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Özet
Bu çal›ﬂmada, tek üzüm çeﬂidinden (Misket), yaﬂ üzümden ve kuru üzüm sumas› melas alkolü
kar›ﬂ›m›ndan üretilen farkl› tipteki rak›lar›n bileﬂimleri ve temel uçucu bileﬂikleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Metanol
ve temel uçucu bileﬂikler (asetaldehit, asetal, metil asetat, etil asetat, 2-bütanol, n-propanol, izobütanol,
n-bütanol, aktif amil alkol, izoamil alkol, trans anetol ve estragol) AB referans yöntemine göre GC- FID
ile belirlenmiﬂtir. Rak›lar›n temel uçucu bileﬂiklerini, s›ras›yla, anason kaynakl› trans anetol ve suma
kaynakl› yüksek alkoller, esterler, aldehitler ve uçucu asitler oluﬂturmuﬂtur. Rak›larda, toplam uçucu
madde miktarlar› uçar asit dahil, 124.99-163.40 g/hL mA aras›nda, trans anetol miktarlar› 1038-1380
mg/L aras›nda, metanol miktarlar› 43.96-56.91 g/hL mA aras›nda de¤iﬂmiﬂtir. En yüksek toplam uçucu
madde miktar› Misket üzümünden elde edilen rak›da bulunmuﬂtur. Tek çeﬂitten ve yaﬂ üzümden üretilen
rak›lar›n, kar›ﬂ›mdan üretilen rak›lara göre daha yüksek miktarlarda toplam uçucu madde ve özellikle
yüksek alkoller içerdikleri belirlenmiﬂtir. Yüksek alkol miktarlar› bak›m›ndan tipler aras›ndaki fark
önemli bulunmuﬂtur (P<0.05). Trans anetol miktar› en yüksek yaﬂ üzüm rak›s›nda, en düﬂük misket
rak›s›nda belirlenmiﬂtir. Öte yandan, genel olarak rak›lar›n bileﬂimlerinin TGK Distile Alkollü ‹çkiler
Tebli¤i’ne uygun olduklar› saptanm›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Türk Rak›s›, rak› tipi, uçucu bileﬂikler, do¤rudan enjeksiyon, GC-FID
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DETERMINATION OF MAIN VOLATILE COMPOUNDS IN
DIFFERENT TYPE OF TURKISH RAKIES BY GAS
CHROMATOGRAPHY WITH DIRECT INJECTION METHOD
Abstract
Composition and main volatiles of different types of Turkish rakies produced from mono variety
(Muscat), fresh grapes and blended distillate of raisin (Suma) and alcohol of agricultural origin (molasses)
were investigated. Methanol and main volatile compounds (acetaldehyde, acetal, methyl acetate, ethyl
acetate, 2-butanol, n-propanol, izobutanol, n-butanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, trans
anethole and estragole) were analyzed with direct injection method according to EU Reference Method
by GC-FID. The main volatile compounds of rakies were trans-anethole originated from aniseed,
higher alcohol, esters and aldehydes originated from Suma (distillate of grape). The levels of total volatiles
(volatile acidity included), trans-anethole and methanol in rakies varied between 124.99-163.40 g/hL
mA, 1038-1380 mg/L and 43.96-56.91 g/hL mA respectively. The highest level of total volatiles was
determined in the raki produced from Muscat grape. It was found that rakies produced from mono
variety and fresh grapes contained higher level of total volatiles especially higher alcohol than the raki
produced from blended distillates. There was a significant differences among the higher alcohol levels
of rakies at P<0.05. The highest amount of trans-anethole was found in the fresh grape raki and the lowest
in the mono varietal raki. Meanwhile, it was found that the composition of rakies were in compliance
with the Turkish Distillate Beverages Codex.
Keywords: Turkish raki, raki type, main volatiles, direct injection, GC-FID

GİRİŞ
Rak› yaﬂ veya kuru üzüm ﬂ›ras›n›n, Saccharomyces
cerevisiae mayas› ile etil alkol fermantasyonuna
b›rak›lmas› sonucunda elde edilen alkollü
mayﬂenin dam›t›lmas› ve dam›t›¤›n anason
tohumuyla ikinci kez distile edilerek aromatize
edilmesiyle üretilen yüksek alkollü bir içkidir.
Bugün Türkiye’den baﬂka Balkan ülkeleri, Suriye,
Lübnan, K›br›s, ‹talya, Fransa ve ‹spanya gibi
ülkelerde de anasonlu içkiler yap›lmaktad›r (1, 2).
"Türk G›da Kodeksi Distile Alkollü ‹çkiler"
tebli¤ine göre rak›; yaln›zca suma veya tar›msal
etil alkolle kar›ﬂt›r›lm›ﬂ suman›n, 5000 litre ya da
daha küçük hacimli geleneksel bak›r imbiklerde,
anason tohumu (Pimpinella anisum) ile ikinci
kez distile edilmesi sonucu üretilen, alkollü içkidir.
Üründeki toplam alkolün en az % 65’i sumad›r ve
tohumdan gelen eteri ya¤›n anetol miktar› en az
800 mg/L’dir (3).
2003 y›l›nda alkollü içki sektöründe yap›lan
özelleﬂtirme ile devlet tekelinin kalkmas› ve yeni
üretici firmalar›n pazara dâhil olmas› nedeniyle,
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ürün çeﬂitlili¤i oldukça artm›ﬂt›r (tek üzüm
çeﬂidinden üretilen rak›lar, yaﬂ üzüm rak›s› ve %
65 suma ile % 35 tar›msal etil alkol kar›ﬂ›m›ndan
elde edilen rak› vb.). Rak› dam›t›k bir alkollü
içki oldu¤u için rak› kalitesini belirleyen temel
unsurlar uçucu bileﬂiklerdir. Bunlar etanol,
metanol, etanol ve metanol d›ﬂ›ndaki temel uçucu
bileﬂikler ve anasondan gelen eteri ya¤lar olmak
üzere 4 grup alt›nda toplanabilir. Uçucu bileﬂiklerin
miktarlar› ve birbirlerine oranlar› alkollü içkilere
karakteristik tat ve kokular›n› kazand›rmakta ve
aralar›ndaki iliﬂki kaliteyi etkilemektedir. Bunlardan
anason eteri ya¤› d›ﬂ›ndaki uçucu bileﬂikler
ço¤unlukla alkol fermantasyonu s›ras›nda
mayalar taraf›ndan oluﬂturulmakta, k›smen de
hammaddeden gelmektedir. Alkollü mayﬂenin
dam›t›lmas› ile etil alkolle birlikte uçucu
bileﬂikler dam›t›¤a geçmekte ve bu bileﬂiklerin
konsantrasyonlar› son üründe artmaktad›r. Alkol
fermantasyonu ile meydana gelen alkollü s›v›n›n
dam›t›¤›nda bulunan su ve etil alkol d›ﬂ›ndaki
baﬂl›ca bileﬂikler; metanol, aldehitler (asetaldehit,
asetal), esterler (etil asetat, metil asetat) ve
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yüksek alkollerdir (2-bütanol, n-propanol,
izobütanol, n-bütanol, 2-metil-1-bütanol, 3-metil-1
-bütanol) (2, 4). Bu bileﬂiklerin büyük bir k›sm›
belirli bir dozun üzerinde toksik ve sa¤l›¤a zararl›
maddelerdir. Bunlardan en tehlikelisi metanol
olup aﬂ›r› dozda al›nd›¤›nda körlü¤e, zehirlenme
ve ölümlere neden olur (1, 5, 6). Bu nedenle, son
üründe bu bileﬂiklerin miktarlar› sa¤l›k aç›s›ndan
güvenli kabul edilen limitlerde tutulmal›d›r (6, 7).
Etil alkol d›ﬂ›ndaki uçucu bileﬂikler ikinci
dam›tmada orta ürünün al›nma zaman›na ba¤l›
olarak az veya çok miktarlarda rak›ya geçerler.
Dolay›s›yla hammadde özellikleri ve alkol
fermantasyonu d›ﬂ›nda suma dam›tma ve rak›
dam›tma sistemi ve yöntemi uçucu bileﬂikler
üzerinde, yani rak› kalitesi üzerinde etkili
olmaktad›r.
Ülkemizde üretilen rak›lar›n uçucu bileﬂikleri
üzerine son y›llarda yap›lm›ﬂ araﬂt›rma say›s›
oldukça s›n›rl›d›r (8-11). Bu çal›ﬂmada farkl›
kaynaklardan (tek çeﬂit üzümden, yaﬂ üzümden,
tar›msal etil alkol ile suma kar›ﬂ›m›ndan) kontrollü
ﬂekilde üretilen rak›lar›n temel uçucu bileﬂiklerinin
belirlenmesi ve tipler aras›ndaki farkl›l›klar›n
ortaya konmas› amaçlanm›ﬂt›r.

MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Araﬂt›rmada materyal olarak misket rak›s›, yaﬂ
üzüm rak›s› ve kuru üzüm sumas› (% 65) ile,
melas kökenli tar›msal etil alkol (% 35) kar›ﬂ›m›ndan
elde edilen üç farkl› tip rak› kullan›lm›ﬂt›r. 1. Tip
tek çeﬂitten (monosepaj) ‹zmir ve çevresinde
yetiﬂtirilen Misket üzümlerinden üretilmiﬂ (misket
rak›s›), 2. Tip çeﬂit gözetilmeksizin Ege, ‹ç
Anadolu, Tarsus’ta yetiﬂen çeﬂitli yaﬂ üzümlerden
üretilmiﬂ (yaﬂ üzüm rak›s›) ve 3. Tip kuru üzümden
elde edilen suma ile melas kökenli etil alkol,
s›ras›yla, % 65 ve % 35 oran›nda kar›ﬂt›r›larak
(kar›ﬂ›m rak›) üretilmiﬂtir. Rak› üretimleri özel bir
alkollü içki firmas› taraf›ndan Türk rak›s›n›n
co¤rafi iﬂaret tescil belgesinde belirtilen yönteme
göre, kontrollü koﬂullar alt›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir
(12).

Analiz Yöntemleri
Uçucu Bileşikler ve Metanol Analizi: Uçucu
bileﬂikler (etil alkol hariç) asetaldehit, asetal, etil
asetat, metil asetat, metanol, 1-propanol, 2-bütanol,
izobütanol, 1- bütanol, aktif ve izoamil alkol ile
metanol Avrupa Birli¤i referans yöntemine (13)
göre analiz edilmiﬂtir. Yöntemde rak› örne¤i gaz
kromatogrofisine (GC) do¤rudan enjekte edilerek
uçucu bileﬂikler belirlenmiﬂtir. Enjeksiyondan
önce rak›ya iç standart (3-pentanol) ilave edilmiﬂ ve
bileﬂikler uygun bir kolon ve s›cakl›k program›yla
birbirinden ayr›lm›ﬂ ve alev iyonlaﬂma
dedektöründe yakalanm›ﬂt›r. Her bir bileﬂi¤in
miktar› iç standarda göre kalibrasyonla elde
edilen cevap faktörleri de dikkate al›narak
hesaplanm›ﬂt›r. Yöntemin validasyon parametreleri,
her bir bileﬂik için çal›ﬂ›lan aral›k, kalibrasyon
e¤risinden elde edilen korelasyon katsay›s›, geri
kazan›m, tayin limiti ve ölçüm limiti de¤erleri
Y›lmaztekin ve Cabaro¤lu (14)’nda belirtildi¤i
gibidir.
Gaz kromatografisi koşulları: Uçucu bileﬂiklerin
miktar› alev iyonlaﬂma dedektörlü "Agilent
6890N" marka GC de CP-Wax 57CB (Varian)
marka kapilar kolon (uzunluk 60 m, iç çap: 0.25
mm, film kal›nl›¤›: 0.4 µm) ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Örne¤in enjeksiyonu split modda (1:50) yap›lm›ﬂ,
enjeksiyon s›ras›nda enjeksiyon blo¤u s›cakl›¤›
160 °C ve analiz süresince detektör s›cakl›¤› 180
°C’de tutulmuﬂtur. Kolon s›cakl›¤›, 40 °C'de 4
dakika beklemeden sonra dakikada 1.8 °C artarak
94 °C'ye ve daha sonra dakikada 3 °C artarak 180
°C'ye ç›kacak ve bu s›cakl›kta 4 dakika sabit
kalacak ﬂekilde programlanm›ﬂt›r. Taﬂ›y›c› gaz
olarak helyum (1.3 mL/dk ak›ﬂ h›z›) kullan›lm›ﬂt›r.
Cihaza enjekte edilen örnek miktar› 1 mikrolitredir.
Cevap Faktörünün (CF) Hesaplanması: Her
bir bileﬂik için cevap faktörü aﬂa¤›daki formül
yard›m›yla hesaplanm›ﬂt›r (13).
CF = (Standard›n Pik Alan› / Bileﬂi¤i pik alan›) X
(Bileﬂi¤in Konsant. / ‹ç standard›n konsant.)
Uçucu Bileşiklerin Miktarlarının Hesaplanması:
Do¤rudan enjeksiyonla belirlenen uçucu bileﬂiklerin
konsantrasyonlar› aﬂa¤›daki formül yard›m›yla
önce mg/100 mL cinsinden hesaplanm›ﬂ ve bulunan
de¤erler örne¤in alkol derecesi belirlendikten
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sonra g/hL mutlak Alkol (mA) cinsinden (%100
alkol üzerinden) ifade edilmiﬂtir
Ci= (Ai /Ast) x Cst x RF
Ci: Bileﬂi¤in konsantrasyonu (mg/100mL)
Ai: Bileﬂi¤in pik alan›
Ast: ‹ç standard›n pik alan›
Cst: ‹ç standard›n konsantrasyonu
RF: Cevap faktörü
Trans-anetol ve Estragol Analizi: Rak›lardaki
trans-anetol ve estragol miktar› GC’de, direkt
enjeksiyonla iç standart yöntemine göre
belirlenmiﬂtir (13). ‹ç standart olarak mentol
kullan›lm›ﬂt›r. Trans-anetol ve estragol uygun bir
kolon ve s›cakl›k program›yla birbirinden ayr›lm›ﬂ
ve alev iyonlaﬂma detektöründe yakalanm›ﬂt›r.
Analizler yukarda belirtilen marka GC ve kolonda
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. GC koﬂullar› AB referans
yönteminde belirtildi¤i gibi uygulanm›ﬂt›r (13).
Bileﬂiklerin miktarlar› kalibrasyon grafi¤inden
elde edilen formüle göre litrede mg olarak
hesaplanm›ﬂt›r.
Genel Analizler
Rak› örneklerinde yo¤unluk ve etil alkol
piknometrik yöntemle, ﬂeker Luff-Schoorl
yöntemine göre yap›lm›ﬂt›r (13, 15). Uçar asit,
dam›tma sonucu elde edilen alkollü s›v›ya indigo
karmin çözeltisi ve fenol k›rm›z›s› belirteci ilave
edilip 0.01 N sodyum hidroksit ile titrasyonu
sonucu elde edilen sarfiyattan, aﬂa¤›daki formüle
göre asetik asit cinsinden g/hL mA olarak
hesaplanm›ﬂt›r (13, 16).
Uçar Asit = V x 0.6 x 100 / T
V: Titrasyonda harcanan 0.01 mol/L’lik NaOH
miktar›.
T: Analiz edilen örnekteki % hacim alkol miktar›

İstatistiksel Analiz
Analiz sonuçlar›, SPSS 16.0 paket program› kullan›larak varyans analizine tabi tutulmuﬂ ve önemli
bulunan farkl›l›klar Duncan çoklu karﬂ›laﬂt›rma
testine göre belirlenmiﬂtir.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE
TARTIŞMA
Rak›lar›n Genel Bileﬂimleri
Misket üzümü (1. Tip), yaﬂ üzüm (2. Tip) ve kuru
üzüm sumas› / melas alkolü kar›ﬂ›m›ndan (3.
Tip) elde edilen rak› örneklerinin etil alkol,
yo¤unluk, ﬂeker ve metil alkol içerikleri Çizelge 1’de
verilmiﬂtir. Örneklerin alkol miktarlar›, misket
rak›s›nda % 45.1 (h/h), yaﬂ üzüm rak›s›nda %
50.0 (h/h) ve kar›ﬂ›m rak›da % 44.8 (h/h) olarak
bulunmuﬂtur. "Türk G›da Kodeksi Distile Alkollü
‹çkiler Tebli¤i"ne göre rak›n›n alkol içeri¤i, hacim
olarak en az % 40 olmal›d›r (3). Bu sonuçlara göre,
elde edilen rak›lar›n alkol içerikleri "Türk G›da
Kodeksi Distile Alkollü ‹çkiler Tebli¤i"ne uygundur
(3). Yaﬂ üzüm rak›s›n›n alkol içeri¤inin di¤erlerine
göre yüksek olmas› ürün özelli¤inden
kaynaklanmaktad›r.
Örneklerin yo¤unluk de¤erleri 0.9323 g/cm3 ile
0.9426 g/cm3 aras›nda de¤iﬂmiﬂtir. Yaﬂ üzüm
rak›s›n›n yo¤unlu¤u di¤erlerine göre daha
düﬂüktür. Bu durum, bu örne¤in alkol miktar›n›n
di¤er tiplere göre daha yüksek olmas›ndan
kaynaklanm›ﬂt›r.
Rak›lar›n ﬂeker içerikleri; birinci tipte 5.9 g/L,
ikinci tipte 6.1 g/L ve üçüncü tipte 4.6 g/L olarak
bulunmuﬂtur. Sadece üzüm sumas›ndan elde
edilen rak›lar›n, suma ile tar›msal etil alkol
kar›ﬂ›m›ndan elde edilen rak›lara göre daha
yüksek ﬂeker içerdikleri görülmektedir. "TGK

Çizelge 1. Farkl› tipteki rak›lar›n genel bileﬂimleri

Etil alkol (% h/h)
3

Yo¤unluk (g/cm , 20 °C)
ﬁeker (g/L)
Metanol (g/hL mA)

Tip 1
(Misket)

Tip 2
(Yaﬂ üzüm)

Tip 3
(Kar›ﬂ›m)*

45.1

50.0

44.8

0.9426

0.9323

0.9420

5.9

6.1

4.6

56.91

43.96

54.10

*Kuru üzüm sumas› (% 65) ile melas alkolü (% 35) kar›ﬂ›m›ndan üretilen rak›
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Distile Alkollü ‹çkiler Tebli¤i"ne göre rak›lar 10
g/L’den daha az ﬂeker içermelidir (2,3). Fidan ve
Anl› (1), rak› tipine göre litreye 4-6 g aras›nda
ﬂeker ilave edildi¤ini bildirmiﬂtir. Görüldü¤ü gibi,
rak› örneklerinin ﬂeker içerikleri kodekse uygun
olup literatürle de uyumludur.
Rak›lar›n metanol miktarlar› 43.96-56.91 g/hL mA
aras›nda de¤iﬂmiﬂtir (Çizelge 1). Distile Alkollü
‹çkiler Tebli¤i’ne göre rak›da bulunmas›na izin
verilen en yüksek metanol miktar› 150 g/hL
mA’d›r (3). Görüldü¤ü gibi, Türk rak›lar›n›n
metanol içerikleri tebli¤de belirtilen üst s›n›r olan
150 g/hL mA’ün oldukça alt›nda olup insan sa¤l›¤›
aç›s›ndan herhangi bir risk taﬂ›mamaktad›r.
Ülkemizde üretilen rak›lar üzerinde yap›lan çeﬂitli
araﬂt›rmalarda rak›lar›n metanol miktarlar›n›n
17.14-109.92 g/hL mA aras›nda de¤iﬂti¤i
bildirilmiﬂtir (8,9,10).
Rakılarda Belirlenen Temel Uçucu Bileşikler
Farkl› tipteki rak›larda do¤rudan enjeksiyonla
belirlenen baﬂl›ca 9 uçucu bileﬂik ve miktarlar›
Çizelge 2’de verilmiﬂtir.
Aldehitler: Rak›da toplam aldehit miktar›
asetaldehit ve asetal miktarlar›n›n toplam› olarak

ifade edilir. Toplam aldehit miktar› rak› tipine
ba¤l› olarak 4.25-5.12 g/hL mA aras›nda
de¤iﬂmiﬂtir. Suma ve melas alkolü kar›ﬂ›m›ndan
üretilen rak›daki aldehit miktar› 1. ve 2. tipteki
miktarlara göre önemli düzeyde farkl› bulunmuﬂtur
(P<0.05). Gözen (8), Türk rak›lar›nda aldehit
miktar›n›n 2.41-6.58 g/hL mA aras›nda de¤iﬂti¤ini,
Koca (9) ise 2.1-5.9 g/hL mA aras›nda bulundu¤unu
bildirmiﬂtir. Dam›t›k alkollü içkilerdeki aldehitin
% 85-90’› asetaldehitten ileri gelir ve bu bileﬂik
baﬂl›ca alkol fermantasyonu s›ras›nda oluﬂur ve
dam›tma ile konsantrasyonu artar. Bunun d›ﬂ›nda
olgunlaﬂma s›ras›nda oksidasyonla da oluﬂur
(4,17). Asetaldehit kendine özgü oldukça keskin,
t›rmalay›c› ve otsu bir kokuya sahiptir (18). Hoﬂa
gitmeyen tat ve kokuda olmas› ve alg›lanma eﬂik
de¤erinin de oldukça düﬂük olmas› (0.00007-20
g/hL) nedeniyle, rak›larda asetaldehit miktar›n›n
düﬂük olmas› istenir (19). Örneklerdeki asetaldehit
miktarlar› 2.20-2.59 g/hL mA aras›nda de¤iﬂmiﬂ
ve miktarlar aras›ndaki fark önemli bulunmam›ﬂt›r.
Renksiz, uçucu ve hoﬂ kokulu bir madde olan
asetal alkollü içkilerin aromas›nda önemli bir rol
oynar ve olumlu bir etki yapar (7). Asetalin
alg›lanma eﬂik de¤eri oldukça düﬂük olup
0.0004-0.0042 g/hL mA olarak bildirilmiﬂtir (19).
Rak› örneklerinde asetal miktarlar› 1.89 ile 2.53

Çizelge 2. Farkl› tipteki rak›larda belirlenen temel uçucu bileﬂikler ve miktarlar› (g/hL mA)
Bileﬂikler

Tip 1
(Misket)

Tip 2
(Yaﬂ üzüm)

Tip 3
(Kar›ﬂ›m)*

F

ÖD

Asetaldehit

2.20

2.53

2.59

Asetal

2.05a

1.89a

2.53b

*

Toplam aldehit

4.25

4.42

5.12

ÖD

Etil asetat

8.00

10.20

11.78

ÖD

Metil asetat

2.97

2.71

2.71

ÖD

Toplam ester

10.97

12.91

14.49

ÖD

1-Propanol

38.46a

32.51b

20.09c

*

‹zobutanol

47.60a

51.39b

39.39c

*

1-Butanol

2.41

1.76

2.02

ÖD

Aktif-amil alkol

14.76

17.13

11.97

ÖD

‹zoamil alkol

43.35

31.60

30.17

ÖD

146.58a

134.39b

103.64c

*

1.60

1.92

1.74

ÖD

163.40

153.64

124.99

Toplam yüksek alkol
Uçar asit
Toplam uçucu madde**

*Kuru üzüm sumas› (% 65) ile melas alkolü (% 35) kar›ﬂ›m›ndan üretilen rak›
**Toplam uçucu madde uçar asit miktar› ile GC den elde edilen uçucular›n toplanmas›yla elde edilir.
Ayn› sat›rdaki farkl› harfler, ortalamalar›n Duncan Çoklu Karﬂ›laﬂt›rma Testi’ne göre farkl› oldu¤unu (P<0.05) göstermektedir.
ÖD: Önemli de¤il
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g/hL mA aras›nda de¤iﬂmiﬂtir. Asetal miktar› 3.
tip rak›da di¤erlerine göre önemli düzeyde farkl›
bulunmuﬂtur (P<0.05).
Esterler: Rak›lar›n toplam ester miktar› etil asetat
ve metil asetat miktarlar›n›n toplam› olarak ifade
edilir. Toplam ester içeri¤i rak› kalitesi aç›s›ndan
önemli bir kriterdir. Rak› örneklerinde toplam ester
miktar› 10.97 ile 14.49 g/hL mA aras›nda de¤iﬂmiﬂ
ve tipler aras›ndaki fark önemli bulunmam›ﬂt›r
(P<0.05). Yap›lan son araﬂt›rmalarda Türk
rak›lar›n›n ester içeriklerinin 6.1-21.1 g/hL mA
aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmiﬂtir (8, 9, 11).
Esterler içerisinde en fazla bulunan etil asetat,
düﬂük konsantrasyonlarda hoﬂa giden çiçeksi bir
aromaya sahipken, 15 g/hL mA’ün üzerindeki
konsantrasyonlarda istenmeyen tat ve kokuya
neden olur (2, 7). Bu nedenle, rak›larda etil
asetat miktar›n›n düﬂük olmas› istenir. Etil asetat
dam›t›k alkollü içkilerin toplam ester içeri¤inin %
90-95’ini oluﬂturur (4). Rak› örneklerinde etil
asetat miktar› 8.00 g/hL mA ile 11.78 g/hL mA
aras›nda bulunmuﬂtur. ﬁahin ve Özçelik (7)
dam›t›k alkollü içkiler üzerine yapt›klar› çal›ﬂmada,
rak›larda 9.27-36.6 g/hL mA aras›nda etil asetat
bulundu¤unu belirlemiﬂlerdir. Gözen (8), rak›larda
bu de¤erin 3.9-26.38 g/hL mA aras›nda de¤iﬂti¤ini,
Koca (9) ise 5.6-17.7 g/hL mA aras›nda de¤iﬂti¤ini
bildirmiﬂtir.
Rak›larda bulunan ikinci önemli ester olan metil
asetat hoﬂa giden, meyvemsi kokuya ve keskin
ac› bir lezzete sahiptir. Aroma alg›lanma eﬂik
de¤eri 0.15-4.7 g/hL mA’dür, 6 g/hL mA’deki tat
karakteri ise otsu, oldukça hafif, meyvemsi, taze,
rom ve viski benzeridir (3,19). Rak› örneklerinin
metil asetat miktarlar› 2.71 g/hL mA ile 2.97 g/hL
mA aras›nda de¤iﬂmiﬂtir. Metil asetat miktarlar›
bak›m›ndan rak› tipleri aras›nda istatistiksel
aç›dan bir fark bulunmam›ﬂt›r. Gözen (8), Türk
rak›lar›n›n metil asetat miktarlar›n›n ortalama
1.56 g/hL mA oldu¤unu bildirmiﬂtir.
Yüksek alkoller: Rak›lar›n toplam yüksek alkol
miktarlar› 1-propanol, izobütanol, 1-bütanol, aktif
amil alkol (2-metil-1-bütanol) ve izo-amil alkol
(3-metil-1-bütanol) miktarlar›n›n toplam› olarak
ifade edilir (2, 13). Rak› örneklerinde toplam
yüksek alkol miktar› 103.64 g/hL mA ile 146.58
g/hL mA aras›nda de¤iﬂmiﬂtir. En yüksek yüksek
alkol miktar› Misket rak›s›nda belirlenmiﬂ, bunu
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yaﬂ üzüm rak›s› ve kuru üzüm sumas›na melas
alkolü kar›ﬂt›r›larak üretilen rak› izlemiﬂtir. Yaﬂ
üzümden ve tek üzüm çeﬂidinden elde edilen
rak›lar›n, kuru üzüm sumas› ve tar›msal kökenli
alkolden elde edilen rak›ya göre, yüksek alkoller
bak›m›ndan daha zengin olduklar› belirlenmiﬂtir.
Koca (9), Türk rak›lar›nda yüksek alkol
miktarlar›n›n 89.1-151.3 g/hL mA aras›nda
de¤iﬂti¤ini bildirmiﬂtir.
Rak›larda belirlenen yüksek alkoller içerisinde
miktar olarak en fazla bulunun bileﬂik 3 tipte de
izobütanol olmuﬂtur. Bunu, misket ve kar›ﬂ›m rak›da
izoamil alkol, yaﬂ üzüm rak›s›nda 1-propanol,
izlemiﬂtir (Çizelge 2). Yavaﬂ ve Rapp (20), ouzo,
pernod ve löwenmilch’de izobütanolü 0-0.21
mg/L aras›nda, 1-propanolü 0-8.6 mg/L aras›nda,
izoamil alkolü 0.68-1.06 mg/L aras›nda tespit
etmiﬂlerdir. Rak›larda belirlenen yüksek alkol
miktarlar›n›n, ouzo ve pernod gibi tar›msal etil
alkolden üretilen di¤er anasonlu içkilerin yüksek
alkol miktarlar›na göre çok yüksek oldu¤u
görülmektedir. Avrupa mevzuat›na göre rak›
benzeri anasonlu içkilerin üretiminde yaln›zca
tar›msal kökenli etil alkol kullan›l›r ve bu alkolde
neredeyse uçucu bileﬂik bulunmaz (21). Türk
rak›s› ise en az % 65’i sumadan üretildi¤i için
alkolden (sumadan) gelen uçucu bileﬂikler
bak›m›ndan Avrupa’da üretilen benzer anasonlu
içkilere göre daha zengindir. Bu Türk rak›s› ile
Avrupa kökenli anasonlu içkiler aras›ndaki en
önemli farklardan birisidir.
Uçar asit: Rak›lar›n uçar asit miktarlar› 1.60 g/hL
mA ile 1.92 g/hL mA aras›nda de¤iﬂmiﬂtir (Çizelge
2). Uçar asit miktarlar› aç›s›ndan, tipler aras›ndaki
fark istatistiksel aç›dan önemli bulunmam›ﬂt›r
(P<0.05). Belirlenen uçar asit miktarlar›, rak›lar›n
kalitelerini olumsuz etkileyecek düzeylerde
bulunmam›ﬂt›r. Gözen (8), Türk rak›lar›nda uçar
asit miktar›n›n 1.14-4.53 g/hL mA aras›nda
de¤iﬂti¤ini bildirmiﬂtir.
Toplam Uçucu Madde: Rak›lar›n toplam uçucu
madde miktar›, aldehit, ester, yüksek alkoller ve
uçar asit miktarlar›n›n toplam› (metil alkol hariç)
olarak ifade edilir (2,13) ve TGK Distile Alkollü
‹çkiler Tebli¤i’ne göre rak›larda toplam uçucu
miktar› en az 100 g/hL mA veya bu de¤erin
üzerinde olmal›d›r. Toplam uçucu madde
miktar› 3 tip rak›da da 100 g/hL mA’n›n üzerinde
bulunmuﬂtur. En yüksek miktar Misket rak›s›nda

Farklı Tip Türk Rakılarında Temel Uçucu Bileşiklerin...
belirlenmiﬂ, bunu yaﬂ üzüm rak›s› ve kuru üzüm
sumas›na melas alkolü kar›ﬂt›r›larak üretilen rak›
izlemiﬂtir. Yak›n zamanda yap›lan çal›ﬂmalarda,
Türk rak›lar›nda toplam uçucu madde miktarlar›n›n
102.3-170.6 g/hL mA aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmiﬂtir
(9, 11). Cabaro¤lu ve Y›lmaztekin (11), yaln›zca
sumadan elde edilen rak›lar›n, sumaya tar›msal
kökenli etil alkol kar›ﬂt›r›larak üretilen rak›lara
göre daha yüksek miktarlarda toplam uçucu
madde içerdiklerini bildirmiﬂlerdir.
Anasondan Kaynaklanan Temel Uçucu Bileşikler
Rak›ya anasondan geçen ve rak›n›n özgün
karakterini veren iki temel bileﬂik trans anetol ve
estragoldür. "TGK Distile Alkollü ‹çkiler
Tebli¤i"ne göre rak›da anason tohumundan gelen
uçucu ya¤›n trans anetol miktar›, en az 800 mg/L
olmal›d›r (3). Trans- anetol miktarlar› rak› tipine
ba¤l› olarak 1038 mg/L ile 1380 mg/L aras›nda
de¤iﬂmiﬂtir (Çizelge 3). En düﬂük miktar Misket
rak›s›nda, en yüksek miktar ise yaﬂ üzüm rak›s›nda
tespit edilmiﬂtir. Yaﬂ üzüm rak›lar›nda trans-anetol
miktar›n›n di¤er iki tipe göre belirgin düzeyde
yüksek olduklar› saptanm›ﬂt›r. Genelde, Misket
rak›s› gibi tek çeﬂitten üretilen rak›larda suman›n
karakteristik özelli¤inin ön plana ç›kar›lmas› için
di¤er tiplere göre daha az anason kullan›l›r. Gözen
(8) ve Koca (9) Türk rak›lar›nda trans-anetol
miktar›n›n 1028 mg/L ile 1565 mg/L aras›nda
de¤iﬂti¤ini bildirmiﬂlerdir. Di¤er anason kaynakl›
bileﬂik olan estragol miktar› ise 32 mg/L ile 40
mg/L aras›nda bulunmuﬂ ve en yüksek miktar
yaﬂ üzüm rak›s›nda tespit edilmiﬂtir. Cabaro¤lu
ve Y›lmaztekin (11) yaln›zca sumadan elde edilen
rak›lar›n, sumaya tar›msal etil alkol kar›ﬂt›r›lmas›yla
elde edilen rak›lara göre daha yüksek düzeylerde
trans-anetol ve estragol içerdiklerini bildirmiﬂlerdir.

SONUÇ
Tek üzüm çeﬂidinden, yaﬂ üzümden ve
suma+melas alkolü kar›ﬂ›m›ndan olmak üzere üç
farkl› tipte üretilen rak›lar›n bileﬂimleri ve temel
uçucu bileﬂikleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Üç rak› tipinde
belirlenen suma ve alkol kaynakl› temel uçucu
bileﬂiklerden aldehit ve ester miktarlar› aras›ndaki
fark önemli bulunmazken yüksek alkol miktarlar›
aras›ndaki fark önemli düzeyde bulunmuﬂtur.
Yüksek alkol miktar›na iliﬂkin en büyük de¤er
Misket rak›s›nda bulunmuﬂ, bunu yaﬂ üzüm rak›s›
ve kar›ﬂ›m rak› takip etmiﬂtir. Yüksek alkollerden,
özellikle izubutanol miktarlar› ve 1-propanol
miktarlar› aras›ndaki fark önemli düzeyde
bulunmuﬂtur. Tamamen sumadan elde edilen
rak›lar›n yüksek alkoller ve toplam uçucu madde
miktarlar›n›n kar›ﬂ›m rak›ya göre belirgin düzeyde
yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Tipler aras›nda anetol
miktar› bak›m›ndan da belirgin farkl›l›klar tespit
edilmiﬂtir. En yüksek trans anetol miktar› yaﬂ
üzüm rak›s›nda belirlenirken en düﬂük miktar
Misket rak›s›nda saptanm›ﬂt›r. Misket rak›s›nda
trans anetol miktar›n›n düﬂük olmas› bir tip özelli¤i
olup, çeﬂit rak› özelli¤inin ön plana ç›kar›lmas›
iste¤inden kaynaklanmaktad›r. Öte yandan,
rak›lar›n bileﬂimlerinin TGK Distile Alkollü ‹çkiler
Tebli¤i’ne uygun olduklar› belirlenmiﬂtir. Son
y›llarda, sektördeki geliﬂmelere ba¤l› olarak rak›da
ürün çeﬂitlili¤i art›ﬂ göstermiﬂtir. Buna paralel
olarak rak› sektöründeki yeni tip ürünlerin
farkl›l›¤›n›n ortaya konmas› ve standardizasyonun
sa¤lanmas› aç›s›ndan benzer çal›ﬂmalar›n
sürdürülmesinde yarar vard›r.
Teşekkür: Araﬂt›rma materyallerini sa¤layan
MEY Alkollü ‹çkiler Sanayi Aﬁ.'ye ve projeyi
destekleyen Çukurova Üniversitesi’ne teﬂekkür
ederiz. Bu çal›ﬂma Çukurova Üniversitesi BAP
birimi taraf›ndan desteklenmiﬂtir (ZF2009YL9).

Çizelge 3. Farkl› tipteki rak›larda anasondan gelen eteri ya¤ miktarlar› (mg/L)

Trans-anetol
Estragol

Tip 1
(Misket)

Tip 2
(Yaﬂ üzüm)

Tip 3
(Kar›ﬂ›m)1

F

1038a

1380a

1100b

*

32

40

34

ÖD

1

Kuru üzüm sumas› (% 65) ile melas alkolü (% 35) kar›ﬂ›m›ndan üretilen rak›
*Ayn› sat›rdaki farkl› harfler, ortalamalar›n Duncan Çoklu Karﬂ›laﬂt›rma Testi’ne göre farkl› oldu¤unu (P<0.05) göstermektedir.
ÖD: Önemli de¤il
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