz Havzası, Pazarcık Havzası ve Kürtül-

Şahinkayası Havzalarında ekonomik olarak üretimi yapılan Hönüsü 
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üzüm çeşidi omcalarından üretim alanlarını temsil edecek şekilde ve 

3 tekerrürlü olarak salkım örnekleri alınmıştır. 6 Eylül 2018 tarihinde 

hasat yapılmıştır. Çalışmada Bertiz Havzası,  Pazarcık Havzası 

Kürtül-Şahinkayası Havzalarındaki benzer beslenme ve kültürel 

işlemlerin uygulandığı 27 farklı üzüm bağından ve bu bağlarda 

bulunan farklı omcalardan salkım örnekleri alınmıştır. Her bağdan 

alınan örnekler, örnek kodu 1’den başlamak üzere sıralandırılmıştır. 

İlk 9 örnek Bertiz Havzası, 10-18 numaralı örnekler Pazarcık Havzası, 

19-27 numaralı örnekler Şahinkayası Havzasından elde edilmiştir.  

Analizler için, asmalardan seçilmeden alınan üzüm örnekleri 

polietilen torbalara konarak analiz zamanına kadar -80 0C sıcaklıkta 

muhafaza edilmiştir. 
 

1.2. Yöntem 

Her bir havzada bulunan ve havzayı temsil eden üzüm 

bağlarındaki omcalardan 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 adet olarak 

alınan salkım örneklerinde; salkım ağırlığı (g), salkım boyu (cm) ve 

salkım eni (cm), örnek salkımlardan tesadüfen alınan tanelerde; tane 

ağırlığı (g), tane boyu (mm) ve tane eni (mm), tanede bulunan çekirdek 

sayısı (n) kaydedilmiştir. Tanelerin sıkılması ile elde edilen şırada 

refraktometre ile SÇKM (suda çözünebilir kuru madde miktarı) (%), 

titrasyon asitliği (%) ve pH düzeyi belirlenmiştir.  
 

1.2.1. Tane Kabuk Rengi Analizi 

Üzüm tane örneklerinde kabuk rengi, üç tekerrürlü olarak ve her 

tekerrürde 5 üzüm tanesinin 2 farklı bölgesinde renk ölçer cihazıyla 

(Hunter-lab, ColorFlex) ölçüm yapılmıştır. CIE (International 

Commission on Illumination) Lab renk sistemine göre L*, a* ve b*, C 

(Chroma) ve ho (hue açısı) değerleri esas alınarak yapılmıştır 

(McGuire,1992). L* değeri parlaklığı, +a* değeri kırmızı rengi –a 

değeri yeşili, +b değeri sarı rengi ve  –b değeri mavi renk aralığını 

belirler (Piccardo ve ark., 2019). Chroma renk yoğunluğunu, Hue renk 

tonu açısını belirtmektedir. Buna göre 0o kırmızı-mor rengi, 90o sarı, 

180o mavi- yeşil, 270o mavi rengi ifade etmektedir.  

Hue açısı, Eşitlik 1’deki gibi hesaplanır. 
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Eşitlik 1: ho = arctan(b*/a*) (McGuire, 1992). 

Renk doygunluğu olan Chroma değeri ise, Eşitlik 2’deki formül 

ile belirlenir. 

Eşitlik 2: C (chroma) = (a*2+b*2) 1/2  (McGuire,1992; Belafi-

Bako and Nemestothy, 2017). 

Kırmızı üzümlerde renk indeksi olan CIRG (Colour Index of 

Red Grapes) şu şekilde hesaplanır (Carreno ve ark. 1995). 

Eşitlik 3: 180-hue/ (L*+C*) 

 

1.2.2.  Toplam Fenol Bileşiklerinin Analizi 

 Folin Ciocalteu kolorimetrik metodu kullanılarak Singleton ve 

Rossi (1965)’ye göre yapılmıştır. Folin Ciocalteu reagent, 

Merck;Gallic asit ise Sigma-Aldrich firmasından elde edilmiştir. 

Tanelerdeki toplam fenolik bileşik miktarı spektrofotometrede gallik 

asit cinsinden mg 100 g-1 olarak okunmuştur. 

 

1.2.3. Antioksidan Aktivite Analizi 

Üzüm ektraktlarında antioksidan aktivitenin belirlenmesi 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) serbest radikali kullanılarak 

yapılmıştır (Özden ve Vardin, 2009; Kelebek ve ark., 2009). Her 

uygulama için 50 g alınan sapsız üzüm örneği öğütülerek 100 ml % 

0.1’lik HCL metanol ilave edilmiş, ısıtıcı karıştırıcıda 10 dakika 

karıştırılmış ve örnekler karanlıkta 24 saat bekletilmiştir. Spektro 

küvetlere 2,9 ml DPPH ilave edilerek her bir örnekten 1 ml eklenmiş 

ve spektrofotometrede 515 nm’de okunmuştur. Her örneğin serbest 

radikalleri indirgeme kapasitesi aşağıda belirtilen formül aracılığıyla 

antioksidan aktivite olarak belirlenmiştir. 

DPPH inhibisyonu (%)= [(Ac – As)/ Ac *100]. 

Ac: Kontrol absorbansı, As: Örneklerin absorbansı 
 

1.2.4.   İstatistiki Analiz 

 Deneme Tesadüf Parselleri Deneme Deseni şeklinde 3 

yinelemeli olarak düzenlenmiş ve standart sapma değerleri 

kaydedilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi; Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm 

çeşidinde salkım ağırlığı değerleri 164.38 g ile 518.42 g arasında 

değişmiş, salkım uzunluğu 14.63 cm ile 28.97 cm, salkım genişliği 

10.07 cm ile 16.23 cm, salkım büyüklüğü değerleri 146.23 cm2 ile 

406.63 cm2 arasında saptanmıştır.  

Pehlivan ve Uzun (2015), Shiraz üzüm çeşidi omcalarına farklı 

düzeylerde salkım seyreltme uygulaması sonucu salkım ağırlığının 

181.3 g ile 206.07 g arasında, salkım uzunluğunun 166.27 mm ile 

172.33 mm arasında, salkım eninin 63.82 mm ile 67.11 mm arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Akın (2018), Alphonse Lavallee üzüm 

çeşidi kontrol grubu örneklerinde salkım ağırlığını 214.77 g olarak 

bildirmiştir.  

 
Çizelge 1.Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm çeşidinin salkım özellikleri 

Örnek 

Kodu 

Salkım 

ağırlığı  

(g) 

Salkım  

Uzunluğu 

 (cm) 

Salkım  

genişliği 

 (cm) 

Salkım 

büyüklüğü 

(cm2) 

1 295.21 20.77 11.63 245.13 

2 446.10 24.87 15.27 379.89 

3 287.69 16.73 10.70 187.80 

4 374.35 20.40 11.63 237.92 

5 285.78 19.77 11.53 229.82 

6 185.03 21.03 10.57 221.85 

7 275.57 19.45 13.82 274.94 

8 243.23 18.43 11.27 207.67 

9 234.27 16.83 10.83 185.44 

10 210.17 16.43 12.10 204.77 

11 172.60 14.63 10.07 146.23 

12 309.90 18.23 10.73 197.55 

13 325.53 27.03 14.51 391.82 

14 338.49 16.93 14.33 242.51 

15 332.01 21.98 14.42 317.17 

16 293.66 20.43 12.83 269.59 

17 164.38 18.47 11.67 217.60 
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18 229.02 19.45 12.25 243.60 

19 414.97 23.53 14.63 345.26 

20 337.82 19.31 14.57 282.08 

21 463.02 22.67 15.75 356.40 

22 518.42 25.07 16.23 406.63 

23 259.16 20.57 10.82 222.01 

24 263.46 22.37 12.39 279.81 

25 250.16 21.37 14.27 304.29 

26 331.77 28.97 11.64 336.50 

27 302.49 20.25 13.32 270.95 

Min.  164.38  14.63 10.07 146.23 

Max. 518.42 28.97 16.23 406.63 

Ort. 341.40 21.80 13.15 276.43 

Standart 

sapma 

60.017 1.615 4.069 34.808 

 

Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm çeşidinde tane ağırlığı değerleri 2.82 

g ile 6.87 g arasında, tane uzunluğu 13.06 mm ile 25.09 mm, tane 

genişliği ise 7.28 mm ile 20.38 mm arasında değişmektedir (Çizelge 

2). 

 
Çizelge 2. Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm çeşidinde incelenen tane özellikleri 

Örnek  

Kodu 

 

Tane 

ağırlığı  

(g) 

Tane 

uzunluğu 

(mm) 

Tane 

genişliği  

(mm) 

Çekirdek 

sayısı (n) 

1 4.34 18.84 13.86 1 

2 5.53 20.79 14.90 2 

3 5.20 20.60 14.87 3 

4 6.79 23.08 16.00 1 

5 5.43 20.78 14.63 2 

6 4.96 20.15 14.57 2 

7 4.44 22.55 17.49 2 

8 4.47 18.68 13.68 2 

9 3.42 18.39 15.54 3 

10 4.78 23.23 17.99 2 
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11 6.16 24.18 18.37 3 

12 2.82 17.66 15.47 1 

13 4.43 21.93 17.70 2 

14 5.28 13.06 8.01 1 

15 4.86 17.50 12.86 2 

16 4.11 13.23 7.28 2 

17 5.14 24.15 18.71 1 

18 4.63 18.69 13.01 2 

19 6.87 25.95 19.52 2 

20 6.36 24.26 19.09 3 

21 5.91 23.10 18.45 2 

22 5.83 23.89 18.17 2 

23 4.53 22.43 16.92 3 

24 5.75 24.60 18.89 2 

25 5.03 18.77 15.20 2 

26 5.73 24.74 20.38 2 

27 5.12 20.90 17.11 3 

Min.  2.82 13.06 7.28 1 

Max. 6.87 25.09 20.38 3 

Ort. 4.84 19.07 13.83 2 

Standart 

sapma 

0.108 0.664 0.502 0.376 

 

Kök ve Bal (2018), Red Globe üzüm çeşidinde kontrol grubu 

üzüm örneklerinde tane uzunluğunu 24.26 mm, tane genişliğini 23.65 

mm, tane ağırlığını 8.90 g olarak belirlemişlerdir. Ruiz-García ve ark. 

(2013), kırmızı şaraplık üzüm çeşidi olan Monastrell kontrol grubu 

üzüm örneklerinde 100 tane ağırlığını 118.3 g olarak kaydetmişlerdir.  

Çizelge 3 incelendiğinde, Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm çeşidinin SÇKM 

düzeyi % 14.45-24.05, titre edilebilir asitlik % 0.169-0.573, pH 3.40 

ile 3.93 olarak görülmektedir.  
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Çizelge 3. Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm çeşidi şıra özellikleri 

Örnek  

Kodu 

SÇKM  

(%) 

Asitlik  

(%) 

pH 

1 15.52 0.373 3.42 

2 14.75 0.289 3.53 

3 18.43 0.359 3.41 

4 19.65 0.233 3.68 

5 18.01 0.265 3.65 

6 18.25 0.234 3.92 

7 16.47 0.296 3.76 

8 16.45 0.325 3.56 

9 20.28 0.169 3.66 

10 24.05 0.344 3.93 

11 22.85 0.189 3.91 

12 19.95 0.176 3.40 

13 17.35 0.366 3.60 

14 17.45 0.573 3.88 

15 17.40 0.470 3.74 

16 19.90 0.184 3.69 

17 18.75 0.173 3.89 

18 19.33 0.180 3.78 

19 17.15 0.283 3.73 

20 19.25 0.246 3.86 

21 19.35 0.204 3.74 

22 18.65 0.205 3.87 

23 17.45 0.281 3.51 

24 20.33 0.210 3.82 

25 18.25 0.258 3.84 

26 19.85 0.497 3.89 

27 18.43 0.240 3.90 

Min.  14.45 0.169 3.40 

Max. 24.05 0.573 3.93 

Ort. 19.25 0.371 3.66 

Standart sapma 0.269 0.053 0.068 
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 Brix değeri solüsyonda bulunan yaklaşık % şeker miktarını 

ifade eder (Creasy ve Creasy 2009).  

Cagnasso ve ark. (2011),  Nebbiola kırmızı üzüm çeşidinin 

farklı yıllarda ve değişik üretim alanlarında farklı olgunlaşma 

dönemlerinde alınan örneklere göre SÇKM miktarını 21.05 ile 26.09, 

pH düzeyini 2.85 ile 3.24, toplam asitlik miktarının 6.0 g l-1 ile 9.9 g 

l-1değerleri arasında olduğunu belirlemişlerdir. 

Solusyondaki hidrojen iyonlarının konsantrasyonu pH olarak 

ifade edilir. pH antosiyanin gibi rengi etkileyen bazı moleküllerin 

iyonik formları üzerine etkilidir (Creasy ve Creasy, 2009).   

Boonterm ve ark. (2010), Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi 

kontrol grubu örneklerinde tane ağırlığını denemenin ilk yılında 1.22 

g, 2. yıl 0.93 g, Brix değerini 18.25, titrasyon asitliğini 10.79 g l-1 ve 

pH değerini 3.32 olarak kaydetmişlerdir. Kök ve Bal (2018), Red 

Globe üzüm çeşidi kontrol grubu üzüm örneklerinde SÇKM miktarını 

% 15.28, toplam asitliği 6.75 g l-1, pH düzeyini 3.33 olarak 

belirlemişlerdir. Peppi and Fidelibus, (2008), Flame Seedless üzüm 

çeşidinde 2 farklı hasat tarihinde şıradaki Brix değerinin 16.4 ile 16.6 

arasında, toplam asitliğin 7.28 g l-1 ile 6.88 g l-1 arasında değiştiğini 

ifade etmişlerdir. Canals ve ark. (2005)’nın çalışmasına göre; 

Tempranillo çeşidi kontrol grubu omcalarından alınan üzüm 

örneklerinde farklı olgunlaşma dönemlerinde Brix değeri 14.9 ile 17.7 

arasında, titre edilebilir asitlik 9.5 g l-1 ile 4.2 g l-1 arasında, pH düzeyi 

3.18 ile 3.56 arasında kaydedilmiştir.  

Çizelge 4’e göre; L* değeri 26.67 ile 32.86, a* değeri 4.06 ile 

7.68, b* değeri 1.05 ile 2.13, renk yoğunluğunu ifade eden Chroma 

4.21 ile 7.87, Hue açısı ise 9.25 ile 18.69 değerleri arasında 

belirlenmiştir. Hönüsü çeşidi renk parametreleri incelenmiş ve tane 

kabuk renginin morumsu-kırmızı ile kırmızı renk arasında yer aldığı 

kaydedilmiştir.  
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Çizelge 4. Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm çeşidinde incelenen renk özellikleri 

Örnek 

Kodu 

L* a* b* Chroma Hue açısı CIRG 

1  29.05 6.32 1.49 5.59 13.49 4.81 

2 28.97 7.48  1.35 7.60 10.23 4.64 

3 32.50 4.46 1.18 4.98 14.54 4.41 

4 26.67 4.06 1.13 4.21 15.55 5.32 

5 29.74 5.25 1.61 5.49 17.04 4.66 

6 28.97 6.59 1.46 6.68 12.30 4.71 

7 26.09 6.75 2.01 7.04 16.50 4.95 

8 29.42 7.68 1.67 7.87 12.26 4.53 

9 30.90 6.68 2.10 6.96 17.45 4.33 

10 28.05 5.07 1.08 5.16 11.32 5.11 

11 26.29 6.25 1.06 6.33 9.62 5.16 

12 31.10 6.79 2.26 7.11 18.41 4.25 

13 28.91 6.68 1.90 6.97 15.88 4.50 

14 32.86 5.87 1.36 6.14 12.95 4.28 

15 29.22 7.65 2.13 7.91 15.54 4.57 

16 32.69 6.74 1.33 6.82 11.16 4.35 

17 31.56 4.62 1.05 4.73 12.61 4.66 

18 27.20 4.15 1.19 4.38 16.02 5.29 

19 32.03 5.97 1.18 6.05 11.38 4.45 

20 29.12 6.34 1.90 6.65 16.67 4.59 

21 28.85 6.26 1.02 6.39  9.25 4.51 

22 30.94 6.57 1.66 6.92 14.06 4.37 

23 29.12 7.63 1.24 7.82  9.33 4.75 

24 30.35 4.45 1.08 4.56 13.64 4.82 

25 31.87 7.34 2.06 7.61 15.62 4.27 

26 29.66 5.38 1.86 5.73 18.69 4.61 

27 30.27 5.28 1.51 5.57 15.95 4.56 

Min.  26.67 4.06 1.05 4.21  9.25 4.25 

Max. 32.86 7.68 2.13 7.87 18.69 5.32 

Ort. 29.77 5.87 1.59 6.04 13.97 4.78 

Standart 

sapma 

1.667 1.731 1.144 1.896 1.754 0.965 

 

CIRG (Colour Index of Red Grapes) indeksine göre üzümler 

farklı gruplara ayrılmaktadır. Sarı-yeşil renkli üzümlerde CIRG<2, 
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pembe üzümlerde 2< CIRG<4, kırmızı-gri üzümlerde 4<CIRG<5, 

kırmızı ile mor renkli üzümlerde 5<CIRG<6, mavi-siyah üzümlerde 

CIRG>6, kırmızı siyah üzümlerde ise CIRG>7 şeklinde 

kaydedilmiştir (Carreno ve ark. 1995). Hönüsü üzüm çeşidinde CIRG 

indeksi 4.25 ile 5.57 değerleri arasında kaydedilmiştir. Orak (2007), 

çalışmasında Gewürztraminer, 2B/56 gibi kırmızı, koyu kırmızı renkli 

olan üzümlerin CIRG indeksini sırasıyla; 4.31 ile 5.32 değerleri 

arasında belirlemiştir.  

Carreno ve ark. (1998), bazı kırmızı ve mor renkli üzüm 

çeşitlerinde L değerini ortalama 29.07, a değerini 4.88, b değerini 

1.02, Chroma, hue açısı ve CIRG değerlerini ise sırasıyla; 4.99, 11.82 

ve 4.95 olarak bildirmişlerdir. Bu değerler elde ettiğimiz bulgular ile 

benzerlik göstermektedir.  

Cristea ve ark. (2018), kırmızı renkli üzüm posasında kontrol 

grubunun renk değerlerini incelemiş ve L değerini 65.60, a değerini 

30.00, b değerini  -7.14, C değerini 30.84, hue açısını ise -4.12 olarak 

belirlemiştir.  

Akın (2018), Alphonse Lavallee üzüm çeşidine ait kontrol 

grubu örneklerinde renk değerlerini incelemiş, L değerini 26.12, a 

değerini 0.45, b değerini -1.23 şeklinde kaydetmiştir.  

Çağındı (2016), Red Globe üzüm çeşidi şırasında renk ölçümü 

sonuçlarına göre, L* değerini 16.09, a değerini 9.57, b değerini 2.39, 

Chroma değerini 10.24 ve hue açısını 13.09 olarak elde etmiştir. 

Orak (2007), bazı kırmızı üzüm çeşitlerinde renk 

parametrelerini inceleyerek, L* değerinin 7.89 ile 34.78 değerleri 

arasında, a* renk değerinin 6.31 ile 13.29, b* değerinin 0.61 ile 15.12, 

hue açısının 0.43 ile 13.84 ve Chroma değerinin 7.74 ile 16.38 

değerleri arasında olduğunu bildirmiştir. 

Üzüm rengi; hem beyaz hem de kırmızı renkli üzümler için 

meyve gelişiminin son safhasında belirlenmektedir. Kırmızı üzümler 

düşük veya yüksek düzeyde antosiyanin varlığından dolayı pembe, 

kırmızı veya menekşe rengi tonlarında olabilmektedir (Carreno ve ark. 

1998).  

Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm örneklerinin toplam fenol ve 

antioksidan aktivite düzeyi Çizelge 5’de verilmiştir. Toplam fenol 
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düzeyi 198.2 mg GAE 100 g-1 ile 368.2 mg GAE 100 g-1, antioksidan 

aktivite düzeyi % 60- 91 arasında belirlemiştir. 

 Dünyada yetiştirilen meyveler arasında yer alan üzümün, 

fenolik asit, flavonoid ve resveratrol kaynağı olması nedeniyle sağlığa 

olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır (Yang ve Xiao, 2013).  

 Lung ve ark. (2016), Romanya’da Napoca ve Someşan kırmızı 

üzüm çeşitlerinin toplam fenol düzeyini belirlemişlerdir. Napoca 

çeşidinin kabuk kısmında 33.2 mg kg-1, çekirdek kısmında 17.6 mg 

kg-1, Someşan çeşidinin kabukta 21.5 mg kg-1, çekirdekte 13.9 mg kg-

1olarak elde edilmiştir.  

Orak (2007), çalışmasında Muscat Hamburg, Cinsaut üzüm 

çeşitlerinde toplam fenol miktarını sırasıyla; 1297, 1597 µg ml GAE 

olarak belirlemiştir.   
  

Çizelge 5. Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm örneklerinin toplam fenol ve 

antioksidan aktivite düzeyi 

Örnek  

Kodu 

   Toplam fenol 

   (mg GAE 100 g-1) 

Antioksidan  

Aktivite  (%) 

1 313.2 85 

2 232.8 72 

3 250.9 75 

4 226.0 63 

5 211.6 68 

6 251.9 75 

7 271.5 78 

8 265.4 60 

9 297.7 70 

10 259.6 89 

11 238.9 89 

12 368.2 91 

13 288.7 87 

14 362.9 90 

15 325.8 88 

16               246.7 83 

17 272.6 80 
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Mulero ve ark. (2010), Monastrell üzüm çeşidinin organik ve 

konvansiyonel yetiştiriciliğinde denemenin 1. ve 2. yılında toplam 

fenol miktarını sırasıyla; 979.93 kg-1ile 991.68 mg kg-1; 1153.11 mg 

kg-1 ile 968.72 mg kg-1 olarak kaydetmişlerdir. Yang ve Xiao, (2013), 

üzüm suyunda toplam fenol kapsamını Vranee ve Merlot çeşitleri için 

2.17 mg g-1 GAE ve 2.32 mg g-1 GAE yaş ağırlık olarak bildirmiştir. 

 Boonterm ve ark. (2010), Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi 

kontrol grubu örneklerinde toplam fenol değerini ilk yıl 828 g-1 tane,  

ikinci yıl 1.292 g-1 tane olarak bildirmişlerdir. Kök ve Bal (2017), Red 

Globe üzüm çeşidinde toplam fenol kapsamını 1952.61 mg GAE kg-1 

şeklinde kaydetmişlerdir. Karaca, Sanyürek ve arkadaşları (2018), 

kırmızı üzüm çeşitlerinden Papaz Karası ve Ulaş Siyahı kabuk ve 

çekirdek örneklerinde toplam fenol miktarını 21.323 mg GAE kg-1, 

antioksidan aktiviteyi sırasıyla 55.6 μg mL-1 ile 56.2 μg mL-1 olarak 

belirlemişlerdir. Paun ve ark.(2017), siyah üzüm kabuklarının toplam 

fenol düzeyinin Zoecklein ve ark.(1990)’ın bildirdiğine göre kırmızı 

üzümlerde fenolik bileşiklerin % 10 kabukta, % 20 meyve suyunda, % 

30 pulpta, % 20 çekirdekte olduğunu ifade etmiştir. Rockenbach ve 

ark. (2011), kırmızı üzüm çeşitleri olan Cabernet Sauvignon, Merlot, 

18 259.6 81 

19 221.8 66 

20 279.4 70 

21 223.2 72 

22 315.4 89 

23 228.3 76 

24 229.4 69 

25 283.3 74 

26 231.4 88 

27 213.2 65 

Min. 198.2 60 

Max.  368.2 91 

Ort. 280.5 74 

Standart 

Sapma 

  24.021 4.903 
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Bordeaux ve Isabel üzüm örneklerinin pomasında toplam fenol 

düzeyini sırasıyla 74.75 mg g-1, 46.23 mg g-1, 63.31 mg g-1 ve 32.52 

mg g-1GAE, antioksidan aktivite miktarını505.52 µMol g-1, 328.39 

µMol g-1, 361.12 µMol g-1 ve 188.02 µMol g-1TEAC (Trolox 

equivalent antioxidant capacity) olarak bildirmişlerdir. Du ve ark. 

(2012), Cabernet Gernischt, Muscat ve Red Globe üzüm çeşitlerinde 

toplam fenol miktarını 257.0 mg 100 g-1, 132.1 mg 100 g-1, 115.8 mg 

100 g-1; antioksidan aktivite düzeyini ise % 85.59, % 90.83, % 85.75 

olarak bildirmiştir. 

Üzümde bulunan fenolik bileşiklerin miktarı ve profili; genetik 

faktörler, çevresel koşullar, bitki organlarının gelişme safhalarından 

etkilenmektedir (Yang ve Xiao, 2013).   

Aynı meyve tipinde gelişme dönemi, çeşit, çevresel ve iklimsel 

koşullar, bitki hastalıkları ve toprak tipi coğrafi lokasyon ve 

olgunlaşma fenolik bileşiklerin konsantrasyonunu etkilemektedir 

(Subramani ve ark. 2002; Farhadi 2016). Bundan dolayı, fenol 

bileşiklerin miktarında çeşit, iklim ve beslenme koşulları değişimlere 

neden olmaktadır.  
 

SONUÇLAR 

Bu çalışma ile, Kahramanmaraş ilinin önemli havzalarında 

yetiştirilen ve ticari potansiyele sahip Hönüsü (Mahrabaşı) üzüm 

çeşidinde pomolojik parametreler ile tane kabuk rengi, toplam fenol 

ve antioksidan aktivite değerleri ortaya konulmuştur. Hönüsü üzüm 

çeşidinde Şahinkayası havzasından alınan örneklerin salkım 

özellikleri açısından daha üst değerlerde olduğu görülmektedir. Elde 

edilen bulgular incelendiğinde; SÇKM, titre edilebilir asitlik ve pH 

değerleri açısından Şahinkayası havzasından alınan üzüm örnekleri ile 

Pazarcık Havzasından alınan 10 ve 14 numaralı Pazarcık örnekleri ilk 

sıralarda yer almaktadır. Çalışma sonunda, üzüm üretiminin yoğun 

olarak yapıldığı havzalardan alınan Hönüsü üzüm örneklerinde iklim, 

toprak ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilen farklı değerler 

elde edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak çalışmaya konu olan Hönüsü 

üzüm çeşidiyle ilgili araştırmaların devam ettirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 
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BÖLÜM 2 

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK ŞARAP 

TURİZMİ VE TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUMU 
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GİRİŞ  

Turist tercihlerinin değişiyor oluşu alternatif turizm türlerinin 

ortaya çıkmasına ve geleneksel turizm anlayışından kısmen de olsa 

farklılığa gidilmesine yol açmaktadır. Alternatif turizm türlerinden 

biri olan şarap turizmi de, turizm faaliyetlerine katılma amacı deneyim 

kazanmak ve düzenlenen etkinliklerin içerisinde yer almak olan 

kimselerin katıldıkları bir turizm çeşidi olarak ifade edilmektedir. 

Seyahat etmenin kolaylaştığı dünyamızda şarap bir seyahat 

motivasyonu olarak kişilerin turizm hareketliliğine katılmalarına 

sebep olmaktadır. Bu nedenle dünyada şarap rotaları oluşturulmakta, 

festivaller düzenlenmekte, bağ bozumları gerçekleştirilmektedir. 

Şarap turizmi, şarap üreten bir bölgenin çekeceği turist sayısı, 

niteliği, yapacağı harcama, bölgesel kalkınmaya etkisi vb nedenler 

dolayısıyla turizm endüstrisi için önemli bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle şarap üretimi gerçekleşen bölgelere yapılan 

ziyaretler bölgede yer alan küçük ölçekli işletmeler için yeni bir pazar 

anlamına gelmektedir. 

Şarap turizmi, şarap keyfi ile ilgili deneyimler edinmek 

çatısında, daha önce denenmemiş şarapları satın alarak bölgeden 

ayrılmak, bölgesel üretim yerlerini gözlemleyerek şarap hakkında 

detaylı bilgi edinebilmek ve kültürel aktiviteler de dahil olmak üzere 

şarap imalathaneleri ve şarap bölgelerine yapılan ziyaretleri 

içermektedir (Alant ve Bruwer, 2004). 

Şarap ve turizm ilişkisi uzun süredir var olan ancak son yıllarda 

üzerinde sıklıkla çalışılmaya başlanan konular arasında yer 

almaktadır. Şarap turizmi hem şarap endüstrisi hem de turizm 

endüstrisi için önemli bir bileşendir. Turizm endüstrisi için şarap 

turizmi, önemli bir destinasyon, çekicilik unsuru ve motive edici bir 

faktör iken şarap endüstrisi için şarap turizmi müşterilerle ilişki 

kurmanın önemli bir yolu olarak görülmektedir (Hall vd, 2004: 1). 

ŞARAP TURİZMİ 

Şarap turizmi ile ilgili ilk kayıtlar menşe ülke olarak Fransa'yı 

göstermektedir. 1855'te Fransız yöneticiler, ülkenin her yerinde daha 

iyi kalite kontrolleri yapabilmek için Fransa'yı coğrafi olarak bölme 

ve buna göre şaraplarına isim verme sistemini geliştirmişler, büyük 
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şatolar şeklinde yeni şarap mahzenleri yapılmaya başlamışlardır. Bu 

şarap mahzenlerinin ürettikleri şarabı satıyor olmaları şarap turizminin 

ilk adımları olarak kabul edilmektedir (Ahipaşaoğlu ve Korkmaz, 

2008). 

Şarap, aynı anda hem karmaşık hem de esrarengiz bir ürün 

olarak tanımlanmaktadır. Aynı anda besin kaynağı ve lüks bir ürün, 

sağlıklı yaşamla ilişkili ancak fazlası ölüme yol açabilen; statü 

sembolü ve “köylü” içeceği; muazzam dini ve kültürel öneme sahip 

ve hazcı davranışla ilişkilendirilebilen; bir moda öğesi, deneyim ve 

meta, kısaca hepsinin bir arada olduğu karmaşık yapıya sahip bir 

içecek olarak tanımlanmaktadır (Salvado, 2016: 391) 

1990'lardan bu yana, şarap turizmi, endüstri, destinasyon 

geliştirme ve akademik ilgi açısından dünya çapında hızlı bir büyüme 

oranı yaşamaktadır. Birçok bağcılık bölgesinde, şarap turizmi artan bir 

popülarite kazanmakta ve sektörler arası sinerjilerden kaynaklanan 

faydaları genişletmek için özel ve kamu paydaşlarının katılmasıyla 

yeni şarap turizmi destinasyonları ortaya çıkmaktadır. Şarap turizmi, 

şarap üreten bölgeleri ziyaret etme arzusuna dayanan veya gezginlerin 

şarap üreten bölgeleri ve şarap imalathanelerini ziyaret etmeye teşvik 

edildiği ve diğer nedenlerle seyahat ettiği bir kültür turizmi biçimi ve 

bir tür özel ilgi turizmi olarak karakterize edilmektedir (Constantoglou 

vd, 2021). 

Şarap turizmi, üzüm şarabı tadımı ve/veya bir üzüm şarabı 

bölgesinin özelliklerini deneyimlemenin ziyaretçiler için başlıca 

motive edici faktörler olduğu, üzüm bağları, şarap imalathaneleri, 

şarap festivalleri ve şarap gösterilerine yapılan ziyaretler olarak 

tanımlanmaktadır (Carlsen, 2004). Şarap turizmi, şarap ürününün 

boyutlarının genişletilmesine, yani yalnızca bir tüketim maddesi veya 

lüks bir madde olmaktan çıkarak yemek, eğlence ve hedonik 

deneyimlerle eşanlamlı hale gelmesine katkıda bulunmaktadır 

(Alanso vd, 2018). 

Özel ilgi turizminin yaygınlaşmasının bir parçası ve rota 

turizminin en iyi bilinen uluslararası ifadelerinden birini oluşturan 

şarap turizmi (Telfer, 2001) küresel ölçekte büyüyüp gelişmekte, 

kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olarak 

https://www.tandfonline.com/author/CARLSEN%2C+PROF+JACK
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kabul edilmektedir (Ferreira ve Hunter, 2017). Şarap turizmi, dünya 

genelinde artan bir niş turizm ürünüdür. Şarap turizmi de ekonomik, 

kültürel ve sosyal faaliyetlere olumlu etkisi nedeniyle turizme 

sürdürülebilir bir yaklaşım olarak görülmekte (Sorensen, 2013) hem 

hizmet sunumunu hem de destinasyon pazarlamasını kapsamaktadır. 

Üzüm bağlarının estetik görünümü, üzüm yetiştirilen bölgelerin 

sıcak oluşu, zaten turizm altyapısının var oluşu gibi nedenlerle şarap 

turizminin bölgesel gelişmeye olumlu katkı sağlayacağı 

görülmektedir (Getz ve Brown, 2006). Kişilerin artan eğitim 

düzeyleri, elde edilen gelirin artışı vb nedenler ile şarap turistlerinin 

sayısı da her geçen gün artmaktadır (Akdağ, 2015: 4). Şarap 

turizminin hacmi arttıkça, şarap bölgeleri arasındaki rekabet stratejik 

bir konu haline gelmekte dünyanın dört bir yanındaki üreticiler kendi 

bölgelerine turist çekmek için pazarlama faaliyetlerine dahil 

olmaktadırlar (Getz ve Brown, 2004). 

Şarap turizminin özü, şarapları tatmak için mahzenleri, şarap 

imalathanelerini ve üzüm bağlarını ziyaret etmektir. Şarap 

gösterilerini ve festivalleri ziyaret etmek, yalnızca şarap tadımı 

şeklinde değil, aynı zamanda gezginleri şarap bölgelerinin 

özelliklerini deneyimlemeye motive etmede de şarap turizmi ile 

yakından bağlantılıdır. Türkiye özelinde düşünüldüğünde turizmi 

çeşitlendirmenin önemli bir başlık olduğu görülmekte ve şarap 

turizminin bu bağlamda değerlendirilmesinin önemli olduğu ve 

potansiyelin ortaya çıkarılması gerekli görülmektedir. 

ŞARABIN TARİHİ 

Şarap özellikle roma ve yunan döneminde gelenekselleşmiş 

içkilerdendir. tarihi çok eskilere uzanmakta olup çeşitli meyvelerden 

yapılıyor olmasına rağmen üzüm şarapla ile özdeşleşmiştir (Kaya, 

2017). 

Şarap eski çağ toplumlarında dini ritüellerde ve hastalıkların 

tedavi edilmesinde ve ticari amaçlarla kullanılmakta idi. Şarabın 

değerli olduğu kralların şarap üzerinden haraç almalarının çivi 

yazılarında aktarılmasından anlaşılmaktadır. şarabın günlük yaşantıda 

ve dini ritüellerde tanrılara adak olarak sunulmuş tören ve eğlencelerin 

en önemli içeceklerinden olmuştur. anadolu halkının bağcılık ve şarap 
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üretimi yaptığı ilgili dönem tabletlerinde ifade edilmektedir. Şarabın 

Anadolu‘da en yaygın içki olduğu hitit yazılı metinlerinde yer 

almaktadır (Mutlu, 2019).  

Arkeolojik bulgular şarabın ilk olarak Kafkas Dağlarının 

güneyi, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye (Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu), Azerbaycan, Batı İran ve Zagros Dağlarını içine alan bir 

kuşak içinde üretildiğini göstermektedir. Neolitik çağ (M.Ö. 8500-

4000) arkeolojik kalıntıları ve bu kalıntılardan özellikle toprak küp ve 

çömlekler üzerinde enstrümantal cihazlar ile yapılan analizler, bu 

çağda şarap üretildiğini kanıtlamaktadır. Neolitik çağda şarabın 

üretildiğine dair ilk bulgu M.Ö. 6000 yılında bugünkü Gürcistan 

sınırları içerisinde Shulaveri-Gora’da toprak küplerde saptanmıştır. 

Bu döneme ait bir diğer bulgu ise Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 

5400 yıllarında bugünkü İran sınırları içerisinde yer alan Haji Firuz 

Tepe’de tespit edilmiştir. Kırık bir küpte tespit edilen tortunun şarap 

olduğu bilimsel olarak doğrulanmıştır. Anadolu’da Neolitik 

yerleşimlerde yabani üzüm çekirdekleri tespit edilmiştir. Bunlardan 

bazıları bugünkü Şanlıurfa- Hilvan ilçesi, Karaman Canhasan köyü ve 

Diyarbakır iskanları olarak bilinmektedir (Cabaroğlu, vd. 2020: 429-

430). 

Abbasoğlu (1994), eski Mısırlıların şarabı, ölümden sonra 

yaşam ile ilişkilendirdiklerini, Tanrıya şarap sunarak hem bugünlerini 

hem de yarınlarını garanti altına aldıklarını düşündüklerini 

belirtmektedir. Ayrıca bağcılığı ve üzümcülüğü Hititlerden 

öğrendiklerini, üzümleri aşılayarak modern bir sistemle şarap 

üretimine ulaştıklarını ifade etmektedir (Çelik, 2019: 16). 

Günümüzde üzüm, her yıl yaklaşık 75 milyon ton üretilen 

meyve ürünlerinden biridir. Aynı zamanda en bol bulunan 

meyvelerden biridir: Üzümlerin yaklaşık %50'si şarap yapımında 

kullanılırken, üçte biri taze meyve olarak ve geri kalanı kurutulup, 

üzüm suyu veya üzüm şırası şeklinde depolanmaktadır (FAO, 2016). 
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DÜNYADAKİ ŞARAP TURİZMİ DESTİNASYONLARI 

Kuzey ve Güney yarım kürede 30. ve 50. paralleler arasında, 

iklim özellikeleri itibari ile şaraplık üzüm yetiştiriciliğine uygun 

alanlar mevcuttur. Bu bölgeler bağcılık ve şarap üretimi için gerekli 

olan uygun rüzgar ve toprak özelliklerine sahip bölgelerdir. Şarap 

turizmi, uygun özellikler gösteren şarap üretim bölgelerinde 

gerçekleşmektedir (Yıldız, 2009: 93). 

   

Şekil 1: Dünyada Şarap Turizmi Bölgeleri (Greatwinecapitals, 

2022). 

Dünya şarap başkentleri ağına göre en iyi şarap turizmi 

deneyimini sunan bölgeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

Adelaide (Güney Avustralya) 

Bılbao Rioja (İspanya) 

Bordeaux (Fransa) 

Cape Town Cape Winelands (Güney Afrika) 

Lausanne (İsviçre) 

Mainz Rheinhessen (Almanya) 

Mendoza, (Arjantin) 
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Porto (Portekiz) 

San Francisco Napa Valley (ABD) 

Valparaiso Casablanca Valley (Şili) 

Verona (İtalya) 

 

TÜRKİYE’DE ŞARAP VE BAĞ ROTALARI 

Asmanın dünya üzerinde çok geniş bir alanda yaygın olarak 

görüldüğü bilinmektedir. Asma, M.Ö. 6000- 5000 yıllarında Kafkasya 

ve Hazar denizinin güneyi ile Anadolu‘dan dünyanın her yerini 

dağılmıştır. Türklerin Anadolu‘ya yerleşiminden sonra (MS 11. YY) 

bu topraklarda bağcılık gelişimini devam ettirmiştir. Evliya Çelebi 

seyahatlerinde Anadolu‘daki bağların, üzümlerin ve şarabın 

güzelliğinden bahsetmektedir (Türkben, vd, 2012: 48). 

Şarap turizmi bir çeşitlendirme stratejisi olarak 

kavramsallaştırıldığında, bağ, marka bilinirliği arayan şarap 

üreticilerinin iş modelinin merkezi haline gelebilecek yeni bir gelir 

kaynağı yaratmaktadır (Torres vd, 2021: 474). 

International Organisation of Vine and Wine Intergovernmental 

Organisation (2019) dünyada ana üzüm bağlarının bulunduğu 34 ülke 

olduğunu belirtmektedir. Greatwinecapitals verileri de göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki sıralama yapılmıştır. 

Tablo 1: Dünyada Üzüm Bağlarının Bulunduğu Ülkeler. 

Ülke 

/Bölgeler 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018-2014 

(Hacimdeki 

Değişiklik) 

2018-2014 

(Yüzdelik 

Değişim) 

İspanya 975 974 975 968 969 -6 -%1 

Çin 813 847 858 865 875 62 %8 
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Fransa 789 785 786 788 793 4 %0 

İtalya 690 685 693 699 705 15 %2 

Türkiye 502 497 468 448 448 -54 -%11 

ABD 450 446 439 434 439 -11 -%2 

Arjantin 228 225 224 222 218 -9 -%4 

Şili 213 214 214 213 212 -1 %0 

Portekiz 224 204 195 194 192 -31 -%14 

Avustraly

a 

154 147 145 145 146 -8 -%5 

Güney 

Afrika 

133 133 130 128 126 -7 -%5 

Almanya 102 103 102 103 103 0 %0 

Kaynak: International Organisation of Vine and Wine Intergovernmental 

Organisation, 2019 ve Greatwinecapitals, 2022. 

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye’nin Dünya şarap başkentleri 

ağında yer almadığını ancak dünyadaki ana üzüm bağları 

sıralamasında yer aldığı görülmektedir. Bruwer (2003), şarap 

destinasyonlarının çekiciliğinin ‘yer farklılığına dayandığını’ ve bu 

farklılığın markalaştırılması gerektiğini ifade etmektedir (Getz ve 

Brown, 2006: 147). Bu noktada Türkiye’nin de şarap turizmi 

konusunda markalaşmaya gitmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü markalaşmış ve şarap başkentleri ağına eklenmiş şehirler 

arasında üzüm bağları niceliği bakımından 5. sırada yer almaktadır 

markalaşmış şehirlerin çok daha az sayıdaki bağları ile marka 

olabildikleri görülmektedir. 
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Türkiye ’de üretilen üzümlerin %2 kadarı şaraplık olarak 

işlenmekte, geri kalan kısmı sofralık kuru ve yaş üzüm olarak 

tüketilmektedir. Şarap turizminde iddialı ülkelerden olan franda ve 

İtalya’da ise üretilen üzümün %80-90 oranında şaraplık olarak 

işlendiği bilinmektedir. Türkiye’de iklimin müsaitliği bağcılık ve 

dolayısıyla şarap üzümü üretimini mümkün kılmaktadır fakat buna 

rağmen türkiye şarapçılık konusunda geri kalmış bir ülke 

konumundadır. Vergilerin yüksek olması, şarap üreticisi ile bağ 

sahibinin farklı kişiler olması, şarap üretimi sırasında yapılan ihlaller, 

sektördeki firmaların mevsimlik işçi çalıştırması, yan sanayi kaynaklı 

sorunlar, pazarlama kaynaklı sorunlar ise Türkiye’de şarapçılık 

konusunda geri kalınmasının sebepleri olarak sırlanmaktadır (İçli, 

2010: 128). 

Şarap rotası, belirli bölgelerdeki, şarap üretim yerlerini ve şarap 

evlerini birbirine bağlayan doğal ve fiziksel cazibe merkezlerini de 

kapsayan turist rotası olarak tanımlanmaktadır (Vlachvei ve Notta, 

2009). 

Şarap rotaları Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır turist 

ağırlayan çekim merkezlerinden oluşmaktadır. Şarap turizmine artan 

ilgi, şarap turistlerinin bu rotalarda konaklama, şarap ile ilgili 

deneyimler elde etmelerini sağlamaktadır. Şarap turizmi konusunda 

gelişmek isteyen destinasyonlarda farklı şarap rotaları oluşturularak 

turistik arz unsuru meydana getirilmektedir (Oyan ve Akdağ, 2020: 

2788). 

Türkiye’de şarap üretimi daha çok Marmara- Trakya- Ege 

(Tilmaç ve Çakar, 2003: 68) ile Orta ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Şarap imalatı ve tüketiminin 

Türkiye’nin batısında yoğunlaştığı görülmektedir. Şarap üretiminin 

%20’si Trakya’da gerçekleşmektedir. İç Anadolu’da Ankara 

kırsalında yer alan Kalecik ilçesi ve Kapadokya şaraplık üzüm 

yetiştiriciliği ve şarap üretimi noktasında ön plana çıkmaktadır. 

Diyarbakır ve Elazığ illeri ve çevresindeki alanlar en kaliteli kırmızı 

şaraplık olarak kabul gören Öküzgözü ve Boğazdere üretiminin 

yapıldığı alanlar olarak bilinmektedir (Oyan ve Akdağ, 2020). 
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Türkiye’deki bağ rotaları incelendiğinde Marmara Bölgesinde 

ilk şarap rotası olarak belirlenen Trakya Bağ Rotasından bahsetmek 

mümkündür. Trakya Bağ Rotası festival, bağ bozumu, şarap tadımı vb 

etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Trakya Bağ Rotası dahilinde 

Tekirdağ Rotası, Şarköy Rotası, Gelibolu Rotası ve Kırklareli Rotası 

yer almaktadır (trakyabagrotasi, 2022). 

Ege Bölgesinde, Bozcaada Rotası ise bağ bozumu etkinlikleri 

ile özellikle son yıllarda adından söz ettiren bir rota haline gelmiştir. 

Bozcaada, yüzyıllardan beri süregelen üzüm bağları ile oldukça ünlü 

bir ada olarak tanınmaktadır. Bozcaada Bağ Rotası’nda birçok şarap 

üretim tesisi bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede, Urla, İzmir Kalkınma 

Ajansı ve Büyük Şehir Belediyesi’nin desteklediği Urla Bağ Yolu 

projesi ile topraklarındaki binlerce yıllık bağcılık kültürünü hak ettiği 

yere taşımaya çalışmaktadır. Bu projede, butik şarap üreticileri, bağ 

ev ve otelleri, lezzet festivalleri yer almaktadır. 

İç Anadolu Bölgesi’ndeki bağ rotalarına değinildiğinde ise en 

bilinenin Kapadokya Bağ Rotası olduğu görülmektedir. Bu rota 

birbirinden farklı üzüm çeşitleriyle Ürgüp bağlarından oluşmaktadır. 

İç Anadolu Bölgesi’ndeki diğer rotalar ise, Ankara, Kırıkkale ve 

Kayseri illerinde bulunmaktadır. 

Karadeniz Bölgesindeki Tokat Bağ Rotası ise Narince adı 

verilen Türkiye’nin en kaliteli şaraplık beyaz üzüm üretiminin 

gerçekleştiği yerdir. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ ve Malatya Bağ Rotaları 

Türkiye’nin en iri taneli üzümü olan Öküzgözü ile ün yaparken, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Diyarbakır ve Mardin bağ 

rotalarının olduğu görülmektedir (Yıldız ve Güner, 2021: 77). 

Türkiye’de şarap turizmi ve son zamanlarda öne çıkarak bir 

turistik ürüne dönüşen bağ rotaları (Ergüven,2017: 50) arasında en çok 

tercih edilen rotalar Trakya Bağ Rotası (TBR) ve Urla Bağ Yolu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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SONUÇ 

Şarap turizmi son yıllarda artan hacmi ile önemli bir alternatif 

turizm çeşidi olarak görülmektedir. Şarap turizmi şarap deneyimi 

kazanmak ve şarap ile ilgili destinasyon ziyaretinde bulunarak, tadım, 

festival vb etkinliklerde yer almayı içermektedir. Tarihi geçmişi 

insanlık kadar eski kabul edilen şarap, günümüzde özellikle yüksek 

gelir grubunda yer alan kimselerin katıldığı şarap turizmi etkinlikleri 

ile turizm pazarında önemli bir yer tutmaktadır. 

Dünyada şarap turizmi özelinde İspanya, Fransa, İtalya, 

Almanya, Portekiz, İsviçre, Amerika ve Arjantin’in en çok tercih 

edilen ülkeler olduğu bilinmektedir. 

Türkiye sahip olduğu bağ alanları ile dünyada önemli bir 

konuma sahipken ne yazık ki bu alanların değerlendirilmesi 

noktasında potansiyelinin altında kaldığı görülmektedir. Türkiye’deki 

bağ ve şarap rotaları incelendiğinde özellikle iki bölgenin ön planda 

olduğu görülmektedir. Bu bölgeler, Trakya Bağ Rotası ve Urla Bağ 

Rotası olarak sıralanmaktadır. Diğer bölgelerin şarap üretiminde 

kullanılmak üzere üzüm yetiştirmemesi neticesinde şarap turizminin 

dikkat çekici boyutta gelişmediğini söylemek mümkündür. Ancak 

özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinin 

geliştirilebilir şarap turizmi potansiyelinin var olduğu bilinmektedir. 

Bu doğrultuda gelecek vaat eden bu bölgelerde sürdürülebilir turizme 

yönelik çalışmalar yapılarak alternatif turizm türlerinden şarap 

turizminin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmalı ve bağ rotaları bu 

bölgelerde de oluşturularak alt yapı ve üst yapı yatırım çalışmaları 

yapılmalıdır. 

Şarap turizminde marka ülkeler arasında yer almak Türkiye’nin 

kitle turizmine ve deniz kum güneş turizmine dayalı turizm anlayışını 

değiştirebilir ve farklı bir profili olan şarap turistini ülkemize 

çekebilir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Türkiye için şarap 

turizmi önemli bir alternatif turizm çeşidi olarak görülmelidir. 
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GiRiŞ  

Anavatanı Hazar Denizi’nin güneyi, Kafkasya ve Kuzey Doğu 

Anadolu bölgeleri olduğu kabul edilen üzüm tarih boyunca tüm dünya 

üzerinde yetiştirilen ve tüketilen ürünlerden birisidir. Yapılan 

arkeolojik ve jeolojik araştırmalardaki buluntular da üzüm, şarap, 

asma yaprağı ve bağ gibi kavramların tarih boyunca insanların 

hayatında yer aldığının göstergesidir. Diyarbakır Körtik Tepe 

kazılarında, çanak çömleksiz Neolitik döneme ait iki taş kaptaki 

buluntular üzüm ve şarabın tarihinin, günümüzden dokuz bin yıl 

öncesine kadar gittiğini göstermiştir (Uhri, 2017: 12). Birçok kültürde 

olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan üzüm, 

insanoğlunun dini inançlarında, kullandıkları eşyalar ve sanat 

eserlerinde çeşitli simgesel anlamlar taşımışlardır (Şenocak, 2007: 

164). Üzüm ve asma motifleri mimari, edebiyat, resim gibi birçok 

sanat dalında olduğu gibi seramik ve çini sanatında da kullanılan 

bitkisel bezeme unsurlarındandır. Bu çalışmanın konusu ise üzüm 

motiflerinin çini ve seramik eserler üzerindeki kompozisyonlarının bir 

değerlendirmesidir. Araştırmanın ilk bölümünde seramik ve çini 

sanatının tarihçesi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde 16. 

yüzyıl Osmanlı dönemi mavi-beyaz İznik çini tabakları, mimari 

yapılarda, müze ve koleksiyonlarda kayıtlı çini örnekleri teknik, form, 

desen, renk ve hamur özellikleri ele alınarak tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Değerlendirme bölümünde üzüm ve asma motiflerinin tarihi seyir 

içerisinde farklı kültürlerdeki örnekleri üzerinden sembolik anlamları 

hakkında bilgiler verilmiştir. İran ve Çin gibi farklı üretim merkezleri 

ile İznik’ten çıkan çini ve seramik örneklerinin üslup 

değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları yapılmıştır.  

TARİHİ SÜREÇ 

Ana malzemesi toprak olan, üzerleri farklı tekniklerle boyanıp 

sırlanarak fırında pişirilen çini, mimaride bezeme unsuru olduğu gibi 

ev ve süs eşyalarının süslemelerinde de uygulanan bir sanattır. Çin’e 

ait, Çin işi anlamına gelen çini, kaynaklarda “kâşi” ve “sırça” adını 

almaktadır. Eskiden “toprak evâni” ya da “çini evâni” denilen eşyalar 

günümüzde “seramik” veya “keramik” olarak adlandırılmaktadır 

(Doğanay, 2014: 171). Çini tabiri sonraları Osmanlılar tarafından 
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kullanılmıştır. Çeşitli biçimlerdeki levhaların renklendirilip sırlanarak 

fırınlanmasıyla eriyen sırın, çini hamurundan yapılmış levha ve 

nesneler üzerinde oluşturduğu koruyucu saydam tabaka çini sanatının 

esasını oluşturmaktadır. Sır, kullanıldığı yer ve eşyaya solmayan bir 

renklilik sağlamaktadır (Arseven, 1958: 410). 

Çini sanatının ilk örnekleri, tuğla üzerine renkli sır uygulaması 

ile eski Mısır ve Mezopotamya’da uygulanmış, çeşitli dönem ve 

bölgelere göre teknik farklılıklar göstererek zenginleşmiştir. 

Emevîler, önceleri mimaride Bizanslıların tesirinde çok parçalı 

mozaik süslemeler kullanmışlar, sonraları çini kaplamayı tercih 

etmişlerdir. Levha olarak ilk çini üretiminin Sâmerrâ’da uygulandığı 

bilinmektedir. Müslümanlar Ortadoğu’da porselen yapımının 

bilinmemesi veya porselen yapımına uygun yeterli hammaddenin 

bulunmamasından dolayı perdahlı (lüster) çini veya seramik 

yöntemiyle üretim yapmışlardır. Bu ürünlerin en erken örneklerine 

Abbâsîler devrinde Sâmerrâ’da rastlanmıştır (Doğanay, 2014: 172). 

Çini sanatı 14. yüzyılda İran’da ve İlhanlılar zamanında önemli 

gelişmeler göstermiştir. 15. yüzyılda Semerkant ve Buhara’da 

Timurlu mimarisinde görülen renkli sırla boyama tekniği İran’da 

Safevîler döneminde de devam etmiş, Mağrib ve İspanya İslâm 

mimarisinde de geniş bir kullanım alanı bulmuştur (Yetkin, 1993: 

329). İslâm geleneğinde Orta Anadolu sırlı seramiklerinin astarlama 

ve sırlama yöntemleri Bizans, Suriye ve İran üslubu ile benzerlikler 

göstermektedir. Türkler çini sanatında en önemli ve sürekli gelişimi 

Anadolu’da gerçekleştirmiştir. Çeşitli tekniklerle zenginleşen çini 

süslemesi, daha önceki devirlerin özelliklerini yeni teknik buluş ve 

renklerin de eklenmesiyle uygulanmaya devam etmiştir. İlk devirlerde 

sırlı tuğla tekniği kullanılırken daha sonraları çini mozaik tekniği 

uygulanmaya başlanmıştır (Watson, 2004: 64-65). Çini mozaik zengin 

detaylı, yuvarlak kıvrımlı motifler yapmak için kullanılmaktadır. 

Farklı renklerdeki çini levhalardan istenilen örneğe, motife ve yere 

göre parçalar kesilerek yüzeyin süslenmesi sağlanmaktadır (Öney, 

2009: 705). Sırlı levha uygulamalarını İslâmiyet’ten önce Uygurlar 

kullanmış, yöntem çeşitleri ve gelişimi İslâm sanatı ve İslâmiyet’ten 

sonraki Türk sanatı ile olmuştur. Pişmiş toprağı ve çini sanatını 
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kitabelerde ve binalarda yapı malzemesi olarak kullananlar 

Göktürkler, Gazneliler, Karahanlılar ve Kırgızlar olmuştur (Yetkin, 

1993: 329). İran’dan Anadolu’ya kadar uzanan Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu’nun, daha çok İran bölgesinde gelişen seramik sanatı, 

çeşitli yöntem, desenler, stil ve formlarla İslam dünyasında asırlar 

boyu izlerini devam ettirmiş ve yenilikler kazanmıştır (Öney, 2004: 

61).  Anadolu’da çini kullanılan en eski yapılardan bazıları Siirt Ulu 

Cami ve minaresi (12. yüzyıl), Divriği Kale Cami’nin (1180) 

taçkapısı, Konya II. Kılıçarslan Türbesi (1155-1192) ve Sivas 

Keykâvus Darüşşifası’dır (1217) (Yetkin, 1993: 330). Sivas 

Gökmedrese (1272) ve Tokat Gökmedrese eyvan çinileri Selçuklu çini 

sanatının 13. yüzyıl özelliklerini yansıtırken, Konya’daki yapıları 

süsleyen çiniler de Anadolu’daki önemli örneklerdendir (Yetkin 1993: 

330). Beylikler döneminde çininin kullanımı Selçuklulardaki kadar 

başarılı değildir, yöntem ve uygulama teknikleri Osmanlılar’da 

zenginlik kazanmıştır. Bursa Yeşil Cami ve Külliyesi (1419-1422), 

Murâdiye Cami ve Medresesi (1425) ilk dönem Osmanlı çini sanatının 

gelişimini sergiler (Bilgi, 2009: 16-23). Topkapı Sarayı’nın (1478) 

çinileri, Osmanlı çini sanatının en önemli örneklerindendir. Fâtih 

Sultan Mehmet tarafından yaptırılan, şimdi Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğü’nün bahçesinde yer alan Çinili Köşk (1472), mozaik çini 

sanatının Osmanlı dönemindeki üslûp gelişimini yeni kompozisyon ve 

renklerle ortaya koyan önemli bir yapıdır (Yetkin, 1993: 333). 

16. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle Şahkulu ve Kara 

Memi gibi nakkaşbaşıları yönetiminde çalışan nakkaşlar, çeşitli çini 

desenleri ortaya koymuşlar, böylece Osmanlı saray üslûbu 

oluşmuştur. İstanbul Süleymaniye Cami (1550-1557) ve Edirne 

Selimiye Cami (1569-1575) çinileri o devrin mimari çini sanatını 

yansıtmaktadır (Yetkin, 1993: 332-333).  

İznik’teki atölyelerde mimari yapılar için hazırlanan çinilerin 

yanında çeşitli formlarda seramik kaplar da üretilmiştir. İznik’te 

üretilen seramikler kırmızı ve beyaz hamurlu olmak üzere iki grupta 

toplanabilmektedir. Kırmızı hamurlu seramikleri ise sırasıyla 

sgrafitto, slip ve “Milet işi” evreleri olarak üç ayrı teknik ve üslupta 

incelemek mümkündür. Anadolu, Bizans ve Selçuklu dönemi 
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seramiklerinde ilk evre olan sgrafitto tekniği kullanılmıştır. Bu 

teknikte seramiklere astar çizilerek dekor verilmiş, sık akıtmalı ve 

çeşitli renklerde sırlanmışlardır. İkinci evre astar dekorlu slip Osmanlı 

seramik sanatının Selçuklu seramik sanatı ile bağlantısını ortaya 

koymaktadır. Bu seramikler kırmızı hamur üzerine ince beyaz astarlı 

sarı, yeşil şeffaf sır ile açık renk motif ve koyu renk zemin şeklinde 

görülmektedir. Seramikler rumi, kıvrık dallar ve stilize çiçekler ile 

süslenmişlerdir. 15. yüzyıllarda en parlak devrini yaşayan “Milet işi” 

seramikler ise mavi-beyaz dekorlu kâse ve tabak formu seramiklerde 

sık olarak kullanılmıştır. Kırmızı hamurlu zeminin iç kısmı tamamen 

astarlanırken, dış taraf ve dip astarsız olarak bırakılmıştır. Bezeme 

olarak dönem madeni eserlerinde uygulanan yarıçap doğrultusunda 

merkezden çıkan (radyal) hatlar ve serbest bitkisel motiflerin 

uygulandığı görülmektedir (Watson, 2004: 64; Aslanapa, Yetkin ve 

Altun, 1989: 57; Bilgi, 2009: 23).    

Selçuklu dönemi kültür ve sanatının merkezi Konya olmuş, 

Beylikler döneminde de bu merkez etkisini sürdürmüştür. Bizanslılar 

devrinde de bir seramik merkezi olan İznik, 14. yüzyıldan 18. yüzyıla 

kadar Osmanlı imparatorluğunun en önemli çini merkezidir. Kütahya 

da İznik'teki teknik üstünlüğe ulaşamamakla birlikte 15. yüzyıldan 

itibaren bir çini ve seramik merkezi olmuştur (Yetkin, 1986: 195). 17. 

yüzyılın ilk yarısından sonra Çini sanatında teknik açıdan bir 

duraklama ve gerileme başlamıştır. Renkler değişiklikler gösterirken 

sır parlaklığını yitirmiş, desenler zamanla inceliklerini kaybederek 

donuklaşmaya başlamıştır (Yetkin, 1993: 333). 17. yüzyılda İznik’teki 

çini atölyelerinin yerini Kütahya almaya başlamış, 18. yüzyılın 

başlarında İznik çiniciliği tamamen son bulmuştur (Yetkin 1993: 334; 

Watson, 2004: 66; Bilgi, 2009: 20). 1719’da İznik’te kalan ustalar 

İstanbul Sarayı’na getirilerek burada bir çini atölyesi kurulmuş, İznik 

çinileri canlandırılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır 

(Yenişehirlioğlu, 2007: 363). Kütahya çinileri saray sanatının 

etkilerinden farklı olarak daha çok çiçek buketleri ve rozetleri ile 

kendisini sergilemiştir. Türk çini sanatının en parlak dönemine ait 

örneklerin yer aldığı İstanbul Sultan Ahmet Cami (1609/1617) çinileri 
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mimarideki son büyük yapıdır (Yetkin, 1993: 334; Bilgi, 2009: 16-

23). 

 

ÜZÜM TEMALI SERAMİK TABAKLAR 

Çininin Türk mimarisinde kullanılması Uygurlar devrine kadar 

gitmektedir. Karahanlılar ve Gazneliler dönemleri mimari 

tezyinatında da çini uygulamaları görülmektedir. Bununla birlikte 

çininin Türk mimarisinde bir süsleme düzeni içinde mimaride 

uygulanışı İran’da Büyük Selçuklularla başlayarak buradan 

Anadolu’ya gelmiştir. Esas önemli gelişme ise Anadolu Selçuklu 

mimarisinde gerçekleşmiştir (Yetkin, 1972:  206).  

Mimari süslemede meyve motiflerinin ortaya çıkışı ise 

Emeviler döneminde başlamıştır (Doğanay, 2003: 43). Meyve 

tasvirleri öncelikli olarak mavi-beyaz çini evânilerde (kapkacaklarda) 

Çin tesiriyle kullanılmaya başlamıştır (Atasoy ve Raby, 1989: 121; 44; 

Doğanay, 2003: 44). Bu çinilerde meyve unsuru daha üzümdür. Üzüm 

salkımları asma yaprakları arasında ağaçtan ya da dallardan sarkar bir 

vaziyette tasvir edilmiştir. Çin seramiklerindeki üzümlü 

kompozisyonların kimi zaman aynısı, kimi zamansa benzer şekilleri 

İznik mavi-beyaz çinilerinde de görülmektedir (Atasoy ve Raby, 

1989: 121; Doğanay, 2003: 44). Üzüm salkımları ve asma dallarına 

çok renkli sır altı tekniğindeki İznik kâşîlerinde de sıkça yer verilmiş 

olması, bu konuda İstanbul çevresi antik kültürünün etkili olduğunu 

düşündürmektedir (Doğanay, 2003: 44). Motif ve desenler çoğunlukla 

İslam dünyasına çok sayıda ihraç edilen 14. ve 15. yüzyıl Yuan ve 

erken Ming seramiklerinin etkisindedir (Atasoy ve Raby, 1989: 121) 

Jingdezhen fırınları, Jiangxi 15. yüzyıl üzüm desenli Ming tabağı bu 

örneklerden birisidir. Tabağın çukur kısmında yan yana üç üzüm 

salkımı yer almaktadır Asma yaprakları dallar arasına yerleştirilmiştir. 

İç kenardan dışarı doğru ilk çerçevede stilize çiçek demetleri 

görülmektedir. Kenar kısımlarında dalga, “ammonit” bordür5 yer 

almaktadır (Foto. 1).  

 
5 Helezon “ammonit” bordür, Çin kaya ve dalga motifinin Türk yorumudur ve siyahla 

ana hatlar çizilmiştir (Watson, 2004: 434). 
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Fotoğraf 1. Üzüm desenli Ming tabağı, British Museum.6 

 

1520 yıllarına kadar geçerliliğini koruyan küçük el sanatlarında, 

Baba Nakkaş’ın tezhibe yönelik yeni bezeme üslubunda Çin 

üslubunun ögelerinden olan kobalt mavisinin canlı tonlarının 

uygulandığı görülmektedir. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin 

gücünün zirvede olduğu dönemde Kahire, Tebriz gibi Doğu’nun eski 

kültür merkezlerinden gelen sanatkârların da Osmanlı üslubunun 

gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Bu dönemde daha sade 

kompozisyonların yanında, Çin porselenlerinin etkisindeki üzüm 

salkımlarının da hala uygulanmakta olduğu görülmektedir 

(Necipoğlu, 1990: 137; Bilgi, 2009: 25). Aşağıda Jingdezhen fırınları, 

Jiangxi 15. yüzyıl üzüm desenli Ming tabağının orta kısmında üç 

üzüm salkımı yer almaktadır. Asma yaprakları dallar arasına 

yerleştirilmiştir. Dallar da kıvrık üzüm bıyıkları da tasvir edilen 

unsurlar arasındadır. İç kenardan dışarı doğru ilk çerçevede devam 

eden sarmal dalların arasında yaprak ve hatai motifleri görülmektedir. 

Kenar kısımlarında dalga motifli bordür yer almaktadır (Foto. 2).   

 
6 https://stringfixer.com/tr/Blue_and_white_pottery 

https://stringfixer.com/tr/Blue_and_white_pottery
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Fotoğraf 2. Çin Üretimi tabak, Rijksmuseum, AK-RBK-1965-89.7 

Yukarıda örnekleri verilen Çin üretimi tabaklardaki 

kompozisyonların benzerlerine 16. yüzyıl İznik tabaklarında da 

rastlanmaktadır. Çin “üzüm” tasarımı, 16. yüzyılda ilk ortaya 

çıkışından itibaren İznik çinicileri tarafından bir asır veya daha uzun 

süre kullanılmış ve uyarlanmıştır (Watson, 2004: 443).  16. yüzyılın 

ikinci yarısı yaklaşık 1530-40 tarihli İznik yapımı tabak, dilimli ağız 

kenarlı, hatif çukur gövdeli ve halka diplidir. Beyaz hamurlu, beyaz 

astarlı ve şeffaf sır altında kobalt mavi, turkuaz ve firuze rengi 

dekorludur (Bilgi, 2009: 76). Tabağın ortası irili ufaklı üç üzüm 

salkımı ve etrafını saran asma yaprakları ve helezonik bıyıklar ile 

bezenmiştir. İç kenardan dışarı doğru ilk çerçevede stilize çiçek 

demetleri görülmektedir. Kenar kısımlarında dalga motifli bordür yer 

almaktadır. Tabağın arka yüzü aralıklı olarak hatai ve yapraklardan 

oluşturulmuş çiçek demetleri ile bezenmiştir (Foto. 3).  

 
7 http://www.alaintruong.com/archives/2016/01 /13/33207943.html 
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Fotoğraf 3. İznik, Sır altı Seramik Tabak, Y.5.6 cm, Ç.33.6 cm; SHM 

9292- P.306. (Bilgi, 2009: 77). 

16. yüzyılın ikinci yarısı yaklaşık olarak 1530-40 tarihli İznik 

yapımı tabak, dışa dönük dilimli ağız kenarlı, hatif çukur gövdeli ve 

halka diplidir. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı ve şeffaf sır altında kobalt 

mavi renkte dekorludur (Bilgi, 2009: 76). Tabağın ortası irili ufaklı üç 

ince üzüm salkımı ve etrafını saran asma yaprakları ile bezenmiştir. İç 

kenardan dışarı doğru ilk çerçevede stilize çiçek demetleri 

görülmektedir. Kenar kısımlarında helezon, ammonit bordür yer 

almaktadır. Tabağın arka yüzü stilize çiçek demetleri ile bezenmiştir 

(Foto. 4). 

  

Fotoğraf 4. İznik, Sır altı Seramik Tabak, Y.6.1cm, Ç.36.4 cm; SHM 3903- 

HK.840. (Bilgi, 2009: 79). 
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16. yüzyılın ikinci yarısına ait yaklaşık olarak 1530-40 tarihli 

İznik yapımı bir tabak, dışa dönük dilimli kenarlı, hatif çukur gövdeli 

ve halka diplidir. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı ve şeffaf sır altında 

kobalt mavi renk uygulanmıştır (Bilgi, 2009: 335). Tabağın ortası 

üzüm salkımı ve etrafını saran asma yaprakları ve bıyıklar ile 

bezenmiştir. İç kenardan dışarı doğru ilk çerçevede stilize çiçek 

demetleri yer almaktadır. Kenar kısımları helezon ammonit, dalga 

motifleri ile çevrelenmiştir. Tabağın arka yüzü de aralıklı olarak çiçek 

demetleri ile bezenmiştir (Foto. 5). 

 

 

Fotoğraf 5. İznik, Sır altı Seramik Tabak, Y.6.7 cm, Ç.37.2 cm; Ömer M. 

Koç Koleksiyonu (Bilgi, 2009: 335). 

İznik 1550-1560 tarihli sır altı tabak İznik'in Şam tarzı olarak 

adlandırılan siyah, turkuaz ve gri-yeşili ile renklendirilmiştir (Watson, 

2004: 434). Bu eserin ortası birbirine paralel üç üzüm salkımı ile 

bezenmiştir. Salkımların çevreleri asma dalları ve yaprakları ile 

çevrelenmiştir. Çukur kısımdan kenara geçişte stilize çiçek demetleri 

görülmektedir. Kenar kısımları dalga, helezon ammonit bordür, arka 

yüzünde bulut ve çiçek motifleri bulunmaktadır. Üzüm taneleri belirli 

sayıda kullanılmış, asma yaprakları ve üzüm salkımları belirli bir 

düzen oluşturularak, yaprak sayılarına ve bunların bulundukları yere 

dikkat edilmiştir. Çin tasarımlarına, tabağın şekli veya belirli taslak 
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türleri gibi bireysel unsurlar dışında, İznik'te nadiren rastlanır. Üzüm 

tasarımı, bir Çin Ming modelinin tam olarak kopyalandığı birkaç 

istisnadan biridir (Atasoy ve Raby 1989: 121- 24; Watson, 2004: 434). 

16. yüzyılın ikinci veya üçüncü on yılındaki ilk nüshalar aslına çok 

yakındır, ancak tasarım İznik'te bir asır boyunca kullanılmaya devam 

etmiş ve yıllar geçtikçe orijinaliyle teması kesilmiştir. Kobalt mavi ve 

turkuaz renkle boyanmıştır (Foto. 6). 

  

Fotoğraf 6. İznik, Sır altı Seramik Tabak, Y.6.5 cm, Ç.38 cm (Watson, 

2004: 434). 

İznik, 16. yüzyılın ikinci yarısı, yaklaşık 1550-75 tarihli tabak 

düz ağız kenarlı, sığ gövdeli ve halka diplidir. Beyaz hamurlu, beyaz 

astarlı ve şeffaf sır altında kobalt mavi, yeşil renkte dekorlu ve siyah 

konturludur (Bilgi, 2009: 335). Tabağın ortası birbirine paralel üç 

üzüm salkımı, asma yaprakları ve sarmal bıyıklar ile bezenmiştir. İç 

kenarda kıvrık dallarla birbirine bağlı yaprak ve çiçeklerden geniş bir 

bordür yer almaktadır. Kenarlardan içe doğru zikzaklı kuşak yer 

almaktadır. Bu bordür tabağın arka yüzünde de tekrarlanmaktadır 

(Foto. 7).  
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Fotoğraf 7. İznik Sır Altı Seramik Tabak, 6.8 cm, Ç.32.6 cm; Ömer M. Koç 

Koleksiyonu (Bilgi, 2009: 335). 

İznik, 16. yüzyılın ikinci yarısı (yaklaşık 1565-75); düz ağız 

kenarlı, sığ gövdeli ve halka diplidir (Bilgi, 2009: 333). Beyaz 

hamurlu, beyaz astarlı ve şeffaf sır altında kobalt mavi, yeşil renkte 

dekorlu ve siyah konturludur. Tabağın ortası üç üzüm salkımı, asma 

yaprakları ve seyrek helezonik bıyıklar ile bezenmiştir. İç kenarda 

kıvrık dallarla birbirine bağlı yaprak ve çiçeklerden geniş bir bordür 

yer almaktadır. Bu bordür tabağın arka yüzünde de tekrarlanmaktadır 

(Foto. 8).  

 

  

Fotoğraf 8.  İznik Sır Altı Seramik Tabak Y. 6 cm, Ç.29.4 cm; SHM 3902-

HK.839 (Bilgi, 2009: 333). 
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İznik yapımı, yaklaşık 1560-90 tarihli (16. yüzyılın ikinci yarısı) tabak 

dışa dönük dilimli ağız kenarlı, sığ gövdeli ve halka diplidir. Beyaz 

hamurlu, beyaz astarlı ve şeffaf sır altında soluk kobalt mavi ile 

renklendirilmiştir. Tabağın ortası birbirine paralel üç üzüm salkımı ve 

asma yaprakları ile bezenmiştir. Kenar kısımları helezon ammonit 

bordür, Çin kaya ve dalga motifi ile bezenmiştir. Tabağın arka 

yüzünde çintemani motifi bulunmaktadır (Foto. 9).  

 

Fotoğraf 9. İznik Sır Altı Seramik Tabak, Y. 5.9 cm, Ç. 29.9 cm; Ömer M. 

Koç Koleksiyonu (Bilgi, 2009: 334). 

İznik, Rodos stili, 1575-1600 tarihli sır altı seramik tabak siyah, 

mavi, yeşil ve kırmızı ile renklendirilmiştir. Düz ağız kenarlı, sığ 

gövdeli ve halka diplidir. Tabağın ortasında birbirine paralel üç üzüm 

salkımı ve çevreleri asma yaprakları ile çevrelenmiştir. Çukur 

kısımdan kenara tek bordür ile birbirini takip eden kıvrımlı dallar ve 

çiçek demetleri ile bezenmiştir. Tabağın arka yüzünde küçük yaprak 

ve çiçekler görülmektedir. Kırmızı renkteki üzüm taneleri belirli 

sayıda düzenli olarak kullanılmış, asma yaprakları ve üzüm salkımları 

belirli bir düzende yerleştirilmiş, yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir 

örnektir (Watson, 2004: 443) (Foto.10). 
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Fotoğraf 10. İznik Sır Altı Seramik Tabak, Y. 5.5 cm, Ç. 29.7 cm.  

(Watson, 2004: 443). 

 

Yukarıdaki örneklerden daha geç bir döneme ait, 17-18. yüzyıl 

veya sonrasına ait olduğu ve Hindistan'da yapıldığı düşünülen frit8 

gövde, sır altı boyalı, Hint Babür seramik tabak İran kökenlidir. Bu tür 

Hint seramikleri uzun süredir aranmakta, ancak nadir bulunmaktadır 

(Watson, 2004: 483-484). Tabak düz kenarlı, sığ gövdeli ve halka 

diplidir.  Kobalt mavi renkle boyanmış tabağın ortasında birbirine 

paralel üç üzüm salkımı ve çevreleri asma yaprakları ile 

çevrelenmiştir. Çukur kısımdan kenara geçişte stilize çiçek demetleri 

görülmektedir. Kenar kısımları birbirini takip eden kıvrımlı dallar ve 

çiçek demetleri ile bezenmiştir. Arka yüzünde karşılıklı kıvrımlı bir 

dal ve çiçek görülmektedir. Üzüm taneleri belirli sayıda kullanılmış, 

asma yaprakları ve üzüm salkımları belirli bir düzen oluşturularak 

yerleştirilmiştir (Foto. 11). 

 
8 Fritli hamur, 11-17. yüzyıllar arasında Mısır, Suriye, İran, Özbekistan ve Anadolu’da 

yoğun bir şekilde kullanılır, içerisinde kuvars, kırıklı cam ve beyaz kil bulunur. 
Piştikten sonra sert beyaz bir görünüm alan malzemedir (Ölçer, 2018: 276). 
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Fotoğraf 11. Hint Babür Seramikleri, Y. 3.5 cm, Ç. 25.5 cm (Watson, 2004: 

483-484). 

 

1530-1545 yıllarına tarihlenen İznik yapımı sırlı bir tabak 

günümüzde İstanbul Çinili Köşk’te muhafaza edilmektedir. Beyaz 

hamurlu, beyaz astarlı ve şeffaf sır altında kobalt mavi, yeşil renkte 

dekorlu ve siyah konturludur. Tabağın ortası birbirine paralel üç üzüm 

salkımı ve asma yaprakları ile bezenmiştir. İç kenarda kıvrık dallarla 

birbirine bağlı yaprak ve çiçeklerden geniş bir bordür vardır. İnce dış 

kenarda yan yana helezon kuşak yer almaktadır (Foto. 12).  

 

 

Fotoğraf 12. Firuze Mavi Beyaz Çini, İstanbul Çinili Köşk .9 

 
9 https://twitter.com/tasvirsanatlari/status/1044976010071027712?lang= 
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MİMARİ YAPILARDA YER ALAN ÜZÜM TASVİRLİ 

ÇİNİ ÖRNEKLERİ  

İznik’te duvar çinilerinin yoğun bir şekilde üretimine 1550-

1557 yıllarından itibaren başlanmıştır. Osmanlı dönemi yapılarındaki 

duvar çinilerinde natüralist üslupta meyve tasvirlerinin kullanılması 

ise 16. yüzyılın ikinci yarısından sonradır. Bahar ağaçları olarak 

ortaya çıkan ilk örnekler, Süleymaniye Cami (1557) ve Hürrem Sultan 

Türbesi’nde (1559) uygulanmıştır (Doğanay, 2003: 44; Bilgi, 2009: 

19). Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) döneminde Baba Nakkaş işi 

seramikleri Çin mavi beyaz porselenlerinin tesirindedir. 1520’den 

sonraları İznik çinicileri Çin porselenleriyle yarışmaktan çok taklit 

etmeyi seçmişlerdir (Demiriz, 1999: 165; Doğanay, 2003: 44; Bilgi 

2009: 19). Baba Nakkaş tezhibe yönelik yeni bir bezeme üslubu 

geliştirmiştir. Bu üslupta 15. yüzyıl Timurlu sanatı izleri de fark 

edilmektedir (Bilgi 2009: 25). Türk tezyinatında ileri derecede 

üsluplaştırılmış bitkisel bezemelerin yanında, klasik dönemin saray 

nakkaşı Kara Memi ile yarı üsluplaştırılmış çiçek tasvirlerinin 

(şükûfe) kullanılmaya başlanmasıyla tabiata ile ilgili bir üslup ortaya 

çıkmıştır (Demiriz, 1999: 165; Doğanay, 2003: 44). Duvar 

çinilerindeki meyve tasvirleri natürmort olarak değil, ağacın dalında 

tasvir edilmişlerdir.  

Bu bölümde Osmanlı dönemi mimari yapılarında uygulanan 

üzüm ve asma motifli çinilere örnekler verilerek karşılaştırmaları 

yapılmıştır.  

Ebû Eyyûb el-Ensârî Türbesi (1591), Arakiyeci İbrahim Ağa 

Cami (1592) (Acar, 2013: 31) ve Çinili Köşk Müzesi’ndeki 41/502 

numarada kayıtlı çinileri örnekleri üslup ve renk olarak nerdeyse aynı 

özellikleri göstermektedir (Doğanay, 2003: 47) (Foto. 13-14-15). Bu 

örneklerde beyaz renk zemin üzerinde yer alan kompozisyon, 

boylamasına gelişmekte ve sarmal dalların uç uca eklenmesiyle 

oluşmaktadır. Bu dalların bir taraflarında taç yaprakları mavi olan 

kırmızı çiçekli bahar dalları, diğer tarafında ise üzüm salkımlarını 

taşıyan asma dalları tasvir edilmiştir. Üzüm salkımlarının ikisi dallara 

paralel birisi aşağı doğru sarkmış vaziyettedir. Yaprak ve salkımlarına 

asma bıyıkları yerleştirilmiştir. Yeşil renkli asma yaprakları beş 



FARKLI YÖNLERİYLE ÜZÜM ÇALIŞMALARI | 60 

dilimli olup, yaprakların damarları kırmızı renktedir. Dallar 

kahverengi, asma sapları koyu mavi renkle boyanmıştır. Kırmızı üzüm 

tanelerinin sapla birleştiği yerler beyazdır.  

 

   

Fotoğraf 13. Arakiyeci İbrahim Ağa Cami Çinileri (Acar, 2013; 30). 

  

Fotoğraf 14. Ebû Eyyûb el-Ensârî Türbesi Çinileri (Doğanay, 2003; 58) 
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Fotoğraf 15. Çinili Köşk Müzesi, Çini, Env. 41/502 (Doğanay, 2003; 49). 

Sultan I. Mahmut (1730-1754) tarafından kurulmuş olan 

Ayasofya Kütüphanesi çinilerinin üslup olarak 16. yüzyılın sonu veya 

17. yüzyılın başına ait olduğunu söylemek mümkündür. Kitaplığın 

duvarlarında yer alan zemini çivit mavi-kobalt renkte olan çini 

panoların etrafında dolanan kenarsuyundaki her bir panoda tek sap 

asma dalı üzerine beş yaprak ve iki salkım tasvir edilmiştir (Doğanay, 

2003; 49). Saplar, bıyıklar, yaprak ve üzümler beyazdır. Beyaz üzüm 

tanelerinin sapa birleştiği yerler kırmızıdır. Buradaki asma yaprakları 

diğer örneklerden belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. 7-9 dilimli 

yaprakların merkezinde yeşil ve kırmızı renklerden oluşan çiçek 

goncaları yer almaktadır. Bu formların bazıları narı andırmaktadır. 

Yaprak dilimlerinin ortasında yeşil veya kırmızı damla motifleri vardır 

(Foto. 16). 
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Fotoğraf 16. Ayasofya Kütüphanesi Çinileri, Detay, Ömer M. Koç 

Koleksiyonu (Doğanay, 2003; 59; Bilgi, 2009: 166). 

Ebû Eyyûb el-Ensârî Türbesi’ndeki kompozisyonlar servi 

ağacına sarılmış üzüm ve asma tasvirlerinden meydana gelmektedir. 

Bu tarz bezemeler 17. yüzyılda görülen yukarıdaki örneklerde yer alan 

kompozisyonlardan sonra en çok uygulananlardandır. Sultanahmet 

Cami mahfil katında ve Topkapı Sarayı’nın Harem dairesinde benzer 

örnekler bulunmaktadır (Doğanay, 2003; 48; Bilgi 2009: 166). 

Kompozisyonlarda servi ağacının köklerinden yukarı doğru “S” 

şeklinde, kırmızı renkte çiçekli dallar yükselmektedir. Kırmızı üzüm 

salkımları ve yeşil yapraklar servi ağaçlarının üst taraflarına sarmal 
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dalların arasına yerleştirilmiştir. Üzüm salkımlarını arasında sarmal 

bıyıklar bulunmaktadır (Foto. 17).  
 

 
 

Fotoğraf 17. Ebû Eyyûb el-Ensârî Türbesi Çinileri (Doğanay, 2003: 60). 

 

DEĞERLENDİRME 

Tabakların ağız kenarları ve arka yüzlerinde bulunan 

dekorasyon ayrıntıları mavi-beyaz seramiklerin üretim yerleri 

hakkında fikir verebilmektedir (Ölçer, 2018: 273.48). Çin 

seramiklerindeki tabak ve derin kâselerin iç yüzlerinde bulunan 

yaprak düzenleri, çiçek ve tomurcuk motifleri doğal duruşlarıyla tasvir 

edilirken, asma dalları, perspektifsiz tam karşıdan çizilmiş rozet 

biçimli stilize çiçek ve yapraklar merkeze simetrik olarak 

yerleştirilmiştir. Ağız kenarlarında erken Ming Dönemi’nde görülen 
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dalga motiflerinin stilize olmuş çeşitli uygulamalarına rastlanmaktadır 

(Ölçer, 2018: 272). 

16. yüzyılın başında Osmanlı mavi-beyaz seramiklerinde 

görülen üzüm salkımı motifleri, Çin’in Ming dönemi seramiklerinde 

görülen naturel üzüm salkımı motiflerine göre daha basit çizgilerle ve 

üçlü düzenlemeler halinde yapılmıştır.  Çin mavi beyazlarında üzüm 

taneleri belirli sayıda kullanılmış, asma yaprakları ve üzüm salkımları 

belirli bir düzende oluşturularak, yaprak sayılarına ve bunların 

bulundukları yere dikkat edilmiştir. Osmanlılarda ise tane sayısına 

dikkat edilmemiş, taneler üst üste binmemiş ve yaprak detaylarında 

damarlar iyice belirtilerek simetrik bir şekilde tabakların merkezine 

yerleştirilmiştir (Özkul-Fındık, 2001: 213; Ölçer, 2018: 285-286). 

Yüzyılın sonlarında Osmanlılar kompozisyonlara yeşil ve 

kırmızı renkleri ekleyerek İznik'in klasik tazına uygun olarak birçok 

üzüm salkımlı tabak hazırlamıştır. Dış yüzeylerde genelde bir bezeme 

bandı, bandın içinde kısa dikey veya oval çizgiler, bazen ince kıvrık 

dallar ve virgül serileri yer almaktadır. Virgül serilerinin Timur 

Dönemi seramiklerinde görülen bir süsleme kompozisyonu olarak 

Meşhed’e özgü olduğu, buradan da ustalar aracılığıyla Tebriz’e 

taşındığı düşünülmektedir (Ölçer, 2018: 272). 

Çin’de üretilen Ming porselenlerinden etkilenerek üretilmiş 

olan asma yaprakları ve üzüm salkımları ile bezeme, Osmanlı seramik 

ustalarının 16. yüzyıl boyunca çok sık kullandıkları 

kompozisyonlardan biridir. Düz kenarlı tabaklarda ortadaki asma 

yaprakları ve üzüm salkımları ile yapılmış bezeme aynı olmakla 

birlikte, kıvrık dallarla birbirine bağlı yaprak ve çiçeklerden geniş bir 

bordür ile diğer tabaklardan ayrıldığı görülmektedir (Bilgi, 2009: 39). 

Yukarıdaki verilen bilgiler ışığında çalışmamızda yer alan 

tabakların değerlendirme ve karşılaştırmaları yapıldığında hepsinin 

beyaz hamurlu, beyaz astarlı ve şeffaf sır altı tekniği ile yapıldığı ve 

görülmektedir. Çukur halka formdaki tabakların kenarları düz ve 

dilimlidir. Tabakların hepsinde kobalt mavi kullanılırken, diğer 

kullanılan renkler; kırmızı, yeşil, siyah turkuaz ve firuzedir. 

Tabakların orta kısımlarında üzüm, asma dalı ve yaprak motiflerinin 

aynı üslupta yapılmış olduğu görülmektedir. Üzüm salkımlarının 
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sayısı üçtür. Yaprak sayıları farklılık göstermektedir. Salkım, yaprak 

ve dalların yerleşimleri benzer özelliktedir. Üzüm salkımları yan yana 

aynı yöne bakar şekilde yerleştirilmiş, yapraklar belirli bir düzen 

dâhilinde kıvrımlı dallar üzerine aralıklı olarak serpiştirilmiştir. Üzüm 

tanelerinin sayısı da farklılık göstermektedir. Yaprak ve üzüm 

salkımlarının yerleşimleri genellikle benzer özellikler gösterirken 

farklı renklendirmeler yapıldığı gözlenmektedir. En önemli süsleme 

unsurlarından birisi de yapraklar arasına yerleştirilen sarmal bıyık 

motifleridir. Bu motiflerin belirli bir düzende yerleştirilmediği ve 

kıvrım sayılarının ve sıklıklarının farklı olduğu gözlemlenmektedir.  

Tabakların bazılarında çukur kısımlarının etrafında kenar ve bordür 

olmak üzere iki süsleme alanı yer alırken; bazı tabaklarda bir tek geniş 

bordür alanı olduğu görülmektedir. Kenar ve tabanlarda kullanılan 

desenler farklılıklar göstermektedir. Tabakların bazılarında sarmal 

dallar, yaprak ve hatai motifleri kullanılırken; bazı bordür ve kenar 

uygulamalarında dalga, kaya ve ammonit bezeme unsuru olarak 

kullanılmıştır. Dalga formları da birbirlerinden farklılık göstermekte, 

dalgaların aralarında çeşitli çizgisel formlar yer almaktadır. 

Mimari yapılarda tespit edilen üzüm ve asma tasvirlerinin, mavi 

beyaz seramik tabaklarda yer alan üzüm, asma dalları ve yaprak 

formlarından farklı üsluplarda uygulandığını söylemek mümkündür. 

Ayrıca salkım, dal ve yaprakların yerleştirilmeleri de farklılık 

göstermektedir. Tabaklarda asma yaprakları ve üzüm salkımları belirli 

bir düzende yerleştirilmiştir. Yapraklar dalların arasına aralıklarla 

yerleştirilirken üç salkım yan yana aynı yöne doğru bakar durumdadır. 

Yapılardaki kompozisyonlarda ise salkımlar ve üzümler devam eden 

hat üzerindeki sarmal dallara yerleştirilmiştir. Üzüm ve salkımların 

formları birbirine benzerken; tabaklarda yer alan yaprakların yassı ve 

yuvarlak dilimli; yapılardaki yaprakların sivri ve uzun dilimli 

olduklarını söylemek mümkündür. Ebû Eyyûb el-Ensârî Türbesi 

çinilerindeki yaprak formlarının tabaklarda yer alan formlara daha 

yakın tasvir edildikleri görülmektedir. Tabaklarda ve yapılarda 

uygulanan yaprakların damarları benzer şekilde dilim hatları boyunca 

çizgisel olarak boyanırken, Ayasofya Kütüphanesi çinilerinde farklı 

olarak; yaprakların diplerinde çiçek motifleri yer almaktadır. 
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Tabaklarda yoğun olarak açık renk zemin üzerine kobalt mavi renk 

hâkim iken, yapılardaki çinilerde açık renk ve çivit mavi-kobalt zemin 

üzerine kırmızı, yeşil, firuze, siyah renklerin kullanıldığı 

görülmektedir.  

Üzüm motiflerinin sembolik anlamlarını değerlendirildiğinde; 

üzüm, asma, ve üzümden üretilen şarabın mitolojilere ve din 

kitaplarına konu olmuş, tanrısal bir esin kaynağı olduğuna inanılan 

unsurlardan oldukları görülmektedir (Uhri, 2017: 12). Üzüm ve asma 

motiflerinin tarihi seyir içerisinde farklı kültürlerdeki sikke, kaya 

resimlerinde, halı, mozaik ve mezar taşlarında sembolik olarak 

kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Soloi (Viranşehir) MÖ 5. yüzyıl ve MÖ 4. yüzyıl sikkelerinin 

ön yüzünde ok atan Amazon ve Athean tasvirleri; arka yüzlerinde ise 

üzüm salkımı yer almaktadır (Erol-Özdizbay, 2015-2018: 138;). 

Roma döneminde, Lydia bölgesinde Philadelphia, Mastaura, Mostene, 

Silandos ve Magnesia gibi önemli merkezlerin sikkeleri üzerinde de 

üzüm salkımları ve şarap tanrısı Dionysos’un tasvirleri yer almaktadır 

(Laflı, 2017: 27) (Foto. 18). 

 
Fotoğraf 18. Soloi Gümüş Sikkeler (Erol-Özdizbay, 2015-2018: 138). 

Karabük ili, Eskipazar ilçesi, Köyceğiz köyünde bulunan MS 

III. yüzyılın ilk yarısı, “columella” tipi bir mezar taşının alt kısmında 

asma dalı ve üzüm tasvirleri bulunmaktadır (Laflı, 2017: 27) (Foto. 

19). 



67 | FARKLI YÖNLERİYLE ÜZÜM ÇALIŞMALARI 

 

 

Fotoğraf 19. Mezar Taşı, Asma Dalı Tasviri (Laflı, 2017: 46). 

Karabük ili, Eskipazar ilçesi, Hadrianopolis ören yerinin, B 

Bazilikasıʼnda MS. VI. yüzyılın ilk yarısına ait, üzüm sepeti tasvirli 

bir taban mozaiği bulunmuştur (Foto. 20). 

 

Fotoğraf 20. Hadrianopolis Taban Mozaiği, Asma Tasviri (Laflı, 2017: 46). 
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III. Selim Cami haziresinde, Sultan Selim Han 

Hazinedarlarından Afitab Bey’in mezar taşında kâse içerisinde üzüm 

salkımı tasvirleri görülmektedir. Bezemelerde yer alan ve bereket 

sembolü olarak da kullanılan üzümün, Kur'an-ı Kerim'de on bir ayette 

bahsi geçmektedir. Hayat suyu olduğuna inanılan asmanın köklerinin 

nehir ve ırmakları yarattığı kabul edilmiş, üzüm taneleri gökyüzündeki 

yıldızlara benzetilmiştir. Dönemin levha ve el yazmalarındaki 

bordürlerin içindeki tezhip bezemelerinde de üzüm motifleri yer 

almaktadır. (Üçer, 2018: 362) (Foto. 21). 

 

Fotoğraf 21. Sultan Selim Han Hazinedarlarından Afitab Bey Mezar Taşı 

(Üçer, 2018: 363). 

İslam dini, Yahudilik ve Musevilik gibi semavi dinlerde cennet 

ve cehennem inancı bulunmaktadır (Doğanay, 2003: 52). İncil’de, 

İsa’nın kendini üzüm asması, kanını da şarap olarak betimlemesi 

nedeniyle asma figürü Anadolu Bizans Hıristiyanlığının tasvirli 

sanatlarında oldukça sık kullanılmıştır (Laflı, 2017: 26).  

Kur’an da geçen ayetlerin bazılarında üzüm ve asma, cennet 

bahçelerinin içerisinde yer alan unsurlar arasındadır. Yasin suresi 34. 

ayet: “Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm 

bağları var ettik ve içlerinden pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri 

yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi.” (Altuntaş & Şahin, 2010: 

441) ve Mü’minun suresi 19. ayet: “Onunla sizin için hurma bahçeleri 

ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için 

birçok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz” (Altuntaş, Şahin, 
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2010: 342) bu ayetlerdendir. Bu bağlamda cami, türbe gibi dini 

mekânlarda uygulanan üzüm ve asma tasvirlerini de aynı şekilde 

insana yaptıkları ibadetler sonucu mükâfat olarak verilecek olan 

cennet meyveleri olarak düşünmek mümkündür. Böylece cennet 

meyvesi olan üzüm, tabaklarda yer almakta, ibadethanelerdeki üzüm 

tasvirleri ile de mekân cennet bahçesi gibi huzur veren bir yer haline 

gelmektedir.  

SONUÇ 

Üzüm, şarap, asma yaprağı ve bağ gibi kavramlar tarih boyunca 

insanların dini inançlarında, kullandıkları eşyalar ve sanat eserlerinde 

çeşitli sembolik anlamlar taşımıştır. Arkeolojik ve jeolojik 

araştırmalarda üzüm temalı eserler de bunun göstergesidir. Üzüm 

motifleri seramik ve Çin sanatında da rastlanan bitkisel süsleme 

unsurlarındandır. İslami gelenekte Orta Anadolu sırlı seramik 

teknikleri Bizans, Suriye ve İran gelenekleriyle benzerlikler 

göstermiş, 14.-19. yüzyıllar arası Osmanlılar zamanında seramik 

sanatı, farklı teknik, desen, üslup ve formlarla yenilikler kazanmıştır. 

16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu dönemde Kahire, 

Tebriz gibi Doğu’nun eski kültür merkezlerinden gelen sanatkârlar 

Osmanlı üslubunun gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Bu 

dönem Çin porselenlerinin tesirindeki üzüm salkımlarının uygulanmış 

olduğu görülmektedir. Seramik tabaklar beyaz hamurlu, beyaz astarlı 

ve şeffaf sır altı tekniği uygulanmıştır. Yoğun olarak kobalt mavisi 

kullanılırken, kırmızı, yeşil, siyah turkuaz ve firuze de tercih edilen 

renklerdendir. Tabakların orta kısımlarında üzüm, asma dalı ve yaprak 

motiflerinin aynı üslupta yapılmış oldukları görülmektedir. İznik 

duvar çinilerinde meyve tasvirleri 16. yüzyılın sonlarına doğru, bahar 

dalları şeklinde görülmeye başlamış bir süre sonra tasvirler arasına 

meyveler de dâhil olmuştur. Seramik tabak uygulamalarında yapraklar 

dalların arasında aralıklarla, salkımlar yan yana yerleştirilirken; 

yapılardaki kompozisyonlarda salkımlar ve üzümler devam eden hat 

üzerindeki sarmal dallara yerleştirilmiştir. Seramik tabak ve çinilerde 

yaprak motifleri farklılık göstermesine rağmen damar detayları 

benzemektedir.   
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İslam inançlarına göre tabaklarda ve mimari yapılarda yer alan üzüm 

ve asma tasvirleri sembolik olarak değerlendirildiğinde bu motiflerin 

cenneti hatırlatan bezeme unsurları olarak kullanıldıklarını söylemek 

mümkündür. 
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GİRİŞ 

Kombu çayı, Asya kökenli fonksiyonel bir içecektir ve dünya 

çapında giderek popülerliği artmaktadır. Çin, Kore ve Japonya kökenli 

kombu çayının ilk olarak MÖ 220'de kuzeydoğu Çin'de (Mançurya 

bölgesi)  ortaya çıktığına inanılmaktadır. 2000 yıl öncesi Çin 

hanedanlarından savaşlar ve ticaret yolları sayesinde Kore, Rusya, 

Japonya ve günümüzde Avrupa ve Amerika’ya kadar ulaşmıştır 

(Nyhan, Lynch, Sahin,& Arendt, 2022: 73-103). Kombu çayı, 

geleneksel olarak aerobik koşullarda şekerli çayın simbiyotik bir 

bakteri ve mayadan oluşan kombucha kültürü tarafından fermente 

edilmesiyle üretilen karbonatlı, hafif asidik ve ferahlatıcı bir içecektir 

(Jayabalan, Malbasa, Loncar, Vitas, & Satishkumar, 2014: 227-234; 

Nyhan et al., 2022: 73-103). "Kombucha" kelimesi Japonca “deniz 

yosunu” (kombu) ve “çay” (cha) kelimelerden türetilmiştir (Ranjan, 

Kour & Cojandaraj, 2020: 1200-1205). Kombu çayı, kombuça, 

kombucha, haipao, teakwass, çay mantarı, Mançurya mantarı ve 

kambotscha gibi çeşitli isimlerle bilinir ve sağlık iksiri, şifa içeceği 

olarak tanımlanmaktadır (İleri-Büyükoğlu, Taşçı,  & Şahindokuyucu, 

2010: 69-79; Greenwalt, Steinkraus, & Ledf, 2000: 976-981; Nyhan 

et al., 2022: 73-103). Kombu çayının tadı kullanıldığı çayın türüne, 

mayanın ömrüne, fermantasyon süresine ve sıcaklığına göre bazı 

farklılıklar gösterse de genel olarak hafif şekerli ve hafif ekşi, asidik, 

köpüklü elma şarabına benzer bir tada sahiptir (Gramza-Michalowska, 

Kulczynski, Xindi,& Gumienna, 2016: 447-457). Kombu çayı 

fermantasyonu için Camellia sinensis (L.) yapraklarından elde edilen 

siyah çay ve sakaroz geleneksel substratlardır. Genellikle kullanılan 

siyah çay yerine yeşil çay, oolong çayı, nane, oğul otu, limon veya 

yasemin gibi çeşitli tat verici besinler de kullanılabilir (İleri-

Büyükoğlu et al., 2010: 69-79). Kombu çayı yapım aşamaları 

genellikle şu şekildedir: içme suyu (1 L) kaynatılır ve kaynatma 

sırasında 50-150 g/L (%5-15) sakaroz karıştırılır. Daha sonra 5 g çay 

yaprağı eklenir ve 5 dakika sonra süzülerek çıkarılır. Oda sıcaklığına 

(20 ºC) soğutulduktan sonra, çay 24 g çay mantarı (kültür) ile aşılanır 

ve önceden kaynar su ile sterilize edilmiş bir beher (1 L) içine dökülür. 

Önceden fermente edilmiş 0,2 L kombu çayı (%10-20 v/v) ilavesiyle 
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pH düşer ve böylece istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesi 

engellenir. Beher ya da kavanoz, böcekleri, özellikle sirke sineklerini 

uzak tutmak için bir kağıt havluyla veya gözenekli kumaşla kapatılır. 

Substrat aerobik koşullar altında statik olarak 20°C - 30°C' de 7- 14 

gün inkübe edilir. Optimum sıcaklık 18 ºC ve 26 ºC gibi geniş bir 

aralıktadır. Birkaç gün içinde, yeni oluşan yavru kültür yüzmeye 

başlar ve mevcut yüzey boyunca şeffaf, ince jel benzeri bir zar 

oluşturur. Fermantasyon sonunda yüzeyde şekillenen yavru mantar 

çaydan alınır ve az miktarda fermente çay içinde saklanır. Süzülen ve 

içime hazır kombu çayı cam şişede 4 oC’ de saklanır (Jayabalan et al., 

2014: 538-550; Nyhan et al., 2022: 73-103). Evde yapılan 

fermantasyonlar için, istenen ekşilik seviyesine ulaşıldığında prosesin 

tamamlanmış olduğu kabul edilirken, deneysel veya endüstriyel 

araştırmalar için fermantasyon bitiş noktası pH, titre edilebilir asitlik, 

alkol içeriği ve şekerin ölçülmesiyle belirlenebilir. Genel olarak, tat 

açısından kombu çayının pH'sının pH 2,5 ile 3,5 arasında olması 

gerektiği kabul edilir (Nylan et al., 2022: 73-103). Kombu çayı 

genellikle yüzeyde oluşan biyofilm tabaka içerinde bakteri ve 

mayaları bulunduran etli kısım ve içecek olarak tüketilen sıvı çay 

kısımdan oluşur. Biyofilm kısma ‘SCOBY’ adı verilmektedir. Bakteri 

ve mayaların simbiyotik yaşamı anlamına gelmektedir (Villarreal-

Soto S.A., Beauforti Souchard,& Taillandier, 2018: 580-586). 

Kombucha mantarı tipik olarak asetik asit bakterilerinin (AAB) 

(örneğin Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides ve 

Bacteriumgluconicum gibi) ve mayaların (örneğin 

Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces ludwigii, 

Zygosaccharomyces rouxiipp, ve Candida pp. cips, Candida pp. gibi) 

simbiyotik bir kültürüdür. Ayrıca, Lactobacillus ve Leuconostoc gibi 

laktik asit bakterileri (LAB) de içecekten sistematik olarak izole 

edilmiştir. Kombu çayı fermantasyonu sırasında, mayalar sakarozu 

etanol fermantasyonunun bir yan ürünü olarak glikoz ve früktoza 

hidrolize eder. Daha sonra üretilen bu glikoz laktik asit bakterileri 

tarafından glukonik aside dönüştürülür früktoz ise mayalar tarafından 

etanole dönüştürülür (Şekil 1).  
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Şekil 1. Kombucha’nın Temel Metabolik Aktivitesi (Villarreal-Soto et al. 

2018: 580-586) 

Böylece ortamın asitliği düşürülerek zararlı ve fermantasyon 

için gerekli olmayan mikroorganizmaların üremesi ve gelişmesi 

engellenmiş olur (Villarreal-Soto et al., 2018: 580-586). Kalan glikoz 

ve früktoz bakteriler tarafında selüloza dönüştürülür bu da SCOBY i 

oluşturan etli kısımda bulunan selülozu açıklamaktadır. Şekil 2’de 

SCOBY adı verilen selülozik kültür yapısı ve kombu çayı 

görülmektedir. Bu selülozik tabaka fermantasyon  süresinde büyüyüp 

kalınlaşarak kabın ağız kısmında sıvı fazdaki mikroorganizmaların 

büyümesini yavaşlatarak belli bir süre sonunda durmasını sağlar 

(Villarreal-Soto et al., 2018: 580-586). 
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Şekil 2. Bakteri ve Mayaların Simbiyotik Yaşamı sonucu oluşan Kültür 

(SCOBY) ve Kombu Çayı. 

Bu kadar popülerlik kazanmasında doğal bir fermente içecek 

olmasının yanı sıra sağlık üzerine iyileştirici birçok etkiye sahip 

olmasıdır. Kombu çayı,  fermantasyonu sırasında mekanizması ve 

içeriğinde bulunan yararlı mikroorganizmalar sayesinde; oldukça 

zengin organik asit içeriğine, antioksidan miktarına, vitamin 

çeşitlerine ve polifenol içeriğine sahiptir (Chakravorty, Bhattacharya, 

Sarkars, & Gachhui, 2019: 285-327). Kombu çayının fermantasyonu 

sonucu oluşan metabolitler arasında asetik asit, laktik, sitrik, malik, 

glukonik asit ve glukuronik asitler gibi organik asitler; vitaminler (B1, 

B2, B6, B12 ve C); mineraller (demir, bakır, flor, klor, iyot, fosfor, 

mangan, nikel ve çinko); etanol, gliserol, glukonolakton, amino asitler 

ve fenolik bileşikler bulunmaktadır (Greenwalt et al., 2000: 976-981; 

Jayabalan et al, 2014: 538-550). Kombu çayı içerdiği asetik, sitrik ve 

malik asitle pH'ın kontrolünü sağlayarak vücutta istenmeyen 

bakterilerin üremesini önler. Bunun yanında glukonik asit vücuttaki 

antioksidanların gerekli bölgeye taşınıp, kullanılmasını sağlar 

(Jayabalan et al, 2014: 538-550). Literatürde yer alan verilere göre 

kombu çayının sağlık üzerine etkileri Şekil 3’te verilmiştir. Kombu 

çayın üretilen faydalı metabolitler, antimikrobiyal, antikanserojenik, 

antidiyabetik, antioksidan, mide ülseri ve yüksek kolestrol üzerinde 
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iyileştirici etki etkiye sahiptir. Gastrik, intestinal ve glandular 

aktiviteleri düzenler, laksatif etkisi vardır, eklem romatizmasını 

iyileştirir, bağışıklık sistemini destekler, gut ve hemoroidleri 

iyileştirir, kolesterol düzeyini ayarlar, atherosklerozisi önler, 

toksinlerin atılımı ve kanın temizlenmesini sağlar, stresle mücadeleyi 

destekler, yaşlanma etkilerini azaltır, vücudu zinde tutar ve kanseri 

tedavi edici etkisi vardır(Chakravorty et al., 2019: 285-327). 

Şekil 3. Kombucha’nın Sağlık Üzerine Etkileri(Chakravorty et al., 2019: 

285-327). 

Kombu çayının antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri gibi 

fonksiyonel özellikleri polifenollerine (epikateşin, epikateşin-3-gallat, 

epigallokateşin ve epigallokateşin-3-gallat), glukonik asit, glukuronik 

asit, laktik asit, vitaminler, amino asitler, antibiyotikler ve 

fermantasyon sırasında üretilen mikro besinlerin bir 

kombinasyonunun sonucudur. Doğal antioksidanlar, kombu çayında 

yaygın olarak bulunur ve potansiyel olarak, antitümör özellikler, 

antikanserojenik ve inhibitör mutajenik reaksiyonlar gibi son derece 
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yararlı işlevler sağlayabilir. Fenolik bileşikler, kombucha'da bulunan 

en bol bulunan bileşenler arasındadır (Jayabalan, Subathradevi, 

Marimuthu, Sathishkumar, & Swaminathan, 2008: 227-234). Yapılan 

araştırmalar neticesinde oksidatif hastalıklara yönelik tedavilerin 

kolaylaştırılmasında, şeker hastalarının tedavisinde, mide 

rahatsızlıklarında, sindirimin kolaylaştırılmasında, antimikrobiyal 

ihtiyaçların giderilmesinde antiepitik ve bakteriyel rahatsızlıkların 

giderilmesinde, metabolik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve 

vücuttaki asit ve alkalinin dengelenmesini sağlayarak anti kanserojen 

bir etki oluşturmaktadır (Jayabalan et al, 2014: 538-550). Kombu 

çayının antimikrobiyal aktivitesi, esas olarak yüksek organik asit 

içeriğine ve buna bağlı olarak içeceğin düşük pH'sına bağlanmıştır. 

Kombu çayının artan popülaritesi kısmen, depresyon ve kaygıyı 

iyileştirme, kanseri önleme, kan basıncı ve kolesterolü düşürme, saç 

dökülmesini önleme ve kilo verme gibi sözde sağlık yararlarından 

kaynaklanmaktadır; bununla birlikte, bu iddiaların çoğu anekdotsal 

kanıtlara ve tanıklıklara dayanmaktadır ve çok azı gerçek bilimsel 

kanıtlarla desteklenebilir (Nylan et al, 2022: 73-103). 

Kombu çayı 'sağlıklı' ve 'yaşam iksiri' olarak tanıtılmasına 

rağmen, bu tür iddiaları doğrulamak için insan klinik deneyleri 

hakkında çok az kanıt vardır. Literatürde kombu çayının yararları 

yanında bazı durumlarda toksik etkilerle ilişkilendirildiğinden de 

bahsedilmiştir. Bazı çalışmada kombu çayı tüketimine bağlı olduğu 

düşünülen alerji, böbrek yetmezliği, pellagra, sarılık, mide bulantısı, 

kusma, baş ve boyun ağrısı gibi yan etkiler bildirilmiştir. Fakat 

gözlenen toksisite veya yan etkilerin kombu çayıyla mı ilgili yoksa 

kontaminantlarla mı ilgili olduğuna dair bilimsel kesin kanıt 

bulunamadığı veya kanıtların yetersiz olduğu bildirilmiştir (Nylan et 

al, 2022: 73-103). Güçlü probiyotik yapısı nedeniyle kombu çayının 

tavsiye edilen günlük tüketim oranı 100-300 ml arasında yetişkinlik 

ve tüketim ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle 

yeni başlayanlar için 100 ml yeterlidir. 2-3 haftalık düzenli 

kullanımdan sonra herhangi bir sağlık problemine ya da rahatsızlığa 

sebep olmuyorsa günlük 500 ml de çıkılabilmektedir. Fazla kullanımı 

mide rahatsızlıklarına yol açabilmektedir (Greenwalt et al., 2000: 976-

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.873#fsn3873-bib-0015
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981). Asidik bir içecek olan kombu çayının seramik kaplarda 

kullanılan ciladan kurşunu çözmesi sonucu semptomatik kurşun 

zehirlenmesi de bildirilen toksik etkiden biridir (İleri-Büyükoğlu et al., 

2010: 69-79). Zayıflamak isteyenler tarafından kombu çayının 

dikkatsizce ve yüksek dozlarda içilmesi zararlı etkiye sebep olabilir 

(Nylan et al, 2022: 73-103).  

Siyah çay zengin polifenol içeriğine sahip olmasından dolayı 

mayaların gelişiminde etkin rol oynamaktadır, bu sebeple deneysel 

çalışmalarda en çok kullanılan çaydır. Kombu çayının sahip olduğu 

olumlu etkilerden faydalanarak insan sağlığına daha fazla katkı 

sunmak isteyen çeşitli araştırmacılar kimi çeşitli bitkilerin 

yapraklarını, meyve özütlerini, meyve pürelerini, farklı yapıdaki bitki 

çaylarını kullanarak faklı sonuçlar elde etmişlerdir. Yapılan 

araştırmalarda yalnızca çay hammaddesini değiştirmekle sınırlı 

kalmamıştır. Aynı zamanda şeker kaynakları ve kullanılan şeker 

miktarları da değiştirilerek çeşitli denemeler yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda şeker kaynağı olarak çeşitli ıspanak posası, nar, kırmızı 

üzüm, elma, soya fasulyesi, peynir altı suyu, muz kabuğu ekstraktı, 

süt,  civanperçemi, polen, tarçın gibi çeşitli sebze, meyve püreleri, 

meyve suları, yan ürünler ve atık ürünleri kullanılarak fermantasyona 

alınan kombu çaylarından oldukça anlamlı sonuçlar elde edilmiştir 

(İleri-Büyükoğlu et al.: 71; Villarreal-Soto et al., 2018; Emiljanowicz 

ve Panczyk, 2019: 3185-3194; Nyhan et al.: 80-83). 

Son yıllarda, nihai içeceğin işlevselliğini artırmak amacıyla 

alternatif karbon ve azot kaynaklarının kullanımına doğru bir yönelme 

olmuştur. Meyve ve sebzeler de potansiyel kombucha substratları 

olarak ortaya çıktı ve araştırmacılar yeniden biyoaktif bileşikleri ve 

potansiyel sağlık yararları açısından iyi karakterize edilenlere 

odaklandı. Kombu çayı fermantasyonunda sakaroz ikamesi olarak bal, 

malt özü, pekmez, laktoz, ıspanak, yer elması, enginar, üzüm suyu, 

vişne suyu, muz kabuğu ve nar suyu gibi farklı karbonhidrat 

kaynaklarının kullanımını araştırılmıştır (Nylan et al. 2022: 73-103). 

Farklı şeker kaynaklarının mikrobiyal aktivite üzerine etkisinin 

incelendiği bir çalışmada laktoz, sakaroz, früktoz ve glikozun farklı 

derişimde kullanılarak etanol ve laktik asit miktarlarındaki farklılıklar 
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gözlemlenmiştir.  Laktoz, früktoz ve glikoz kullanılarak üretilen 

içeceklerin tatlarının genel olarak spesifik tadını koruduğu ancak 

birbirlerine çok benzemedikleri tespit edilmiştir. Sakarozla yapılan 

çayda 50g/l de en fazla etanol ve laktik asit seviyesine ulaşıldığı tespit 

edilmiş olup bu sonuç çayla ilgili çalışmalarda sakarozun neden en 

fazla kullanılan şeker çeşidi olduğunun da göstergesi olmuştur (Reiss, 

1994: 259-261). Tamamlanmış çaya çeşitli meyve, sebze,aromatik 

bitki ve baharatlar eklenip tadı zenginleştirilerek ekşi tattan rahatsız 

olan ya da farklı aromaları tercih eden tüketicilere yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Üzüm her çeşit toprakta yetişebilen çok yıllık bir bitkidir. 

Şekerin olmadığı dönemlerde tatlı ihtiyacını karşılayan geleneksel bir 

lezzet olan pekmez, mevsiminde bol miktarda olmasına rağmen çabuk 

bozulan yaş üzümün muhafaza yöntemlerinden biridir (Batu, 2020: 

35-44). Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği’ne göre üzüm 

pekmezi, fermente olmamış taze üzüm veya kuru üzüm ekstraktının 

uygun yöntemlerle asitliğinin azaltılıp durultulmasından sonra 

tekniğine uygun olarak vakum altında veya açıkta koyulaştırılması ile 

elde edilen kıvamlı ürün olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2017). 

Türkiye’de yüzyıllardan beri üretilip sevilerek tüketilen pekmez 

önemli geleneksel gıdalardan biridir. Ancak üretim yöntemi ve 

kaynağı bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Elma, dut, 

kayısı, erik, incir, keçiboynuzu gibi meyvelerden de üretilen pekmezin 

en yaygın üretimi üzümden yapılmaktadır (Batu, 2020: 35-44). Üzüm 

pekmezi; tat durumuna göre tatlı ve ekşi pekmez olarak iki gruba, 

kıvamına göre sıvı ve katı pekmez olarak iki tipe ayrılır. Sıvı üzüm 

pekmezi; açık kırmızı kahverengiden koyu kırmızı kahverengiye 

kadar değişen renkte, kıvamlı ve akışkan bir yapıda olur. Üzüm 

pekmezinin fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir 

(Anonim, 2017). 
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Tablo 1. Üzüm Pekmezinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri (Anonim, 

2017). 

 

Dünya üzüm üretici başlıca ülkelerden biri Türkiye’dir. 

Dünya’da üretilen üzüm genellikle şaraba işlenirken, bir kısmı sofralık 

ve kurutmalıkta kullanılmaktadır. Üzüm pekmezi yüksek oranda şeker 

ve enerjiye sahip olup kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi 

mineraller için de iyi bir kaynaktır. Üzüm pekmezinin sade olarak 

tüketimi yaygın olmakla birlikte Türk mutfak kültüründe çeşitli tatlı 

ve yemeklerin ana malzemesi olarak da kullanılmıştır (Batu, 2020: 35-

44). Ancak, günümüzde değişen beslenme alışkanlıkları ve artan şeker 

kaynakları ile pekmez daha az tüketilen bir ürün haline gelmiştir. 

Türkiye’de üzüm pekmezinin tüketiminin artırılması için pekmezin 

kullanım alanını artıracak yeni ürünlere dönüştürülmesine gerek 

duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarihi yüzyıllar öncesine 

dayanan ve dünyada tüketimi gün geçtikçe artan fonksiyonel fermente 

bir içecek olan kombu çayının, beslenme yönünden oldukça değerli 

geleneksel üzüm pekmezinin şeker kaynağı olarak kullanıldığı 

durumda duyusal değerlendirmesinin yapılarak tüketici kabul 

düzeyinin belirlenmesidir. Ayrıca, Türk toplumunun yeterince aşina 

olmadığı kombu çayının bilindik pekmez tadıyla hem duyusal 

beğenisinin hem de pekmezi kulanım alanının artırılması 

hedeflenmiştir. 

 

 Sıvı Üzüm Pekmezi 
Katı Üzüm 

Pekmezi 

Suda Çözünür Katı Madde (Brix°) (En az, %) 68 80 

Toplam Kül (En çok, %) 2,5 3,0 

Hidroksimetilfurfural (HMF) (En çok, mg/kg) 75 100 

pH 
 Tatlı üzüm pekmezi 

5,0 – 6,0 

 Ekşi üzüm pekmezi             3,5 – 5,0 (hariç) 

Maltoz (En çok, %) 1,0 

Sakaroz (En çok, %) 1,0 

Rafinoz (En çok, %) 0,2 

Fruktoz /Glukoz oranı 0,9 – 1,1 

Delta C13 (Binde, ‰)  - 23,5’den daha  negatif olmalı 

Organik  

Asitler 
Tartarik asit/Malik asit oranı ≥ 1 
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1. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmada kullanılan içme suyu, sakaroz, demlik poşet çay, 

üzüm pekmezi, kombucha kültürü ve kombu çayı Mersin’de bulunan 

marketlerden alınmıştır. 

1.1. Kombu Çayının Hazırlanması 

Fermantasyon için kaynatılmış 1 litre kaynar suya 5g demlik 

poşet siyah çay eklenerek 15dak. demlenmiştir. Poşet çaylar 

süzüldükten sonra demlenmiş çaya 100g/L üzüm pekmezi ilave edilip 

karıştırılarak soğumaya bırakılmıştır. Fermantasyon sıcaklığına 

soğuyan çaylara 20g/L kombu çayı mayası ve 20g/L kombu çayı sıvısı 

eklenmiş ve cam kavanozların ağızları pamuklu kumaşla kapatılmıştır. 

Geleneksel kombu çayı, kontrol örnek olarak hazırlanmış ve pekmez 

yerine 60 g/L sakaroz eklenmiştir. Üç paralel olarak hazırlanan kontrol 

ve pekmezli örnekler aerobik koşulda, 25 – 30 ºC sıcaklıkta14 gün 

boyunca fermente edilmiştir (Şekil 4). Fermantasyon süresi 

tamamlandığında süzülerek kültür ve kombu çayı birbirinden 

ayrılmıştır. 

 

 

Şekil 4. Fermantasyondaki Kombu Çayı Örnekleri. 

Kombu çayının ana fermantasyon süreci bittikten sonra çayın 

çeşitli taze ve kuru meyve ve sebzelerle, meyve suları veya çeşitli 

baharatlar ile tatlandırabileceğimiz bölümü 2.fermantasyon olarak 
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adlandırmaktadır. Bu çalışmada 14 günlük fermantasyonu 

tamamlanan kombu çayları yüzeyde oluşan selülozik kısım 

uzaklaştırılıp süzüldükten sonra elde edilen kombu çay örnekleri 

aromalandırmaya tabi tutulmuştur. 250 ml kombu çayına birinci grup 

için 50 g mandalina suyu, murt yaprağı ve defne yaprağı parçacıkları; 

ikinci grup için ise rendelenmiş salatalık ile nane yaprakları 

eklenmiştir. Örnekler duyusal analizden önce ağzı kapalı şişelerde +4 

ºC’de2 gün tutulmuştur. 

1.2. Duyusal Analiz 

Duyusal değerlendirme, gıdalar hakkında insanların beş 

duyusunu (görme, koklama, tatma, dokunma ya da işitme) kullanarak 

verdiği olumlu ya da olumsuz yanıtların ölçüldüğü yöntem ve 

tekniklerdir. Bu çalışmada duyusal değerlendirme tekniklerinden 

puanlama testi kullanılmıştır. Puanlama testi, örnekler arasında 

farklılık olup olmadığını ve bu farklılıkların derecesini belirlemek için 

kullanılan bir testtir.  Bu amaçla panelistlere kodlanmış bir form 

verilerek ürünleri puanlaması istenir ve bu şekilde ürünler arasında 

matematiksel bir bağlantı oluşturulur (Onoğur ve Elmacı, 2011: 56). 

Duyusal analiz, yarı eğitilmiş on iki panelist tarafından iki farklı 

fermantasyon için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Puanlama testinde 

ürünleri değerlendirecek panelist sayısının 3-10 arasında olması 

yeterlidir (Onoğur ve Elmacı, 2011: 31). Panelistlere, kombu çayında 

olması ve olmaması gereken özellikler hakkında birkaç saat eğitim 

verildikten sonra örneklere ait; bulanıklık, çay kokusu, maya kokusu, 

pekmez kokusu, ekşilik, tatlılık özelliklerini ve genel beğeni 

düzeylerini 1 ile 5 puan aralığında değerlendirilmeleri 

istenmiştir.Puanlamada 1 hiç, 2 biraz, 3 orta, 4 yüksek ve 5 çok yüksek 

olarak; genel beğeni için ise 1 kesinlikle tüketmem, 2 tüketmem, 3 

tüketebilirim, 4 tüketirim ve 5 kesinlikle tüketirim şeklinde ifade 

edilmiştir. Fermantasyon süresince 0, 7 ve 14. günlerinde ve aroma 

eklenen ikinci aşamanın 2. Gününde kontrol ve örnek kombu çayları 

kodlanarak analiz edilmiştir.  
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1.3. İstatistiksel Analiz  

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SSPS version 11,5 

(SPPS Inc., Chicago, IL) istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. 

İncelenen değişkenlerin ortalamaları arasında fark olup olmadığı t testi 

ve one-way ANOVA ile belirlenmiştir. Farklılıklar %95 güven aralığı 

ile Duncan testiyle değerlendirilmiştir.  

2. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Üzüm pekmezli kombu çayı örneklerinin duyusal özellikleri 

fermantasyonun başlangıç (0. Gün), 7 ve 14. günlerinde kontrol örnek 

olarak geleneksel kombu çayı ile karşılaştırılmıştır. Duyusal analiz 

verileri ile istatistiksel değerlendirme sonuçları Tablo 2’ de 

verilmiştir.  
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Tablo 2. Üzümlü Kombu Çayının Fermantasyon Sürecinde Duyusal Analiz 

Sonuçları ve ANOVA Tablosu. 

  

Fermantasyonun başlangıcında en yüksek puan her iki örnekte 

de “tatlılık” ve “genel beğeni” için verilmiştir. T-testi sonucuna göre 

kontrol kombu çayı ile pekmezli kombu çayı örnekleri arasında sadece 

“bulanıklık” kriteri anlamlı şekilde (p<0,05) farklı bulunmuş; diğer 

tüm kalite özellikleri için istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit 

Kalite Özelliği  

                         Fermantasyon Süresi, Gün N Ortalama Std. Sapma 

Bulanıklık 0.gün 24 2,17± 1,115a 

7.gün 24 2,83± 0,835a 

14.gün 24 2,42± 0,900a 

Maya Kokusu 0.gün 24 1,58± 1,165b 

7.gün 24 3,42± 0,669a 

14.gün 24 4,00± 1,044a 

Çay Kokusu 0.gün 24 2,33± 1,155a 

7.gün 24 1,75± 0,965ab 

14.gün 24 1,08± 0,289b 

Pekmez Kokusu 0.gün 24 2,08± 0,996a 

7.gün 24 1,67± 0,651ab 

14.gün 24 1,17± 0,389b 

Ekşilik 0.gün 24 1,67± 1,155b 

7.gün 24 3,33± 1,073a 

14.gün 24 2,42± 0,669b 

Tatlılık 0.gün 24 3,08± 1,165a 

7.gün 24 2,25± 1,138ab 

14.gün 24 2,00± 0,853b 

Asit ve Karbonat Tat 0.gün 24 1,50± 1,000b 

7.gün 24 2,92± 0,900a 

14.gün 24 3,08± 1,240a 

Genel Beğeni 0.gün 24 3,42± 1,165a 

7.gün 24 2,92± 0,996a 

14.gün 24 3,25± 0,754a 
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edilmemiştir. Fermantasyon süresinin duyusal kalite kriterlerine olan 

etkisi incelendiğinde; sadece bulanıklık ve genel beğeni derecesinin 

zamanla değişmediği (p<0,05), diğer özelliklerin ise anlamlı şekilde 

değiştiği görülmüştür. İncelenen özelliklerden çay kokusu, pekmez 

kokusu ve tatlılık özelliklerinin genellikle 0. günden 7. ve 14. güne 

doğru doğrusal bir artış yada azalış gösterdiği; bu nedenle  başlangıç 

sonuçlarının 14. günden anlamlı şekilde farklı olmasına rağmen 7. 

günün hem 0. güne hem de 14. güne istatistiksel olarak benzer olduğu 

tespit edilmiştir. Maya kokusu, karbonat tadı ve ekşilik değerleri için 

7. gün ile 14. gün birbirine benzer, 0. gün ise farklı bulunmuştur 

(Tablo 2). Bulanıklık yönünden 3 farklı günden elde edilen sonuçlar 

neticesinde bulanıklık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmaması 

üründe fermantasyon süresince görünüm stabilitesini korunduğunu 

göstermektedir. Koku ile yapılan duyusal veriler incelendiğinde 

pekmez ve çay kokusunun fermantasyonun ilk gününe oranla giderek 

azaldığı ve maya kokusunun ise fermantasyonun 7. gününden itibaren 

belirgin olduğunu göstermektedir. Tat ile ilgili yapılan 

değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda ekşi tadın 

başlangıçta çok yoğun olmadığı fermantasyonun 7. gününde yükselip 

ilerleyen günlerinde tekrar azaldığı görülmektedir. Benzer şekilde 

tatlılık oranı başlangıçta yüksek iken fermantasyonun ilerleyen 

günlerinde giderek azalmaktadır. Fermantasyonun devam eden 

sürecinde başlangıçtaki tatlılık oranı süreç içerisinde yerini asitlik ve 

ekşilik artışına bırakmaktadır. Ancak genel beğeni 

değerlendirildiğinde ise panelistlerin pekmezli örnekleri kontrol 

örneğe yakın bulduğu görülmektedir. 

Kontrol kombu çayı ve üzüm pekmezli kombu çayının duyusal 

analiz ve t-testi sonuçlarıTablo 3’te verilmiştir. Bu sonuca göre 

geleneksel kombu çayını tüketenlerin üzüm pekmezi ile yapılan 

kombu çayını da benzer oranda tüketebileceği söylenebilir. Pekmezli 

örneğin bulanıklığı kontrolden fazla; kontrol ise daha tatlı 

bulunmuştur. Duyusal kriterleri fermantasyonun 7. günü için 

incelendiğinde başlangıçta hissedilen yoğun çay ve pekmez kokusu 

yerini yoğun maya kokusuna bırakmıştır. Pekmezli örneklerin 

bulanıklığı, maya, çay, pekmez kokusu ve ekşiliği kontrolden daha 
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fazla bulunmuş olup her iki örneğin de 7. günde şekerli çaydan asidik 

fermente içeceğe dönüştüğü görülmektedir. Fermantasyonun sonunda 

(14.gün) tüm örnekler maya kokusunun diğer tüm kokulara baskın 

olduğu, tatlılığın giderek azalıp ekşi tat ile karbonat tadın artığı 

görülmüştür. Genel beğeni açısından hem control hem de pekmezli 

örnek 3 puanın üzerinde yani “tüketirim” olarak ifade edilmiştir. 

Tablo 3.Kontrol Kombu Çayı ve Üzüm Pekmezli Kombu Çayının Duyusal 

Analiz ve t-Testi Sonuçları. 

 

2.Fermantasyonu tamamlanan ürünleri değerlendiren 

panelistler kesinlikle tüketmem –kesinlikle tüketirim aralığındaki 5’li 

puanlama sistemindeki kavramlarından %80 oranında tüketirim 

cevabını vermiştir. 

Kalite Kriteri Kombu Çayı N Ortalama Std. Sapma t değeri df Önemlilik 

Bulanıklık Kontrol Kombu Çayı 36 1,56± 0,652 -4,70 61,3 0,000 

Pekmezli Kombu Çayı 36 2,47± 0,971    

Maya Kokusu Kontrol Kombu Çayı 36 2,92± 1,481 -0,24 70,0 0,808 

Pekmezli Kombu Çayı 36 3,00± 1,414    

Çay Kokusu Kontrol Kombu Çayı 36 1,75± 1,105 0,11 70,0 0,911 

Pekmezli Kombu Çayı 36 1,72± 1,003    

Pekmez  

Kokusu 

Kontrol Kombu Çayı 36 1,44± 0,969 -0,93 70,0 0,356 

Pekmezli Kombu Çayı 36 1,64± 0,798    

Ekşilik Kontrol Kombu Çayı 36 2,25± 1,105 -0,82 70,0 0,413 

Pekmezli Kombu Çayı 36 2,47± 1,183    

Tatlılık Kontrol Kombu Çayı 36 2,86± 1,222 1,50 70,0 0,138 

Pekmezli Kombu Çayı 36 2,44± 1,132    

Asit ve 

Karbonat Tat 

Kontrol Kombu Çayı 36 2,56± 1,319 0,18 70,0 0,855 

Pekmezli Kombu Çayı 36 2,50± 1,254    

Genel Beğeni Kontrol Kombu Çayı 36 3,67± 1,069 1,95 70,0 0,055 

Pekmezli Kombu Çayı 36 3,19± 0,980    
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Şekil 5.Aroma Verici Bitki Eklenmesinin Üzüm Pekmezli Kombu Çayının 

Duyusal Özelliklerine Etkisi 

Aromalandırma için alınan sonuçlar Şekil 5’te görülmektedir. 

Ana fermantasyon sonunda yapılan duyusal değerlendirme ve 

aromalandırma sonrası genel beğeni değerlerinde belli bir artış olduğu 

gözlemlenmiştir. Salatalık rendesi-nane yaprağı eklendiğinde 

örneklerin maya ve pekmez kokusu daha az hissedilmiştir. 

Defneyaprağı-murt yaprağı-mandalina suyu eklenmiş örneklerde 

fermente içecekte beklenen maya kokusu, karbonatlı ve ekşi tat daha 

fazla hissedilmiş olup genel beni değeri diğer salatalık-naneli örnekten 

hafif daha yüksek bulunmuştur.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kombu çayının küresel popülaritesi, fermente çayın hem ev 

hem de ticari üretimindeki artışlarla önemli ölçüde artmaktadır. 

Küresel kombu çayı pazarının 2027 yılına kadar %23,2'lik önemli bir 

büyüme oranı öngörülmektedir (Nylan et al. 2022: 73-

103).Kombucha'nın popülaritesindeki artış, kısmen, bağışıklık 

sistemini güçlendirme, bazı hastalıkların semptomlarını hafifletme, 

kilo vermeye yardımcı olma ve kan basıncını düşürme gibi iddia 

edilen sağlık yararlarına bağlanmaktadır. Kombu çayının bir sağlık 

ürünü olduğuna dair yaygın bir inanış vardır; probiyotik bakterileri 

içermesi özellikle bağırsak problemlerini önleyici etki kazandırır. 

Bununla birlikte, hazırlama süreci olması gerektiği gibi 
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gerçekleşmediğinde zararlı bakterilerin veya küflerin üremesi riski söz 

konusu olabilir. Üreticiler ve tüketiciler biyolojik kontaminasyon ve 

kombu çayının aşırı tüketimi ile ilişkili toksisite risklerinin farkında 

olmalıdır. İçeceğin mikrobiyolojik, duyusal ve fonksiyonel bileşikleri 

kullanılan substrata, fermantasyon koşullarına ve kombucha kültürüne 

bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Sakaroz ve siyah çay birincil 

fermantasyon substratlarıdır; ancak, alternatif karbon ya da azot 

kaynaklarının kullanımı araştırılmıştır.Karbon kaynağı olarak 

sakarozun yerine üzüm pekmezinin kullanıldığı bu çalışmada genel 

olarak başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Duyusal analizi yapan 

panelistler geleneksel kombu çayı ile pekmezli kombu çaylarını 

benzer ve tüketilebilir bulmuşlardır. Kombu çayı ve pekmezin sahip 

oldukları besleyici özelliklerin etkileşimi sonucu antioksidan, vitamin, 

mineral, fenolik madde ve organik asit yönünden zengin yeni bir ürün 

elde edilebileceği düşünülmektedir. Antioksidanlar vücudumuzda 

bulunan serbest radikallerin tutulmasını sağlayarak oksidatif stres 

oluşumunu engelledikleri için antikanserojen ve antidiyabetik etkileri 

vardır. Gelecekteki çalışmalar için üzüm pekmezi ile elde edilen 

olumlu sonuçlar ahlat, keçiboynuzu, andız pekmezi gibi tüketimi 

sınırlı olan diğer pekmezlerin de kombu çayı üretiminde kullanılma 

potansiyelinin dikkate alınması önerilmektedir. Küresel anlamda 

tüketilmekte olan kombu çayında pekmezin kullanılmasıyla yeni bir 

ürün oluşturularak sınırlı olan pekmez tüketiminin artırılması 

umulmaktadır. 
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