
lerde 768 olmak üzere toplam 1272 cami 
mevcuttur. İl merkezindeki cami sayısı 
1 07'dir. 
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Tabii bir hadise olan mayalanma dola
yısıyla alkol ilk devirlerden itibaren bilini
yor olmalıd ır. Bunu Said b. Müseyyeb ve 
Yezld b. Kasid gibi Hz. Adem'in cennette
ki hayatına kadar götürenler bile vardır. 
Bunların iddiasına göre Hz. Adem yasak 
meyveden Hawa'nın verdiği içkinin etki
siyle yemiştir (Taberl. I, 74; Kurtubl, I, 306). 

Ancak Ebu Bekir İbnü'l-Arabl bunun ak
len ve naklen hükümsüz olduğunu söyler 
(A/:ıkamü'l-~ur'an, ı. ı 9). Kitab- ı Mukad
des üzümden içki yapımını Hz. Nuhdöne
mine kadar çıkarmaktadır (Tekvln, 9/20-

2 ı ) . Efsaneye göre bağı ilk defa Hz. Ad em 
veya Nuh dikmiş, şeytan onu tavus. may
mun, arslan. domuz gibi hayvanların kan
larıyla sulamış. içki içenler de aldığı alko
l ün cinsine göre bu hayvanlardan birinin 
karakterini kazanmıştır. Ayıntabiı Ayni'
nin Sdkindme'sinde ve Revani Çelebi'nin 
İşretname'sinde yer verdiği bu efsane 
muhtemelen İsrailiyat veya eski Hint kay
naklıdır (Özdemir, XI 119931, s. I 34- !60) . 

Mezopotamya kavimleri şarap (kurunnu 
[kurun]) ve bira (sikaru [Sumerce kas]) türü 
içkiler yapmışlardır. Hammurabi'ye ve on
dan öncesine kadar götürülen bazı ka
nunlarda içki içmeyi ve meyhfıneciliği dü
zenleyen maddeler bulunmaktadır (To
sun- Yalvaç, s. 26-27,83, 195). Bu dönem
lere ait bazı şiirlerde içki sunan kadın sa
kiler, Cahiliye geleneğine benzer şekilde 
müstehcen ifadelerle tasvir edilir (Kra-
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mer, s. 254). Mezopotamya topraklarına 
yakın yerlerde oturan Beni Abdülkays'a 
Hz. Peygamber'in yasakladığı "hantem" 
(yeşil çömlek). "nakir" ( ağaçtan oyulmuş 
şarap fıçısı). "dübba" (su kabağı). "müzef
fet" (ziftle sıvanmış) veya "mukayyer" de
nilen içki kapları (Buhar!. "İman", 40) es
ki Mezopotamı:-alılar'ca da kullanılmış ol
malıdır. Hammurabi kanunlarında bira 
kabı olarakyer alan ve "ziftlemek" anla
mındaki "pehu"dan gelen "pihum" (To
sun - Yal,vaç, s. 195) muhtemelen hadis
te geçen müzeffet türü bir kaptır. 

Bazı efsanelere göre şarabın ilk muci
di İran Hükümdan Cem veya Cemşld'dir. 
Eski İran kaplarında ve bilhassa tepsiler
de, tahtında oturan hükümdar ve ona iç
ki sunan sakllerin çokça tasvir edildiği gö
rülmektedir. İran sarayından başka sa
raylarda da içki sunan görevliler vardı. 
Kur'an'da, Hz. Yusuf'un Mısır'da hapiste 
iken rüyasını yorumladığı iki kişiden biri
nin hükümdarın sarayında şarap sakisi 
olduğu belirtilmektedir (Yusuf ı 2/41 ). Mı

sırlılar evlerinde bira türünden (hen ket) 
bir içki yapıyorlardı. Konusu meslekler 
olan Mısır mezar resimlerinde üzüm top
lama ve şarap (irep) imalatı da tasvir edil
miştir. Fı çılara veya anforalara konulan 
şaraplar özel mahzenlerde olgunlaşmaya 
bırakılırdı. Luka ineili'nde mecazi anlam
da, kimsenin eski şarabı içtikten sonra 
yenisini isterneyeceğ i belirtilir (5/39) As
lında Kitab-ı Mukaddes'in değişik bölüm
lerinde içkinin zarariarına işaret edilir. 
Nitekim bir yerde dalaylı olarak alkol ün 
hamile kadına zarar verdiği bildirilmiş 
(Hakimler, ı 3/4-6, 14). diğer bir yerde is
railoğulları mukaddesle bayağıyı, tahirle 
murdarı birbirinden ayırt edebilmeleri 
için toplanma çadırına girdiklerinde içki 
içmemekle emrolunmuştur (Levili ler, 10/ 

8- ı O). Ayrıca Hz. Yahya müjdelenirken 
onun rabbin gözünde büyük olacağı. şa

rap-ve içki içmeyeceği ifade edilir (Luka, 
lll 5) Ancak kitap ehli bira, şarap ve likör 
(Robinson, s. 291-292) türü içkilere ye
meklerinde ve bazı dini merasimlerinde 
yer vermişlerdir. 

Arapça'da hamr kelimesi daha çok 
üzümden yapılan şarap için kullanılır. 
Hamrın birçok türü vardır. Araplar eskili
ği, tazeliği, çabuk sarhoş etmesi, rengi, 
yapıldığı malzeme, üretildiği yer ve sak
landığı kaba göre içkilere değişik adlar 
takmışlardır. İçkiye alışkanlık yaptığı için 
akar, sarhoş ettiği için müskir denilmiş

tir. içki mübtelası olanlara müdmin adı 
' verilirdi. Araplar üzüm, hurma. arpa; 
buğday, mısır ve baldan içki üretmiş ve 
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kullanmışlardır. Arapça'daki içkiyle ala
kah kelimelerin bir kısmı ticari ilişkiler so
.nucu Farsça. Yunanca ve Süryan'ice'den 
alınmıştır. içkiler yapıldıkları malzerneye 
göre hal'itan, sahba, sekr, kınd'ic,1. neb'iz, 
bit'u, cia, sükürke, mizr, fad'ih gibi isim
ler almaktadır. Medineliler'in kullandığı 
fadih, genellikle hurmanın koru k (büsr) 
veya olguntaşmaya başlamışı ile (zehv) ku
r.usu (temr) yahut hurma ile üzüm karış
tırılarak yapılırdı. Mizr daha çok Yemen
liler'in arpa, mısır gibi tahıllardan elde et
tikleri bir içki türüydü. Araplar çok değer 
verdikleri kaliteli şaraba rahil5. demişler
dir. Aynı kelime Kur'an'da cennet ehlinin 
içeceklerinden biri olarak geçmektedir 
(ei-Mutaffif'in 83/25-26). Dalaylı biçimde 
değerli içkilerin kaplarının mühürtenme
si gibi eski bir geleneğe de işaret eden 
ayette cennet ehlinin mührü rTıisk gibi 
güzel kokan rah'ik içeceği belirtilir. Sonra
dan bir şey katılmaması. kalitenin korun
ması. zehirle suikastların önlenmesi vb. 
amaçlarla içinde değerli içki bulunan kap
ların ağızları kapatıldıktan sonra özel bir 
çamurla sıvanır ve mühürlenirdi. Leb'id 
b. Reb'ia, Mu'alla~a'sında kendisinin 
mührü açılmamış Şarabı yüksek fiyatla
ra satın aldığını söyler ( Hatlb et-Tebriz!, s. 
192) . Sürekli göç halinde bulunan bede
v'ilerle uzun yol katetmek zorunda olan 
tüccarlar içki taşımada deriden tulumlar 
(zik) kullanırlardı. Araplar tehammür 
eden her şeyden, bu arada deve sütün
den de içki imal etmişlerdir (Cevad Ali, 
IV, 666). 

Cahiliye devrinde Taif gibi bağcılığın ya- · 
pıldığı merkezlerde üretilmekle birlikte 
Suriye, Irak ve Yemen'den içki getirilir, 
tüccarlar panayırtarda ve yol boylarında
ki konaklama yerlerinde içki satarlardı. 
Amr b. Külsum'un Mu'alla~a'sının ilk 
beytinde geçen "ei-Ender'in" kelimesiyle, 
bir görüşe göre Şam yöresinde şarabıyla 
meşhur bir yerden söz edilmiştir. Arap
lar'ın gözünde Suriye şarap diyarı idi. 
Irak'ta da içkisiyle tanınmış yerler vardı. 
Cahiliye döneminde "hammare, hanut" 
veya "dikke" denilen meyhaneler, işret 
meclislerinin kurulduğu ve "kayne" adı 
verilen şarkıcı cariyelerin ud çalıp şarkı 
söylediği. raksettiği mekanlardı. Cahiliye 
şiirinin en gözde temalarından biri de iç
kidir, fakat hayatını meyhanelerde geçi
ren ve serkeşlik yapanlar Cahiliye döne
minde de hoş görülmezdi. Babasından 
kalan mirası bu tür yerlerde tüketen Ta
rafe b. Abd'in Mu'alla~a·sındaki ifadele
rinden içkiye düşkünlüğü sebebiyle akra
balarının kendisini dışladığı anlaşılmak-
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tadır. Kabile şairlerinin sarhoşken söyle
dikleri şiirlerin başka kabileleri öfkelen
dirip savaşa sebep olmasından korkulur
d u. İslamiyet'ten önce içki içmeyen ve 
onu haram kabul eden han'ifler vardı. Bu
nunla birlikte bi'setten sonra dahi içkinin 
haram kılınmasına kadar Arap, yahudi ve 
hıristiyan tüccarlar Medine'de içki satma
ya devam etmişlerdir (Crone, s. 105). Bun~ 
dan sonra da alışkanlıklarını bırakarnayıp 
gizlice içki kullanan (Ebu DavGd, "Edeb", 
45) veya açıktan içip kendilerine had uy
gulanan kimseler olmuştur (İbn Şebbe, 
lll, 731-733). 

Emev'iler döneminde refah seviyesinin 
yükselmesi ve farklı kültürlerin tesiriyle 
içki kullanımı yaygınlaştı. Yez'id b. Muavi
ye, Abdülmelik b. Mervan, Yez'id b. Ab
dülmelik ve Velid b. Yez'id gibi Em evi hü
kümdarlarının içki kullanmaları da bun
da etkili oldu. Ömer b. Abdülaz'iz içkiyle 
mücadele etmiş. ancak tehammür et
memiş neb'izin içitmesine izin vermiştir. 

. Abbas'i hükümdarlarından Hadi- İlelhak, 
Emin, Me'mGn, Mu'tasım-Billah, Vasi~ 

Billah ve Mütevekkii-Aiellah içkiye düş

kündü. Fakat İbn Haldun'un da işaret et
tiği üzere HarGnürreş'id gibi bazıları hak
kında söylenenler doğru değildir (el-Mu
~addime, s. 18). Mansur ve Mühted'i-Bil
lah ise içkiyle mücadele etmişlerdir. Ab
bas'i dönemi İslam devletlerinin hüküm
darları arasında sarhoş olup akla gelme
dik çılgınlıklar yapanlar bulunduğu gibi 
ilaç için bile içki kullanmayanlar vardı 
(Zeydan, V, 240-249) . 

içkinin eski Türk kültüründe de önemli 
bir yeri olmuştur. Türkler şaraba süci, 
bor, çağır gibi adlar vermişlerdir. Bazı 
Türk topluluklarında geleneği halen de
vam eden, kısrak sütünden, "saba" deni-

. len tutumlarda özel bir mayalama usulüy
le yapılan kımız mill'i bir içki olarak telakki 
edilmektedir. Başkırdistan'da kımız bazı 
hastalıkların tedavisinde de kullanılmak
tadır. Türkler ayrıca ayram uzun müddet 
tutumlarda bekleterek bir tür rakı (ay
ran arağası) üretmişlerdir. Daha çok Çin
liler tarafından üretilen pirinç rakısı nı da 
biliyorlardı. Göktürkler ve Uygurlar'a ait 
kadeh tutan hükümdar veya insan tasvir
leri. Arap geleneğinde olduğu gibi Türk
ler'in de içki kabına büyük bir önem ver
diklerini göstermektedir. Ayak kelime
si hem "kadeh" hem "sürahi" anlamına 
geliyordu. "Çağırlıg ayak" (şarap bardağı). 
"altun ayak", "kengeş ayak" (kurultay ka- · 
dehi) vb. ifadeler Dede Korkut hikayeleri 
gibi eski metinlerde geçmektedir. Türk-

ler içki kadehi karşılığında ayrıca sağrak 
ve idiş kelimelerini de kullanırlardı. 
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1!!1 NEsi BozKURT 

İslam Öncesi Dinlerde. Çoğu pagan kö
kenli antik dinlerde bir vecd aracı olarak 
dini bir içeriğe sahip bulunan içki. Yahu
dilik ve H ıristiyanlık gibi dinlerde ya ha
ram kılınmış veya sınırlandırılmış, İslam'
da ise tümüyle yasaklanmıştır. Ayrıca içki 
ve onunla ilgili diğer unsurlar çeşitli din
lerde metaforik anlamda yaygın ca kulla
nılmıştır. Antik Ortadoğu'da özellikle ko
layca mayalanan ve alkol niteliği kazanan 
üzüm, hurma, incir, buğday ve arpa, Ame
rika'da kaktüs, Asya'da ise bazı uyuştu
rucuların imalinde de faydalanılan man
tar türünden bitkiler içki yapımında kul
lanılmıştır. Tarımın keşfinden sonra seri 
olarak üretilebilme özelliği dolayısıyla en 
çok tercih edilen meyve üzüm, en çok 
üretilen içki de şarap olmuştur. Şarap 
yalnızca bir içki olarak değil ayni zaman
da bir ritüel aracı olarak da kullanıldığı 
için dinler tarihinde ayrıcalıklı bir yere sa
hiptir. 

Bilhassa şamanik karakterli dinlerde 
sarhoş edici özelliğinin getirdiği kendin
den geçme hali dolayısıyla içki. şamanın 
öteki alemle ilişki kurmasını sağlayan 


