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rakı bir akdeniz içkisidir
Hiç düşündünüz mü, sarhoşsunuz
İğrençtir âdeta.
İstediğiniz kadar yoksul olunuz,
Keyfediyorsunuz ya!
Behçet Necatigil

Rakı, Avrupa’da Alp Dağları’nın güneyinde, Ortadoğu ülkelerinde ve
Kuzey Afrika ülkelerinde yani Akdeniz’i çevreleyen ülkelerde içilen bir
içkidir. Şarap, ekmek ve zeytine ilave olarak Akdeniz ortak kültürünün en
genç ögesidir.
Fransa’da rakı benzeri içkilerin çıkış yeri Güney Fransa yani Akdeniz
kıyılarında yer alan Provence bölgesi olup özellikle Marsilya’dır. Buradan
bütün Fransa’ya yayılmıştır. Anis ya da pastis genel adıyla bilinir. En bilinen markalar Casanis, Pernod, Pastis 51, Bardouin ve Ricard’dır. Hepsinin
(1915 tarihine kadar içilmesi serbest olup sonra yasaklanan, pelin otundan yapılan absinthe içkisine benzetilmek için) içerisinde anasonun yanı
sıra çok değişik yabani ot bulunur. Bu nedenle de su eklendiğinde bunların hepsi sarımtırak beyaz renk alır.
Berger ve Cyristal Anis ise bizim rakılara çok benzer, su katılınca sarılaşmaz, beyaz olur. Pacific ise alkolsüz anason tadında, süt gibi beyaz renkte satılan bir içkidir. Daha çok kadınlar içer.
Yukarıdaki içkilerin hepsi bir ölçü içkiye, beş ölçü su katılarak aperitif
olarak (yemek öncesi) içilir.
Ünlü Fransız sanatçılarından Toulouse-Lautrec’in ve Maupassant’ın da
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müdavimi oldukları absinthe içkisi (% 75 alkollü), içenlerin zamanla delirmesine neden olduğu tespit edildiği için üretimden kaldırılmıştır.
Yakın tarihlerde Fransa’da rakının atası sayılan absinthe’in formülündeki sağlığa zararlı taraflar giderilerek Absente (% 55 alkollü) ve Versente
adlarıyla piyasaya sürülmüştür. Bunların içilmesi özel seremoni gerektirir:
Önce Absente bardağa konulur. Bardağın üzerine bir süzgeç (bizim tatlı
kaşıklarının deliklisine benziyor) ve onun üzerine bir kesme şeker yerleştirilir. Bardağa dökülen su, kesme şekerin üzerinden geçerken eritir ve
bardağa şekerli su olarak eklenmiş olur. Bazıları da kaşıktaki alkollü şekeri alevlendirip karamelleştirir, bardağa dökerler. Bardaktakiler yeşilken
sarımtırak renk alır. Rakı gibi buz eklenerek aperitif olarak içilir.
İtalya’da rakı sambuca olarak bilinir. Önemli markalar Ramazotti,
Romana, Molinari ve Vaccari’dir. Bunlar genellikle yemekten sonra hazmettirici (digestif) olarak sek içilir ve kadehe üç adet kavrulmuş kahve
çekirdeği atılarak flambe edilir (bardağın üstü alevlendirilir). Bu işleme con
mosche denir. Eğer uzun içilmek isteniyorsa içine yalnızca su katılır. Derler
ki ev sahibi sambuca’nın içine çift sayıda kahve çekirdeği koymuşsa misa20
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firinden hoşlanmış ve daha bir süre kalmasını istiyor. Tek sayıda kahve çekirdeği
atmışsa sepet havası anlamına geliyor.
Giritliler rakılarına tsikouda diyorlar.
Girit rakısında anason yoktur.
Tunus’ta anasonlu Anisette rakısından başka, incirden yapılan Boukha ve
hurmadan yapılan Sarab rakıları vardır.
Portekiz’de rakı aniz olarak adlandırılır
ve orada şarap haricindeki diğer bütün
içkiler gibi yemekten sonra hazmettirici
(digestif) olarak içilir.
İspanya’da iki önemli marka vardır, Chinchon de la Alcholera ve Anis
del Mono. Yine bunlar da aperitif olarak içilir. İspanya’da rakı benzeri içkileri erkekler içtiği gibi, bu içkileri kadınlar diğer bütün içkilere tercih ederler, (ülkemizdekinin tam tersine). Slavlar’daysa rakıya düziko denmektedir.
Lübnan’da rakı aynen bizim rakının tadına benzer ve orada Zahle, El-kibrit,
Ksara ve Kefraya markaları vardır. Mısır’daki rakılar tat olarak bizimkine
benzemez, “Ömer Hayyam” adlı bir marka vardır.
“Kıbrıs’ta rakı durumları ne âlemde?” diye sorduğumda rahmetli sınıf
arkadaşım Kemal Hazım şöyle anlatmıştı:
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“Be gardaccığım bu işden annayan biggaç gişşiye sordum, bunnar
Yenni Rakı içiverilermiş çokça. Bizim müdürcük der ki Yenniyi bizim
Gıbırzın Taşel yaparmış. Şimdi deyceng ‘Bilmenmi gardaş?’ Gardaşcım
ben Yenniyi sizden gelir sanardıng. Baa bir de derler ki ‘haçana Sema
rakısın bilmengmi?’ Bu rakı birazcık daa sertimiş, çakışdez gibi ezermiş,
Farazam postekisini sökermiş adamın ossat. Yerlerde cirilendirimiş addamı. Dovrumu bilmeng. Şimdi deyceng ki ‘rakıyı nassıl da bilmeng de ona
buna sorang?’ Ma nerde gezer, biliring ben şarap içering. Genne de araştırdıng senniçin.”
Yunanistan’da bu içki raki diye bilinirken deniz yoluyla Marsilya’ya 20.
yüzyılın başında yapılmaya başlanan sevkiyatlarda üzerine Uso Massalia
damgası vurularak gümrüklenirdi. İtalyanca “ticari kullanım içindir” anlamına gelen uso massalia yüzünden sonunda rıhtım işçileri için bu içkinin
adı uso oldu ve o tarihlerde Yunanistan’da raki olarak bilinse de,
Avrupalılar bu içkiyi ouzo, uso ve uzzo diye adlandırmışlardı.
Bir başka rivayetse şöyle: Yanya’da bir Osmanlı subayı, Yunanlı meyhaneci arkadaşıyla birlikte kafayı çekecekleri bir içkinin imalatına koyulurlar. Bilmem kaç başarısız deneyden sonra, Osmanlı subayı kazanın
musluğundan gelen damlayı tadar ve yarı Rumca, yarı Türkçe, yarı
İtalyanca, “Bre bu uso di Masiglia” der. Yaklaşık 140-150 yıl önce Yanya ve
çevresinden Marsilya’ya önemli miktarda ipek ihracatı yapılırdı. Bu
nedenle de Osmanlı subayı, meyhaneci dostuna “icat” ettikleri bu içki
hakkında, “Bre bu Marsilya’ya satılacak bir şey” demek istemişti.
Üçüncü rivayete göre adı eski Yunanca’daki ozo fiilinden geliyor. Yani
“kokluyorum” anlamında. Dördüncü rivayet ise, biraz imkânsız da olsa “u
zo” yani eski Yunanca ile “onsuz yaşayamam”.
Bugün Yunanistan’da raki denilince şarap yapımı sırasında üzümler
sıkıldığında ortaya çıkan posa akla gelir.
23
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Ouzo aperitif içkidir, tek bardakla içilir. Yanında su içilmez. Yemekle
birlikte uzun içilmez. Bizim rakıya göre çoğunun alkol oranı ve anason miktarı daha azdır. Anason miktarının azlığından dolayı üzerine bol buz dökülür
(on the rocks). Ouzo’da kristalleşme olmaz.
Yunanistan’da ouzo’nun en çok tüketileni bizim Yeni Rakı’ya benzer
pazar payı olan Ouzo 12’dir, içine anasona ilave olarak kişniş de katılır. Bu
rakı fabrikasının sahibi olan Kaloyanni ailesi Türkiye’den göçmeden önce
Kadıköy ve Bakırköy’deki fabrikalarında Efe markalı rakıyı imal ediyorlardı.
Aile 1988 yılında işi Metaxa şirketine sattı. Ayrıca yine ouzo türü olarak
Sans Rival, Achaia Claus, Boutari, Barbayanni, Mini, Plomari ve Tsantali
gibi anasonlu rakılar da vardır. Üzüm posasının damıtılmasından imal edilen grappa türü Tsipouro Anise adlı rakıları ile bir de Sakız Adası’nda imal
edilen sakız aromalı rakıları vardır ki ikincisine “Mastika” denir.
Rakının benzeri ouzo, 20. yüzyılın
başında bugünkü tadından hayli uzaktı.
Bugünkü tadını, biraz Mora Yarımadası’nda
satılamayan üzüm ve incirlere, en çok da
1920’lerde İzmir’den ve Anadolu’dan
Midilli Adası’na ve kuzey Yunanistan’a
yerleşen göçmen Yunanlar’a borçlu.
Günümüzde çeşitli tatlarda ouzo üretiliyor. Örneğin Yunanistan’ın güneyindeki
ouzo’nun tadı şekerli. Eh, öyle olunca
yanında meze filan istemiyor. Alkolün
fazla keskin olmadığı, tatlımsı bir tat bırakıyor damakta. Kuzey Yunanistan’daki
ouzo ise sert. Yanında bir şeyler atıştırmadan gitmiyor.
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