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Bir bardak bira ve güvenlik 
için bütün şanımı verirdim.

William Shakespeare 

Avrupa’ya çay, kahve ve çikolata (kakao) girinceye kadar Avrupalılar 
susuzluklarını su, bira, süt ya da şarapla gidermekteydi. 

Alplerin güneyinde, sulandırılarak içilen şarap, kuzeyindeyse bira pa-
zara hâkimdi. Tifo ve kolera gibi salgın hastalıkların Avrupa’yı kasıp ka-
vurduğu dönemlerde her ikisi de insanlara “güvenli günlük sıvı” oldular.

Su ise tarih boyunca “temizliğine güvenilemeyen sıvı” damgasından 
kurtulamamıştır. Biranın ve şarabın susuzluğu gidermekten başka görev-
leri de vardı. O zamanlar karbonhidrat ve yağı fazla olan gıdalarla besle-
nildiğinden ağızdaki lokmaları sıvı yardımıyla boğazdan aşağı yuvarlamak 
ihtiyacı doğuyordu. Bira ve şarap bunları wash down yapıyor, yani sıvı yar-
dımıyla süpürüyordu. Son olarak da içerdiği alkol nedeniyle mikropsuz sıvı 
olma garantisini taşıyorlardı.

Ortaçağ boyunca Alpler’in kuzeyinde yer alan Avrupa topraklarında 
bal bulunan yerlerde yapılan bal şarabını saymazsak, hep bira tüketildi.

Bira evlerde, malikânelerde ve manastırlarda yapılırdı. Belki de şu anda 
Çeklerin, Polonyalıların, Almanların, Hollandalıların ve İngilizlerin, “çok 
içkici” diye adlarının çıkmış olması, boğazdan lokmayı yuvarlamak için 
birkaç yudum masum bira ihtiyacının, sevilerek galonlarla tüketilir hâle 
gelmesinde aranmalıdır.
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On ikinci yüzyılda Venediklilerin Avrupa baharat ticaretini tamamen 
ele geçirmelerinden hemen sonra, Alman Birliği harekete geçer ve onlar 
da Avrupa’nın tahıl ticaretini ele geçirirler. Bunun sonucunda 13. yüzyıl-
da Avrupa’da tahıl bolluğu yaşanır. Baltık ülkelerinden o kadar çok tahıl 
gelmektedir ki kuzey ülkeleri bu tahılın bir kısmını rahatlıkla bira yap-
maya ayırabilmektedir. 1295 yılında Bohemya Dükü Wenceslas, Papa’yı 
Bohemya dışında bira yapılmasını yasaklayan bir karar çıkartmaya ikna 
eder. Alman Birliği’nin tahılı bu kadar bollaştırarak ucuzlatması, bir sonra-
ki dönemden başlayarak İtalya ve Fransa’yı ani bir kararla tahıl arazilerini 
bağ yapmak için asma kütüğü arayışına zorlayacaktır.

Biracılık, şaraba kıyasla biradan daha az korkan keşişlerin boğazlarına 
düşkünlükleri nedeniyle gelişecektir. Çevresinde tarlaları olan her ma-
nastır, yanında bira imalathanesini kurar. O zamanın Belçikalı keşişi, bira 
kralı (rex cerevisa) Jean Primus (Gambrinus), yalnızca günde içebildiği on 
yedi kupayla değil, “mükemmel ve yaratıcı biracı” üstün niteliğiyle de ün 
kazanır. Diğerleri, bu nedenle onu aziz diye adlandırırlar. Aziz Gambrinus 
şöyle der: “Bira olsun! Ve bira oldu!” Bu deyiş Belçika ve Almanya’da sa-
yısız birahane duvarında hâlâ asılıdır.

1516 yılında Bavyera Dükü VI. William ilk bira kanununu çıkartır. 
Almanya, dünya üzerinde bira üretimiyle ilgili anayasası olan tek ülkedir. 
1516 yılından bu yana uygulanan saflık yasası Reinheitsgebot, bira üreti-
minde su, arpa, şerbetçiotu ve mayadan başka hiçbir hammadde kullanı-
lamayacağını öngörür. Almanya 2003 yılı boyunca, yaklaşık beş yüzyıllık 
bira kanununun bazı kısımlarını Avrupa Topluluğu normlarına nasıl uy-
duracağını tartışmakla ve formül arayışıyla meşgul oldu. Avrupa Toplulu-
ğu, Reinheitsgebot’un bazı bölümlerine itirazını hâlâ sürdürüyor. Örneğin 
Yunanistan’ın Retsina şarabı, bizim kokoreç konusu gibi bir konu bu.

1551 yılında Johann Brettschneider (Placotomus), “Bazıları yemekten 
çok bu içkiyle besleniyorlar” diye yazar. Ayyaşları kastetmediğini açıkla-
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mak için de ekler, “Kadın, erkek, yaşlı, genç, sağlıklı ya da hasta kişiler 
biraya ihtiyaç duyuyorlar.”

On beşinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde Frankfurt dolaylarında kurulup 
harıl harıl çalışan biracılar loncasında kadınların çoğunlukta olduğunu görü-
yoruz. O dönemde erkeğin bira içmesine bir şey denmediğini ama bira yapımı-
na erkekler karışmaya kalktığında kızılca kıyametin koptuğunu öğreniyoruz. 
Biranın yapıldığı yer, genellikle evler, satıldığı yer de, evin önüne konulan bir 
fıçı ya da evin yanına açılan küçük bir dükkândır. Dükkânı işletmek, aynen 
beş-altı binyıl öncesinde Sümer’de olduğu gibi kadının sorumluluğundadır.

Yine tarihî belgelerden öğrendiğimize göre 19. yüzyıl ortasına kadar 
evlenecek bir genç kızın çeyizinin en değerli kısmı bira imalatı için kulla-
nılan aletlerdi. Yani biracılık anadan kızına geçen bir zanaattı. Örneğin, 
Norveç’te düğün günü sabahından başlayıp kocadan gerdek çağrısı gelene, 
yani gece yarısına kadar, yeni gelinlerin bütün aileye bira servisi yapmaları 
şarttı. Tıpkı, bizde görücüye çıkan gelinlik yaştaki genç kızların kahve ya-
pıp ikram etmesi gibi. Böyle olunca, biracılık da, anneden kıza geçen bir 
“ince zanaat” oluyor ister istemez.

Ortaçağ boyunca bira manastırlarda da yapılageldi. Ayinlerin “huşu ve-
ricisi” olarak değerlendirildi. Manastırlara gelir sağladı. O zamandan kalan 
formüllerle Belçika ve Hollanda’da bugün üretilen Trappist biraları buna 

örnektir.
On yedinci yüzyılın ikinci yarısında bir 

İngiliz ailesi ortalama kişi başına günde yak-
laşık üç litre bira tüketmektedir. Ortaçağ bo-
yunca biranın evlerde, kadınlar tarafından 
ekmek pişirir, hayvan keser gibi günlük işleri 
arasında üretildiğini bilmekte yarar var. Bu 
durum bira fabrikaları devreye girdiğinde de 



31

avrupa’da bira

yine devam edecektir. Belki de bira üretilen yerlere üretim kapasitesi ne 
kadar çok olursa olsun “fabrika” değil de brasserie ya da brewery, yani bira-
hane denmesinin nedeni budur. Oysa aynı kapasitedeki meşrubat imalatı 
yapılan yere “meşrubat fabrikası” denmesi normal karşılanmaktadır.

Pub sözcüğü İngilizce public house’un kısaltılmışıdır. İngilizce public 
“halk”, “toplum” demektir. Halk evi, toplum evi oluyor pub. Yani bizim 
birahane dediğimiz yerlere İngilizler pub diyor. Halkın her kesimine ce-
vap verir pub’lar. Kadın, erkek herkes gidebilir pub’lara. Pub’larda satılan 
başlıca içki hep bira olmuştur. Her pub’da birkaç tür ve çeşitte çekme bira 
bulunur. Pub’ların yatak verenlerineyse inn deniyor.

Bira 17. ve 18. yüzyılda, patates Avrupa’nın beslenme kültürüne girin-
ceye kadar öyle çok tüketilmekteydi ki, örneğin sabah kahvaltısı yalnızca 
bira çorbasından ibaretti. Siz de deneyebilirsiniz.

BİRA ÇORBASI

Küçük bir tencerede 1 litre bira ısıtılır. Bir başka kaba 4 yu-
murta kırılır, 50 gram yağ eklenir. Bu karışıma oda sıcaklığın-
da 1 su bardağı bira eklenerek iyice çırpılır. Sonra sıcak bira 
yavaş yavaş çırpılmış karışıma dökülür ve karıştırmaya devam 
edilir. Biraz tuz konur ve topaklaşmaması için karıştırmaya 
biraz daha devam edilir. Son olarak üstüne taze soğanın yeşil 
kısmı doğranır, çorba, sütlü ekmek ya da francala ekmeğiyle 
birlikte servise sunulur.

Bira 19. yüzyıla kadar Avrupa ordularının vazgeçilmez gıda maddelerinden 
biridir. Wallenstein’in 1632 tarihli talimatnamesine göre bir askerin gün-
lük tayını bir kilo ekmek, yarım kilo et ve iki litre biradır.
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1800 ile 1823 yılları arasında İngiliz devleti, silahlı kuvvetlerin bütün 
mensuplarına günde bir penny bira parası (beer-money) veriyordu.

Kadınların evde bira yapmaktaki başrolü, sokağa uygulandığında, ka-
dınların birahane işletmecisi olmalarına da yol açmıştır. Örneğin İngilte-
re’deki Ale Wives, yani bira kadınları.

Üstten mayalama yöntemiyle yapılan biraların uygun fermantasyonu 
için serinlik gerekiyordu. Bavyera’da yaz aylarında üretilen biraların fer-
mantasyonunda büyük miktarlar bozuk çıkıyordu. Kayıp, 1530 yılı civarın-
da o kadar fazlalaştı ki Prens I. Maxmillian, 1533 yılında, 23 Nisan ile 29 
Eylül arasındaki yaz döneminde bira imalatını özel izne bağlamak zorunda 
kaldı. Bunun üzerine Bavyeralı rahipler, ilkbahar imalatı biralarını yaz sü-
resince serin mahzenlere yerleştirdiler. Bu bekletme biçimi sonucunda bazı 
mayalar karakter değiştirdi. Fıçının üstünde yüzerek fermantasyonu devam 
ettirmek yerine, şişerek fıçının altına indiler. Alta indiklerinde fermantas-
yon çok yavaşlıyordu. Böyle alttan fermente edilen biraların, üstten maya-
lananlara göre daha uzun süre stoklanabildikleri keşfedildi.

İşte bu buluşa kadar yalnızca üstten mayalamayla ale olarak bilinen bira, 
alttan mayalandığında lager oluyordu. Lager, Almanca’da “bekletmek, is-
tiflemek” anlamındaydı.

1836 yılında, Gabriel Sedlmayr, Münih’te bulunan Spaten Bira İmalat-
hanesi’ndeki deneylerinde lager birasını daha standart hâle getirdi. Ne var 
ki bu yeni bira da ale gibi koyu kahve-kızıl kehribar rengindeydi.

1838 yılında, o sırada Bohemya’nın (şimdi Çek Cumhuriyeti) bir şehri 
olan Plzen’de yeni bir bira fabrikası kuruldu. 1842 yılında işte bu fabrikada 
Josef Groll ilk defa altın sarısı renkteki birayı imal etmeyi başardı. Bazıları 
bu buluşun rastlantı sonucu olduğunu düşünür. İster rastlantı, ister araştır-
ma sonucu olsun, yeni bira çok tutuldu.

Plzen, aynı zamanda camcılıkta ileri gitmiş bir şehirdi. Bira, o zamana 
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kadar metal, ahşap ya da seramikten yapılma bardaklarda içilirdi. Biranın 
rengi altın sarısı ve son derece berrak olunca, cam bardakta servis yapıla-
rak içenin göz zevkine de hitap etti.

Plzen’i, Almanlar Pilsen diye telaffuz ediyorlardı. Onun için bu yeni 
açık renk berrak biranın adı pilsen birası olarak bilindi ve ağabeyi ale’den 
daha süratle yayıldı.

Bu teknik Bavyera “Pilsen”den, Kopenhag-Danimarka’ya ulaştı. 
Danimarka’dan da bütün dünyaya yayıldı. Pilsner lager artık modern bira 
tarzı olarak dünyada başı çeker hâle geldi. Günümüzde yalnızca İngiltere, 
Belçika ve ABD üstten mayalama tekniğini devam ettirmekteler.

Dünyada buz imalatı ve sonrasında, soğutma grupları teknolojisinin ge-
lişmesini bira sanayisine borçlu olduğumuz düşünülüyor. Çünkü biranın ma-
yalanması ve sonrasında bekletilmesinde yaz aylarında fazla miktarda buz 
gerekiyordu. Şimdiyse soğutma blast chiller’le yapılıyor.

Bira, Almanya’da toplumsal hayatın o kadar parçası olmuştur ki Adolf 
Hitler’in 8-9 Kasım 1923 gecesi Weimar Cumhuriyeti’ne karşı ayaklanma 
başlatma girişimi, Almanya tarihine “Birahane Darbesi” olarak geçmiş-
tir. Hitler ve Küçük Nazi Partisi’nin Münih’te bir birahanede düzenlediği 
toplantıda alınan kararla başlattığı ayaklanmanın başarısızlığı, Hitler’e ün 
kazandırırken, iktidarı darbe yoluyla değil de, yasal düzen içerisinde ele 
geçirmeye karar vermesine de yol açar.

Bugün Almanya’da 1300’den fazla bira fabrikası ve beş binden fazla 
değişik bira markası bulunmaktadır.
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oktoberfest
Almanya’nın en ünlü bira festivali olan Oktoberfest’in tarihi, bir düğün 
şenliğiyle başlar. 12 Ekim 1810 tarihinde Bavyera veliahtı Prens Ludwig, 
Sachsen-Hildburghausen’li Therese’yle evlenir. Hanedan üyeleri ve hü-
kümetin ileri gelenleri bu evliliği popülizm aracı olarak kullanmak ister 
ve halk için bir at yarışı düzenlerler. Kendileri yarış süresince yerler ve 
bira içerler ama halk yarışı aç-susuz izlemek zorunda bırakılır. Tabii ki bu 
olaydan halk hiç zevk almaz. Her yıl aynı tarihte tekrarlanan bu at yarışları 
halk için bir eğlence değil, zulüm olur. 1815 yılında ilk kez, yarışları izle-
yen halka bira dağıtılır ve o yıldan itibaren Oktoberfest geleneğe dönüşür.

2000 yılında 166. yılını dolduran Oktoberfest’te (Münih’in Ekim Bay-
ramı) 19 Eylül’den, 4 Ekim’e kadar yaklaşık beş milyon mass (1 litrelik bira 

bardağı) bira içiliyor. Oktoberfest’in ilk günü öğlen vakti saat on iki-
yi vurduğunda Münih Belediye Başkanı, ilk fıçının 

musluğunu takıp bardağına musluktan çekme 
birayı doldurur ve festival böylece başlar. Fes-
tival, eylül sonunda bir cumartesi günü baş-
lar, on altı gün sonra ekimin ilk pazar günü 
sona erer. Örneğin 2003 yılı Oktoberfest’i 20 
Eylül-05 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır. 

Çayırlık ve çimenlik anlamındaki bu 
dünyaca meşhur bayram sahasına 

Wiese denir. Burada içilen biraya 
kısaca Wiesen-Bier, yani “Çayırda 
Bira” derler. 

Çayırlıkta içilen biraların 
yanı sıra en çok yenen şeyler ta-
vuk, balık, sosis ve kaşar peyniri-
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dir. Özellikle kırmızı, beyaz ve dolgun turplar da gözdedir. Oktoberfest’te 
tüketilen bira ortalama beş milyon litreyse, yenen tavuk adedi de yarım 
milyon civarındadır.

Oktoberfest süresince Münih’te yalnızca beş bira fabrikası satış yapma-
ya yetkilidir: Augustiner Bräu, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner ve Spaten. 
Oktoberfest boyunca bu beş fabrika önceden hazırlayıp beklettikleri özel 
festival biralarını satarlar. Bu özel biranın şerbetçiotu, maltı ve alkolü daha 
fazladır. İlk kez 1836 yılında Gabriel Sedlmayr tarafından formüle edilmiştir. 
Şişede ya da kutuda bira satmak yasaktır. Biralar mutlaka fıçıdan çekme ol-
malı ve yine mutlaka bir litrelik kulplu bira bardaklarında (mass) içilmelidir.

Oktoberfest süresince Münih’teki Platzl’da bulunan Hofbräuhaus Bi-
rahanesi günün her saati dolup dolup taşar. Bu birahane, “Biracıların 
Panteon’u” olarak bilinir. Üç katlı bir binanın tamamında faaliyet gös-
teren Hofbräuhaus, her katında yaklaşık 4.500 kişi ağırlar, yani üç katta 
yaklaşık on dört bin kişi. Neredeyse bir çatı altında bir kasaba nüfusu yer 
alıyor. En iyi bira ve viski yazarı olarak ünlenen Michael Jackson (Şarkıcı 
Michael Jackson ile yalnızca isim benzerliği var) Hofbräuhaus’da en uygun 
bira içme zamanının öğleden biraz önce ve mutlaka iki Weisswurst, Brat-
wurst sosisiyle birlikte olmasını şart koşuyor ki mide dengesini bulsun.

Münih’te birahanelerin kadın garsonları ellerinde, litrelik kulplu bira 
dolu bardaklardan çok sayıda taşıyabilmeleriyle övünürler. Bu konudaki 
dünya rekorunu da otuz yedi yaşındaki Münih’li Franziska Mejrowski kır-
dı. Masskrug denilen bir litrelik bira bardaklarını ve içerisindeki biraları 
taşıyordu bu hanımefendi (Masskrug’lar özellikle pişmiş topraktan yapılır, 
ayrıca cam olanları da vardır. Almanya’nın özellikle Bavyera eyaletinde 
hüküm süren bu ölçü aletleri çoğu zaman bir litreliktir). Garson kadının 
elinde tam dolmuş, on iki adet, birer litrelik bardak vardı: Sol elinde sekiz 
ve sağ elinde yedi. Yaklaşık otuz beş kilo ağırlıkla masalar etrafında üç kere 
dönüyordu. Franzi’nin (90 kilo ağırlık, 1.70 boy) iddiasına göre, müşteri 



harcıâlem içki bira

36

çok olursa çoğu zaman on beş bardak bile taşıyor. Şüphesiz, on beş barda-
ğın taşınması büyük yorgunluktur. İşe ilk başladığında bir kadının taşıma 
gücü yalnızca altı bardaktır; tam kapasitede ise yalnızca sekiz bardak. Kim 
on bardak taşıyabilirse, bir deyimle, “Yüksek-Bira-Transport-Kadın” ola-
rak nitelendirilir ki, o da kendisini Münih’in meşhur Ekim Bayramı’nda 
sergiler. Son zamana kadar eski dünya rekorunu elinde tutan garson kadın, 
on iki mass taşımıştı, üstelik bu ağırlıklarla merdivenleri de inebilmişti. 
Ne var ki merdivenden inerken, yere yuvarlanmaktan da kurtulamamıştı.

Adama bir ufak fıçı birayı içerse para vermeyi vadederler. Adam 
düşünür... On dakika izin ister, yerinden kalkar ve dışarı çıkar. 
On dakika sonra döner ve teklifi kabul eder. Bir fıçı birayı getirir-
ler. Adam çömelir ve içmeye başlar. Biraz sonra fıçı boşalmıştır. 
Parayı cebine koyarken teklifi neden hemen kabul etmeyip süre 
istediğini sorarlar. Adam güler ve şöyle cevap verir:

“Dışarıda bir fıçı su içip bir deneme yaptım da.”







39

türkiye’de bira

Bir biranız ve havayolu şirketiniz yoksa gerçek bir ülke 
olamazsınız. Bir futbol takımı ya da nükleer silah da 

yardımcı olur ama en azından bir biranız olmalı.

Frank Zappa

Bir de biracılığın bizdeki tarihine bakalım isterseniz.
Kaşgarlı Mahmud’un verdiği bilgiye göre Türkler, Orta Asya’dayken 

“ağartgu” adını verdikleri buğdaydan yapılan bir içki, yani bir çeşit buğday 
birası içiyorlardı.

Eski Anadolu uygarlıklarını ve Orta Asya’daki kısıtlı deneyimlerimizi 
bir yana bırakırsanız, biracılığın öyle aman aman bir geçmişi yok bizde. Ne 
Osmanlı’da ne de Cumhuriyet’te. Tarihçilerin kaydettiklerine göre, Osmanlı 
döneminde gedikli meyhaneciler ve akşamcılar, rakı içenlere “muhabbetkâr 
ve takdirkâr”, biracılara ve şarapçılara da aşağılayıcı gözle bakarlardı. Ama iş 
yasağa, vergiye gelince, tıpkı şarap ve rakı gibi, bira da “alkollü içki” sınıfına 
alınıp yasaklanırdı ve vergilerden nasibini fazlasıyla alırdı.

Hititlerden sonra “ölü döneme” girmiş görünen biracılık bizde ne za-
man tekrar başladı? Bira üretimini kimler, nerede yapardı?

Hans Dernschwam 1553-1555 yıllarında İstanbul’u ziyareti sırasında 
şunları anlatır:

Çok sayıda Türk neşelenmek ve sarhoş olmak için yabani kereviz yapraklarından 
elde edilen yeşil bir tozu içkinin içine katıyor. Buna “assar” yani haramlık diyorlar.
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Türkler; Macaristan’da Erdel’de ve Zek-
keland’da olduğu gibi boza da yapıyorlar. Bu 
içki darıdan yapılıyor. Berbat bir şey. Litvanya-
lıların ve Rusların yaptıkları gibi bal birası yap-
mıyorlar, dışarıdan da almıyorlar. Ama canları 
isterse suyun içine bal koyuyor, şerbet yapıp içi-
yorlar... İmbikten geçmiş konyağa benzer içkiyi 
diğer içkilere tercih ederek, kadınlar da erkekler 
de bol bol içiyorlar. Bu içkiyi Rusya’dan ya da 
Polonya’dan getiriyorlar (Votka?) Bira ya da 
bal şarabı kaynatılarak yapılıyor.

Ülkemizde bira üretimiyle ilgili en eski belge efemera koleksiyoncusu Mert 
Sandalcı tarafından bulunmuş olan, İzmir Prokopp Birahanesi’nin kuruluş 
tarihini 1846 olarak gösteren seramik bir bira şişesidir.

İkinci belge de Şişli’deki Cosmos Birahanesi’ne ait bir jetondur. Bu je-
tonda Cosmos Birahanesi’nin kuruluş tarihi 1850 olarak belirtilmiş.

Üçüncü belgeyse, 1862 yılı vergi mevzuatında rastlanan bir maddedir. 
Bu maddeye göre arpa suyundan % 20 zayiat bedeli düşüldükten sonra yıl-
lık rayiç bedel üzerinden % 10-15 vergi alınmaktadır.

Biranın Türkiye’de tüketilmesinin yaygınlaşmasını, belki de 1870’ler-
de İttihat Terakki’nin Fransız-İngiliz Paktı’ndan ayrılıp Almanya’yla ya-
kınlaşmaya başlaması, sonunda da Osmanlı’nın Almanya’nın yanında yer 
alma kararı dolayısıyla askerî birliğin yanı sıra oluşan kültürel etkileşime 
bağlayabiliriz.

1888 yılına geldiğimizde İstanbul’da Bruder (Alman birası), Lorentzen, 
Markel (İtalyan biraları), Nikolaidis (Viyana birası), Steindler (Graz bira-
sı), Schreder ve J. B. Adelshofen biraları depoları bulunmaktadır. Anlaşı-
lan bunlar biraları ithal edip depodan dağıtıyorlardı.

Hans Dernschwam
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1894 yılına geldiğimizde yukarıdaki depolardan yalnızca Schreder kal-
mış; o da Zincirlikuyu’da üretime başlamış.

Bomonti Biraderler, sarayın buz müteahhidi olarak devlet kademeleri-
ne yakın ilişkileri dolayısıyla 1888 yılında, “Buhar ile müteharrik Birinci 
Arpa Suyu Fabrikası” kurmak ve “sanayi buzu imalatı” yapmak için ruhsat 
alırlar. 1890 yılında fabrikayı Feriköy’de açarlar. 1902 yılına kadar ora-
da imalat yapılır. 1902 yılında o fabrika kapatılır ve Bomonti’de Silahşör 
Caddesi’ne açılan Birahane Sokağı’ndaki şimdiki yerine taşınır.

Bomonti Bira Fabrikası 1991 yılında kapatıldı. Bir süre Tekel’in deposu 
olarak kullanıldıktan sonra, Bomontiada adıyla yeme-içme mekânları içe-
ren bir lokasyon olarak İstanbulluların hizmetine girdi.

Bakın 1895 yılı Aralık ayında İkdam Gazetesi’nde yayımlanmış ilanda 
ne yazıyor.

Beyoğlu’nda Janni Birahanesi.
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Selanik’te Olimpos Bira Fabrikası
Alkolsüz Değil, Herhalde

1894 senesinde Viyana ve Venedik umumî sergilerinde altın ve 
gümüş madalyalar ile nişâne-i iftihara nail olmuştur. Memâlik-i 
Osmaniyyenin en büyük bira fabrikası olup son ihtirââta muvafık 
bir tarzda vücûda getirilmiştir. Çıkarılan bira Mobh (?) biralarının 
aynıdır.

Galata’da Botel civarında suret-i mahsusada tedarik edilen 
buzlu depozitosunda fıçı ve şişe ile gayet ehven olarak satılmakta 
olduğu gibi suret-i müteferrikada olarak:

Beyoğlunda tepebaşı bahçesi karşısında Şânzelize Biraha-
nesi’nde dört yol ağzında Dimitro Foplo biraderlerin ve Galatasa-
ray civarında Papi’nin bakkaliye mağazalarında ve meşhur şekerci 
Mösyö Löbon’un dükkânında, İstanbul’da Düyûn-ı umumiyye 
Dairesi [Şimdiki Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi binası] 
karşısında Şark Birahanesi’nde ve mahall-i sâirede sarf ve füruht 
olunur...

10 Kânun-ı evvel 1895

1910 yılına gelindiğinde Bomonti Bira Fabrikası’nın gücüne dayanamayan 
küçük imalathanelerin hepsinin kapandığını görüyoruz.

1909 yılında Büyükdere Nektar Bira Fabrikası bir süre Bomonti’yle re-
kabet etmiş olsa da 1912 yılında iki şirket birleşip Bomonti-Nektar Birle-
şik Bira Fabrikaları adını alır ve İstanbul’da bira tekeli kurulmuş olur. 

Bomonti-Nektar aynı yıl Aydın’da bir fabrika açar. Aydın Fabrikası on 
yedi yıl faaliyette kaldıktan sonra 1928 yılında kapanır.

1926 yılında devlet içki tekeli kurunca, şirketin fabrikaları Tekel’e bı-
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rakılır. Tekel de fabrikanın yönetimini Polonyalılara verir. Polonya fir-
ması sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getiremeyince dağılır, fabrika 
kapanır. 1928 yılında Bomonti-Nektar Anonim Şirketi adıyla yeniden fa-
aliyete başlayan fabrika 1938 yılında tümüyle Tekel’e devredilir.

1928-1938 yılları arasındaki dönemde İstanbul’da acenteler aracılığıy-
la, ithalatı yapılan biralar da satılabiliyordu; örneğin, Brasserie Olympos.

1933 yılında Bomonti Bira Fabrikası’nın şubat ve mart aylarında imala-
tını yapıp satışa sunduğu Doppel adlı biranın şişesi 37,5 kuruşa satılıyordu.

1943 yılında, 6,2 milyon ton olan bira tüketimi 1952 yılında, 11,6 mil-
yon tona çıkmış, 1953 yılında, 13,5 milyon ton civarı satış olmuştu.

1950’li yıllarda biranın en önemli adı Nuri Oğlakçıoğlu’ydu. Oğlakçıoğlu, 
biranın İstanbul’da tek dağıtıcısıydı. Bira tüketimini artırmak için özel gece-
ler ve promosyonlar düzenliyordu. Oğlakçıoğlu’nun kayıtlarına göre en bü-
yük sevkiyat Mina Dedeka’nın işlettiği Bomonti Bira Bahçesi’ne yapılıyordu.

1933 yılında inşaatına başlanan, Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazi-
sine kurulan bira fabrikası 1934 yılında üretime başlar ve 1939 yılında Tekel’e 
devredilinceye kadar ülkenin ikinci büyük bira fabrikası olarak çalışır.

Ankara Bira Fabrikası’nın yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon litreydi. 
Gazi Orman Çiftliği’nde yer alan bu fabrikayı Bomonti-Nektar Şirketi iş-
letiyordu. Üretilen bira, “Ankara Birası” adı altında satılıyordu. Biranın 
yanı sıra soda, gazoz ve buz üretimi de yapılmaktaydı.

Normal, siyah, salon ve salvator birası olmak üzere dört çeşit bira üre-
tiliyordu. Ankara’da siyah bira imalatı olmasına rağmen, İstanbul’da siyah 
bira daha sonraları başladı.

1939 yılında Ankara Bira Fabrikası’nın işletmesi Bomonti-Nektar’dan 
alınır; Tekel kendisi işletmeye başlar. 1950’lerde “Lüks Bira” adı altında 
yeni bira üretimi de yapılır. 1994 yılının sonunda bu fabrikadaki bira ima-
latı durdurulur.
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İşin içine biraz siyaset, biraz dedikodu katmak gibi olacak ama başkent 
Ankara’nın ilk bira fabrikası olan Gazi Orman Çiftliği bira fabrikasının da 
ilginç bir öyküsü var.

Dönemin cumhurbaşkanı Atatürk ile dönemin başbakanı İsmet İnönü 
arasına kara kedi sokanın o fabrika olduğu söylenir. Anlatılanlar şöyle:

Atatürk’ün sık yaptığı işlerden biri Çankaya Köşkü’nden çıkıp başkent 
Ankara’nın dört bir yanını gezmek, küçük molalar vererek halkın istekleri-
ni, düşüncelerini, sıkıntılarını öğrenmek, onlara anında çözüm getirmekti. 
1930’lu yılların bir başka özelliği de Türkiye’nin “devletçilik” denemesini 
başlatması, onun ayrılmaz parçası olarak da iktisadi kalkınmanın beş yıllık 
planlara, onların da birer yıllık uygulama programlarına bağlanması, sa-
nayi yatırımlarının kesinlikle bu planlara, programlara göre yapılmasıydı.

Gazi Orman Çiftliği’ne yaptığı bir gezinti sırasında, yaz sıcağının etki-

Atatürk Orman Çiftliği’ne kurulan bira fabrikası.
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siyle bir bardak soğuk bira istetmişti Atatürk... Bulunamayınca da, yakın 
çevresindekilere dönerek, “Burası Türkiye’nin başkenti, burası Ankara... 
Kurak, çorak, yeşilliksiz bir yer... Şimdi şurada bir bira fabrikası olsaydı 
fena mı olurdu?” demişti.

Atatürk’ün yakın çevresindekiler ile İsmet Paşa’nın arası pek bir limo-
niydi o tarihlerde. Atatürk’ün her temennisini “emir” olarak iletirlerdi 
devlet bürokrasisine. 

Bu konuşmanın üstünden bir ay ya geçmiş, ya geçmemişti ki, İsmet Paşa 
da Gazi Orman Çiftliği civarına bir otomobil gezintisi yaptı. Ne görsün? 
Beş yıllık planda öngörülmeyen bir inşaat yükseliyor tren istasyonunun 
yanında... “Bu inşaat neyin nesi?” diye öfkeyle sorup Atatürk’ün emriyle 
bira fabrikası inşa edildiğini öğrendikten sonra, daha da büyük bir öfkeyle 
Çankaya Köşkü’ne vardığı, elini yemek masasına vurarak, “Bu memleket 
içki sofrasından yönetilmez” diye sesini yükselttiği, sonra da başbakanlık 
görevinden sağlık nedenleriyle ayrıldığı anlatılır İsmet Paşa’nın.

Ama doğru ama yanlış, biranın yakın siyasi tarihimizdeki yeri konusun-
da bazı ipuçları veriyor bu hikâye.

Hatta Atatürk’ün, Ankara fabrikası imalatı birayı içmeye başladığını 
duyan Ziya Gökalp, “Kızıl Elma” adlı şiirine aşağıdaki taşlamayı koymayı 
ihmal etmez:

Ata’nın içkisi köpüklü kımız,
Arpa suyu içme, dedi bir Kırgız.

1952 yılında Türkiye’de 18,6 milyon litre bira satılır. İstanbul’da tek tip 
olan biranın, 1951 yılında 50 santilitrelik şişesi, 35 kuruş şişe depozitosu 
dahil olmak üzere 75 kuruşa satılıyordu. Ankara’da imal edilen biraların 
1952 yılındaki fiyatlarıysa şöyleydi:
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50 cl’lik Salon birası 100 kuruş.
50 cl’lik Pilsner bira 100 kuruş.

Bu fiyatların 38 kuruşu şişe depozito parasıydı ve fiyata milli savunma 
vergisi de dahildi.

Tekel’in bira piyasasındaki varlığı etkin olarak 1970’li yıllara kadar devam 
etmiştir. Özel sektör 1969 yılında bira üretimine başlayınca özellikle Tekel 
pazar payını 1980’li yıllardan itibaren daha hızlı kaybetmeye başlamıştır.

1972 yılında Tekel, Altınbaşak adıyla yeni bir bira çıkartarak hamle yap-
mak istemişse de başarılı olamamış, Bomonti Bira Fabrikası kapatılmış, 1994 
yılında da Ankara Bira Fabrikası’nda üretime son verilmiş, özelleştirilince-
ye kadar Tekel yalnızca Yozgat fabrikasında kısıtlı miktarda bira üretmiştir. 
Sonra özelleştirme yoluyla Mey İçki’ye devredilmiş, Mey İçki de bir süre 
sonra Tekel birası ve Bomonti markalarını Anadolu Grubu’na satmıştır.

Bomonti Bira Fabrikası, kuruluşundan 1908 yılına kadar ale tarzı bira 
imal ettiyse de 1908 yılında lager tarzına geçmiştir.


