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Hem Ahd-i Atik'te hem de Talmud'da 
ılımlı ölçüde içilen içkiye karşı takınılan 
hoşgörücü tavır ve Şabat'ta şarabın kut
sanarak içilmesi (kidduş), Yahudilik'te içki 
kültürünün varlığını sürdürmesine katkı
da bulunmuştur. Bugün Yahudilik'te Şa
bat kutlamalarında, Purim, Pesah ve Roş
ha- şan ah 'ta sarhoş olmayacak miktarda 
şarap içmek gelenektir. Ayrıca Doğu Avru
pa'da ortaya çıkan mistik Hasidikler ara
sında Tanrı'ya ulaştırıcı bir araç olarak şa
rabın önemli bir yeri vardır .. 

Hıristiyanlık dünyasında bazı marjinal 
gruplar dışında içki içme adeti oldukça 
yaygındır. Hıristiyanlık'ta içki içilmemesi 
konusunda herhangi .bir şer1 emir yoksa 
da kural olarak sarhoş olacak kadar içme
rnek gerektiği kabul edilir. Ahd-i Cedld'
deki bazı referanslardan, Hz. lsa'nın (Mat
ta, 1 1/18, 19; 26/27-29; Luka, 22/17; Yuhan
na, 2/3-1 O) ve ilk hıristiyanların (Korintos
lular'a Birinci Mektup, 11/21) yahudi ge
leneklerinin izin verdiği ölçüde şarap iç
tikleri anlaşılmaktadır. Bu tasvirler, büyük 
oranda ilk hıristiyanların Yahudilik'teki 
kidduş törenlerini resmetmektedir. Fakat 
Kana'daki düğün tasvirinde (Yuhanna, 2/ 
3-1 O) Hz. lsa'nın gösterdiği şarap mucize
si otantik olmasa bile bu bilgi, erken dö
nemlerde hıristiyanların şaraba karşı her
hangi bir tavırlarının olmadığına işaret 
eder. 

öte yandan Hz. Yahya gibi nezir olanla
rın şarap içmemeleri gerektiği kuralı İn
cil yazarı tarafından övülüp genel olarak 
içkiye karşı olumsuz bir tavır takınılır (Lu
ka, 1/15). Fakat Ahd-i Cedld'de içki içme
ye ve sarhoşluğa karşı açık tavır ancak 
Pavlus'un mektuplarında görülür. içki içii
mesine karşı olan Pavlus sarhoşlarla bir 
arada oturulmamasını salık verir (Korin
toslular'a Birinci Mektup, 5/1 1 ); onların 

kurtuluşu olmayacaktır (Korintoslular'a 
Birinci Mektup, 611 O; Galatyalılar' a, 5/21 ); 

şarap insanı edepsizliğe götürür ( Efesos
lular'a, 5118). Fakat Pavlus ritüel olarak 
şarap içilmesine karşı değildir (Korintos
lular'a Birinci Mektup, 10/16). Benzeri eleş
tiriler Petrus'ta da dile getirilir (Petrus'un 
Birinci Mektubu, 4/3). Pavlus tedavi söz 
konusu olduğunda şarap içilmesine izin 
vermektedir (Timoteos'a Birinci Mektup, 
5/23). Pavlus'un Timoteos'a Birinci Mek
tubu'nun bazı yerlerinde de sarhoşluk 
eleştirilir (Timoteos'a Birinci Mektup, 3/ 
3, 8). 

Hıristiyanlığın sonraki yıllarında özel
likle şarap içme geleneği, Yahudilik'ten 
miras alınan agape (kardeşlik yemeği) ve 
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Evharistiya adıyla dini ritüel olarak varlı
ğını sürdürdü (Korintoslular'a Birinci Mek
tup, 11/17-34). Bugün agape ortadan kalk
mışsa da Evharistiya bir sakrament ola
rak varlığını sürdürmektedir (ayrıca bk. 
HIRİSTİYANLIK). 

Kilise babaları sarhoş edecek kadar iç
ki içmeye karşı olmuşlardır. İskenderiyeli 
Clement Paedagogus'ta ölçülü şekilde iç
ki içmeye olumlu bakarsa da sarhoşluğu 
şiddetle eleştirir. Fakat şarabın ritüeller
de kullanılmasının meşruiyeti konusun
da bütün kilise babaları görüş birliği için
dedir. Şarabın Evharistiya ayininde zorun
lu olması dolayısıyla ihtiyacı karşılamak 
için özellikle manastırlarda büyük şarap 
imalathaneleri kurulmuştur. Hıristiyan 
grupları içerisinde Mormanlar ve Kuaker
ler gibi marjinal gruplar içki içilmesine ta
mamen karşıdır. 
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~ KüRŞAT DEMİRCİ 

İslam'da. İslam öncesi Arap toplumun
da biraz da içtimal ve iktisadi şartların, 
zevk ve eğlenceye düşkünlüğün bir uzan
tısı olarakyaygın bir içki tüketim ve tica
retinin olduğu, içkinin diğer birkaç un
surla birlikte Arap şiir ve edebiyatının ana 
temalarından birini teşkil ettiği, içki üre
timi, içki türleri ve içki meclisleriyle ilgili 
zengin bir kültür ve geleneğin bulundu
ğu bilinmektedir. Tiicir kelimesinin "şa
rap satan kimse" anlamına da gelmesi 
(Lisfınü'I-'Arab, "ter" md.) ve dilde deği
şik içki türlerini ifade eden b:,·çok keli
menin mevcut olması bu yaygınlığın bir 
sonucudur. Yine Arapça'da içkiyi depola
mada, serviste ve içmede kullanılan de
ğişik ebatta ve vasıftaki kapkacak türle
rini anlatan çeşitli kelimelere rastlanır. 

Daha ziyade hurma ve üzümden elde edi-

!en içki türleri yaygın olup şarap cıa (hamr) 
özellikle yarımadanın kuzeyindeki hıris
tiyanlardan sağlanarak bölgede yüksek 
karla satılıyor ve bu ticaretten önemli bir 
gelir elde ediliyordu. içki, sofraların ve 
misafirlere yapılan ikramın en başta ge
len malzemesini teşkil ettiği gibi şehirler
de ve yollarda içki içmeye mahsus. genel
de yahudilerin işlettiği yerler (han Ot, ham
mare) bolca mevcuttu (Cevad Ali, IV, 667). 

Araplar arasında hurmadan, yaş ve kuru 
üzümden tahıl ve bala kadar pek çok gı
da maddesinden üretilen içkiler bilinmek
le birlikte Mekke'de yaş üzüm ve hurma
dan elde edilen şarap, Medine'de ise ku
ru üzüm ve hurmadan elde edilen içki 
türleri (fadlh, halltan) yaygındı (Buhar!, 
"Eşribe", 2). 

içkinin bu kadar yaygınlığına rağmen 
birçokArap edip ve düşünürünün içkinin 
kişinin akıl ve malında, sosyal itibar ve 
konumunda yol açtığı zararları ifade eden 
sözlerine, şiir ve hitabe örneklerine rast
lanır. Kaynaklarda Cahiliye devri Araplar'ı 
arasında, yol açtığı kötülüklerin farkında 
olarak ağzına hiç içki koymayan veya bel
li bir süre sonra içkiyi kendisine yasakla
yan, başta Abdülmuttalib, Velid b. Mugi
re, Abdullah b. Cüd'an, Safvan b. ümeyye, 
Varaka b. Nevfel. Amr b. Abese, Kus b. 
Saide gibi şahsiyetlerin bulunduğundan 
söz edilir (Cevad Ali, IV: 670-672; Mahmud 
Şükrl el-AIOsT, I, 323; lll, 24-27) . Velid b. 
Mugire'nin aile fertlerinin içki içmesini de 
yasakladığı, içki içen oğlu Hişam'ı dayakla 
cezalandırdığı ve bu dönem toplumunda 
kadınlar arasında içki alışkanlığına rast
lanmadığı da belirtilir (Cevad Ali, IV. 672). 

Resül-i Ekrem'in yanı sıra Hz. EbQ Bekir 
ve Osman gibi sahabilerin İslam öncesi 
dönemde de içki içmediği bilinmektedir. 

Neredeyse insanlı~ tarihi kadar uzun 
bir geçmişi bulunan ve hemen hemen 
bütün dönem ve toplumlarda görülen iç
ki alışkanlığı, Kur'an'ın nazil olduğu sıra
da Hicaz-Arap toplumunda da büyük öl
.çüde yaygın olduğundan İslam içkiyi ha
ram kılarken diğer birçok hükümde ol
duğu gibi ikna edici ve tedrlcl bir metot 
takip etmiş, belli safhalardan sonra kesin 
yasaklama getirmiştir. Mekke'd!=! nazil · 
olan bir ayette, Allah'ın insanoğluna çe
şitli nimetler verdiği hatıriatılıp bunlar
dan ibret alınması istenirken, "Hurma ve 
üzüm gibi meyvelerden içki (seker) ve gü
zel rızık elde edersiniz. Şüphesiz bunda 
da aklını kullanan kimseler için bir ibret 
vardır" denilir (en-Nahl 16/67). Müfessir
lerin çoğu, ayette geçen "seker" kelime-



sine "sarhoşluk meydana getiren içki ve
ya ·şarap" anlamı vermiş ve bu ayetin şa
rabın haram kılınmasından çok önce Mek
ke'de nazil olduğunu, burada içkinin he
la! veya haram oluşundan ziyade çeşitli 
meyvelerden türlü yiyecek ve içeceğin el
de edildiğine dikkat çekilmek istendiği
ni, yahut bu ayetin daha sonraki ayetler
le neshedildiğini belirtmiş, bazı müfessir
ler de burada üzüm ve hurmadan elde 
edilen mesela sirke, şıra, nebiz gibi içe
ceklerin kastedildiğini veya ayetin içkiyi 
güzel rızıktan ayrı zikretmekle onun kö
tülüğüne dalaylı bir işarette bulunduğu
nu ileri sürmüşlerdir. 

Bu hususta ikinci ayet Medine'de nazil 
olan, "Sana şarap ve kumar hakkında so
ru soruyorlar. De ki; ikisinde de büyük gü
nah ve insanlar için birtakım faydalar var
dır. Ancak her ikisinin de günahı faydasın
dan daha büyüktür" mealindeki ayettir 
( ei-Bakara 2/2 ı 9). Ayetin, başta Hz. Ömer 
ve Muaz b. Cebel olmak üzere bir grup 
sahabi nin, "Ya Resülallah! Bize şarap hak
kında bir hüküm ver, çünkü şarap aklı gi
derip malı telef ediyor" şeklindeki müra
caatları üzerine nazil olduğu ve ayetin bu 
ifadesinden sonra bir kısım sahabinin iç
kiyi bıraktığı rivayet edilir. Ayette ayrıca, 
Şam'dan ucuza alınıp Hicaz'da yüksek 
karla satılan şaraptan elde edilen gelir 
veya içki ve kumarın sağladığı geçici haz 
yahut zahiri-mutasawer faydaya işaret 
için içki ve kumarda bazı yararların bulu
nabileceği ifade edilmiş, fakat günah ve 
gerçek zarar yönünün daha baskın oldu
ğu vurgulanmıştır. Ayetin bu ifade tarzı
nın şarabın haram kılınması için yeterli 
olduğunu söyleyen müfessirler bulunmak
la birlikte çoğunluk, bu ayetin şarapla il
gili açık bir yasaklama getirmediği, mu
hatapları böyle bir yasaklamaya zihnen 
hazırladığı görüşündediL Bu ayetin nü
zOiünden sonra da bir grup sahabinin iç
kiyi bıraktığı rivayet edilir. 

içki konusunda nüzOI sırası itibariyle 
üçüncü olarak gelen, "Ey iman edenler! 
Sarhoş iken -ne söylediğinizi bilineeye ka7 
dar- namaza yaklaşınayın ... " mealindeki 
ayet (en-Nisa 4/43) yasaklama yönünde 
yeni bir adımı ve kesin yasak öncesi son 
safhayı ifade eder. Rivayete göre ayet, 
bazı sahabilerin sarhoşken cemaatle na
m aza durmaları ve imarnın bir kısım 
ayetleri ters anlama gelecek şekilde ka
rıştırıp yanlış okuması üzerine inmiş ve 
bu ayetten sonra bazı sahabiler, sarhoş
luğun Allah'ın huzuruna durmaya engel 
kötü bir hal oluşundan hareketle içkiyi 

tamamen terketmişler, bazıları da sadece 
yatsı namazından sonra içme imkanı bul
muşlardır (Cessas, III, 165-166) . Ancak 
ayette sadece içki içilmesi belirli ve dar 
bir zamana hasredildiği , bu arada kesin 
bir yasaklama da getirilmediği için başta 
Hz. Ömer olmak üzere bazı sahabilerin, 
içkinin hükmünün açık bir şekilde belirtil
mesi yönünde soru ve dualarının bulun
duğu, yine bir davette içki içip sarhoş 
olan bir kısım muhacir ve ensar arasında 
söz düellosunun kızışıp kavga çıktığı, kav
ga da Sa'd b. EbO Vakkas'ın yaralandığı 
veya saha be arasında sarhoşluk sebebiyle 
benzeri nahoş hadiselerin meydana gel
diği, bu olayların ardından da şarabı ke
sin bir üsiOpla yasaklayan Maide süresi
nin 90 ve 91. ayetlerinin nazil olduğu ri
vayet edilir (Eb O Davüd, "Eş ribe ", ı ; Tir
mizi , "Tefslrü'l-1\ur'an", 6; Vahidl, s. ı ı 8; 
Nüveyrl, IV, 78-80) Bu ayetlerde, "Ey iman 
edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (put
lar), fal ve şans okiarı birer şeytan işi pis
liktir. bunlardan uzak durun ki kurtuluşa 
eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi 
Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 
ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?" (el-Ma
ide 5/90-9 ı) denilerek hem içki yasağı hem 
de yasaklamanın dayandığı bazı gerek
çeler zikredilir. 

içki yasağında izlenen yol, hükümlerin 
teşriinde İslamiyet'in takip ettiği tedrki
lik ve hükümlerin dayanacağı sağlam ze
min oluşturma metodu için iyi bir örnek
tir. Toplum kademe kademe böyle bir ya
sağa hazırlandığı, nüzOI sebebi teşkil eden 
olaylar da içkinin yol açtığı ve açabileceği 
zarar ve kötülükler hakkında yeterince fi
kir verdiği için ayette getirilen bu yasak 
bütün sahabe tarafından sevinçle karşı

lanmış, ResOl-i Ekrem de, "Allah Teala şa
rabı haram kılmıştır. Kim elinde ondan 
bir şey olduğu halde bu ayet kendisine 
ulaşırsa onu ne içsin ne de satsın " buyur
muş, bu talimattan sonra halk evlerinde 
bulunan şarapları Medine sokaklarına 
dökmüş ve şarap kaplarını imha etmiştir 
(Müslim, "Müsal5at", 67) Böylece İslami
yet, birçok zarar ve kötülüğün kaynağı ol
duğu bütün akıl sahiplerince kabul edilen 
içki kullanımını açıkça yasaklamıştır. 

Hz. Peygamber'in hadislerinde de içki
nin haram kılınmasının çeşitli hikmetleri, 
içki içenin uğrayacağı dünyevi ve uhrevi 
zararlar anlatılır. içki yasağıyla ilgili hadis
lerin toplamı (Wensinck, el-Mu'cem, "b.mr" 
md.; Abdülvehhab Abdüsselam Tavli e, s. 
50-57). manevi tevatür derecesinde bir 
sıhhat ve kuwete sahip olacak ölçüde faz-
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ladır. Ancak içki yasağını dini ve ahlaki ze
minde ele alan bu tür hadislerden çok şa
rabın tanımına, içkinin haram kılınması
nın gerekçesine ve içki yasağının dalaylı 
olarak yol açtığı diğer kısıtlamalara te
mas eden hadisler haram kılınan içkinin 
tanımı, haram kılınma illeti ve yasağın 
kapsamı konusunda daha sonraki dö
nemde ortaya çıkan fıkhi tartışmalar için 
önemli bir malzeme teşkil etmiştir. Me
sela, "Her sarhoşluk veren şey hamrdır 
(şarap) , her hamr da haramdır" (Müslim, 
" Eşribe", 73; EbO Davüd, "Eşribe " , 5) ; "Ço
ğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır" 

(i b n Ma ce, " Eşribe", ı O: Eb O DavOd, " Eşri
be", 5;Tirmizi, " Eşribe", 3) hadisleri ve yi
ne, "ResOluilah şarapla ilgili olarak şu on 
kişiye lanet etti : Şarap yapmak için sıka
na ve sıktırana , içeneve sakilik yapana, 
taşıyana ve taşıtana, satana ve satın ala
na, bağışlayana ve parasını yiyene" (ibn 
Mace. "Eşribe", 6; EbO Davüd, " Eşribe" , 2; 
Tirmizi, "Büyü'" , 58) mealindeki hadis, 
gerek kapsam gerekse amaç itibariyle 
ileri dönem hukuk doktrininde farklı yo
rumlara tabi tutulmuştur. 

Kur'an'da ve Hz. Peygamber'in hadis
lerinde kesin bir üslupla yasaklanmış ol
masına rağmen islam toplum larında her 
dönemde vakıa veya temayül olarak var
lığını korumuş bulunan içki tüketim ve 
alışkanlığı , fıkıh literatüründe hem "eş
ribe" başlığı altında önlenmesi . tedavi 
edilmesi gereken ferdi ve içtimai bir za
af .ve ibtila, hem de "hudüd" başlığ ı altın

da belirli durumlarda cezalandırılması ge
reken bir suç olarak ele alınmıştır. Fıkıh 
kitaplarında geçen "eşribe" kelimesi, söz
lük anlamı bakımından içilebilen bütün 
sıvı maddeleri kapsamakla birlikte dini li
teratürde ve örfi kullanımda içilmesi di
nen yasaklanan veya dini hükmü tartış

malı olan sarhoş edici sıvı maddeler in adı 
olmuştur. Türkçe'de de "içki " denilince 
içilmesi dinen yasak olan sarhoş edici al
kollü sıvı maddeler anlaşılır. Bu konular
da literatürde gündeme getirilen çeşitli 
bakış açıları, tedbirler ve yorumlar, İslam 
toplumlarının sosyal. ve kültürel hayatı 
için de önemli ipuçları taşıyan zengin bir 
tecrübe ve bilgi birikimi mahiyetindedir. 
Fakihlerin içki yasağının kapsainı, ölçü ve 
gerekçesi. amacı , şarabın ve diğer sarhoş 
edici içkilerin yapımı, içilmesi, başka alan
larda kullanılması . dinen pis ve hukuken 
mütekawim sayılıp sayılmayacağı konu
larında getirdikleri ölçü ve yorumlar, içki 
kullanımını önlemeye yönelik çeşitli ted
bir ve müeyyideler bu zengin birikimin bir 
parçasını teşkil eder. 
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İslam hukukçularının "hamr'' kelime
sinin sözlükteki anlam çerçevesiyle ilgili 
dil tartışmaları, sonuç -itibariyle Kur'an'
daki hamr yasağının kapsamını ve içki ya
sağının kaynağını belirlemeyi hedef alan 
metodolajik bir tartışma hüviyetindedir. 
Hanefiler. Şafi'iler'in çoğunluğu ve bazı 
Malikller ile İbrahim en-Nehai, Şa'bl, İbn 
Ebu Leyla, İbn Şübrüme gibi Iraklı fakih
lere göre sadece üzümden elde edilen 
sarhoş edici içkiye hamr denilir. Öteki 
maddelerden elde edilen içkilere hamr 
denmesi ise mecaz yoluyla bir adlandır
madır. Ancak Ebu Hanife ile diğerleri ara
sında, üzüm suyunun ne zaman hamr is
mini alacağı konusunda görüş ayrılığının 
bulunduğunu da belirtmek gerekir. Diğer 
taraftan Ebu Yusuf'tan ve bir kısım fakih
lerden. hamr kelimesinin gerçek anlam
da üzüm ve hurmadan elde edilen içki yi 
ifade ettiği şeklinde bir görüş de rivayet 
edilir. Çoğunluğunu Hanbelller'in ve Ma
likller'in teşkil ettiği fakihler ise azı ve ço
ğu sarhoşluk veren her türlü içkiye hangi 
maddeden üretilirse üretilsin hamr de
neceği ve Kur'an'daki hamr yasağının bu 
tür içkilerin hepsini kapsadığı görüşünde
dir. Birinci grup bazı ayet! erin (Yusuf 1 2/ 
36) dalaylı anlatım ını, bazı hadislerdeki 
sahabi sözlerinde hamr-sarhoş edici içe
cek (seker) ayrımını (Buhar!, "Eşribe", 2-3; 
Abdullah b. Yusuf ez-Zeylal, IV, 306-307) 
delil kabul ederken ikinci grup fakihler 
her sarhoşluk veren (müskir) şeyin hamr, 
her hamrın da haram olduğu, çoğu sar
hoşluk veren şeyin azının da haram sa
yıldığı yönündeki hadisleri (yk. bk ), bir
çok hadis ve sahabi sözünde çeşitli mad
delerden üretilen içeceklerin hamr olarak 
isimlendirilmesini (Buhar!, "Eşribe", 2-6) 
ve sahabe uygulamasını delil gösterirler. 
Ancak her grubun karşı deliliere farklı yo
rumlar getirdiğini de belirtmek gerekir. 
Fakihler arasında adlandırmayla ilgili bu 
görüş ayrılığı,'üzümden elde edilen şa
rapla diğer içkilerin haramlığının hangi 
delile ve metoda dayandığını açıklaması 

.yönüyle metodolajik bir önem taşır. Şöyle 
ki, birinci grup Kur'an'da sadece şarabın 
yasaklandığı, diğer içkilerin ise Hz. Pey
gamber'in açıklamasıyla ve şaraba kıya
sen haram kılındığı. bu sebeple zannl de
Iili e sabit olduğu, ikinci grup ise bütün 
sarhoş edici içkilerin Kur'an'ın açık hük
müyle haram kılındığı görüşündedir. Bu 
görüş ayrılığının şarap la diğer içkilerin 
haramlığı arasında arneli yönden olmasa 
da inanç yönüyle bir derece farklılığı mey
dana getirdiği açıktır. Nitekim şarabın 
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haramlığını inkar edenin küfre düşece

ğinde islam alimleri görüş birliği içinde 
iken şarap dışında kalan diğer içkilerin 
haramlığını inkar eden kimsenin küfre 
mi düşeceği yoksa sadece günahkar mı 
olacağı tartışmalı kalmıştır. 

Özellikle Hanefiler'in, şarapla diğer iç
kiler arasında usul ve kaynak yönünden 
gözettikleri ayırımı, içkiyle ilgili diğer fık
hl meselelerde de büyük ölçüde koruduk
ları ve şarap hakkında benimsedikleri bir
çok hükmü diğer içkilere kısmen yumu
şatarak uyguladıkları görülür. Şarap dı
şında kalan ve kuru üzüm, kuru hurma. 
arpa , darı , bal gibi maddelerden elde 
edilen ve neblz, fadlh , tıla, bit', nakl', se
ker, halltan, mizr, cia gibi isimlerle anı
lan içeceklere suda bekleme süresine, pi
şirilip pişirilmediğine , kaynama miktarı
na, köpürme ve keskinleşme safhalarına , 

sade veya karışık olmasına, hatta üreti
minde kullanılan kap ve alete ve üretim 
usulüne göre farklı dini hükümler veril
mekle birlikte fakihlerin bu tür içecekle
r in normalde sarhoş edicilik vasfı taşıma
sını haram sayılmaları için yeterli gördü
ğü, Hanefiler'in, özellikle de Ebu Hanife 
ve Ebu Yusufun ise bu gruptaki bazı içe
ceklerin sarhoşluk vermeyen miktarının 
içilmesini haram saymadığı veya had ile 
cezalandırmadığı bilinmektedir. Hanefi 
fakihlerinin şarap dışındaki içki ve içecek
ler için genel bir ilke benimsernek yerine 
her içki türünü yukarıda belirtilen açılar
dan ayrı ayrı ele alıp niteliklerine göre di
ni hükmünü belirlediğini ve bu içeceklerin 
hangi safhalarda haramlık hükmünü ala
cağı, necis veya mütekawim mal sayılıp 
sayılmayacağı, hangi durumlarda kendi
lerinden yararlanılabileceği gibi ayrıntı
larda da aralarında görüş farklılığı oldu
ğunu belirtmek gerekir. Öte yandan bu 
ayırım ve adlandırmalar, neticede dil ve 
usul tartışmaları seviyesinde kalıp arneli 
yönden bütün içkilerden uzak d urmanın 
gerektiği üzerinde görüş birliği bulundu
ğundan Hanefi mezhebi de dahil, bütün 
fıkıh mezheplerinde çoğu sarhoş eden 

. -her türlü içkinin azının da haram olduğu 
genel ilkesi benimsenmiş, içkinin haram 
olmasının illeti de kişilerin sarhoş olması 
değil o içkinin normalde sarhoş edicilik 
vasfının bulunması şeklinde objektif bir 
ölçüye bağlanmıştır. Fakihler arasında 
hamr, neblz, bazık, tıla, müselles, buh
tec gibi isimlerle anılan içki türlerinin ta
nımında veya haram oluş safhasını belir
lemede kullanılan kaynama, ekşime, kes
kinleşme ve köpük atma gibi kriterler, bir 

anlamda bu içkinin sarhoş edicilik vasfını 
kazanmasını belirlemeye ve ceza! yaptı
rım uygulanmasını hukuki bir esasa bağ
lamaya yönelik objektif ölçülerdir. içki ya
sağının böyle bir iliete bağlanması ma
kuldür. Çünkü sarhoşluk veren içkiler za
manla alışkanlık meydana getirip bağışık

lığa yol açmakta, alışkanlık arttıkça aynı 
miktar etkili olmayıp kişi giderek içki mik
tarını arttırmaktadır. Bu sebeple az mik
tarda içmek, sonuçta kişiyi alkol bağımlı
lığına kadar götüren tehlikeli yolun baş
langıcı niteliğinde görülmüş ve az- çok, 
sarhoş olma-olmama ayırımı yapılmak
sızın bütün sarhoş edici içkiler yasaklana
rak etkili bir yöntem seçilmiştir. Öte yan
dan yasağın talili yapılırken kişinin sarhoş 
olması gibi değişken ve sübjektif bir ölçü 
değil içkinin sarhoş edicilik vasfı taşıması 
gibi açık bir ölçü benimsenmesi de alkol 
bağımlılığına götüren tehlikeli yolu baş
langıçta kapatması yönüyle bir diğer et
kili önlem olmuştur. Fakihlerin literatür
de yer alan ayrıntılı tartışmalarının ken
di dönemlerinde sarhoş edici içkileri ta
nımlama amacına yönelik olduğu düşü

nülürse onların bu genel yaklaşımından 
günümüzde rakı, likör. bira gibi isimler 
alan ve az veya çok içildiğinde sarhoş edi
ci olan alkall u içkilerin doğrudan yahut do
laylı olarak İslam'ın içki yasağı kapsamın
da bulunduğu, içenin sarhoş olup olma
dığına bakılmaksızın azının içilmesinin de 
haram sayıldığı sonucu çıkmaktadır. 

Fert ve toplumların içki iptilasına düş

memeleri veya böyle bir alışkanlıktan 
kurtulabilmeleri için içki yasağı tek ba
şına yeterli olmayabilir. Bu sebeple ge
rek Hz. Peygamber'in hadislerinde ge
rekse bundan hareketle geliştirilen fı
kıh ahkamında, içki kullanımına ve alış
kanlığına dalaylı olarak yol açabilen yar
dımcı fiilierin de yasaklandığı veya kınan
dığı görülür (İbn Ma ce, "Eşribe", 6; Tirmi
zi, "Büyü<", 58). İslam alimleri, bu anlam
daki hadislerden ve günah sayılan fiilierin 
işlenmesine yardımcı olunmaması ilkesin
den ( ei-Maide 5/2) hareketle şarap üreten 
kimseye üzüm satma, hatta gayri müs
limin bağında bekçilik etme de dahil içki 
üretim ve tüketimine doğrudan veya do
! aylı olarak yardımcı olmayı tazammun 
eden fiilierin cevazını tartışma gereği 
duymuşlar, çoğunluk, böyle bir anlam ta
şıyan yardımcı fiilieri kural olarak doğru 
bulmamış, Hanefi fakihleri ise masiyet ve 
günah olan şeyin içki içme fiili olduğunu, 
buna doğrudan yol açmayari fiillerin, ara
da kuwetli bir sebep-sonuç bağı kurula
madığı sürece ayrı bir zeminde değerlen-



dirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. An
cak Hanefifakihlerinin, tamamıyla hukuk 
mantığı ve tekniğiyle alakalı , hukuki' fiil
Ierin tanımı ve kategori k ifadesi mahiye
tindeki bu yaklaşımı. onların içkiyle müca
dele konusunda benzeri bir hassasiyete 
sahip olmadıkları anlamına gelmez. Ni
tekim bütün fakihler, Hz. Peygamber'in, 
üzerinde içki bulunan sofraya oturulma
sını yasaklayan hadisinden hareketle (Ebu 
Davud , "Et<ime", 18) müslümanın içki 
meclisine katılmaması. her durum ve 
şart altında içkiye karşı tavır alması, bu
lunduğu mecliste içki içilmesini önleme
ye çalışması, buna gücü yetmiyorsa o tür 
toplantıları terketmesi gerektiğinden söz 
eder. ilgili hadisler ve islam alimlerinin 
bu hassasiyeti, toplumda içki kullanımını 
özendirecek ve içki tüketiminin sıradan 
bir adet ve alışkanlık olarak algılanması
na zemin hazırlayacak her türlü propa
ganda ve tanıtırnın önlenmesi, yeni yeti
şen nesillerin içkiyle karşılaşmasını en aia 
indirecek önlemlerin alınması gereğini de 
ifade etmektedir. 

Fıkıh kaynaklarında, içkiyle mücadele
de etkili olunup sonuç alınabilmesi için 
içki kullanım ve alışkanlığına yol açabilen 
veya destek veren dalaylı fiilierin de çok 
defa içki yasağı kapsamında mütalaa 
edildiği ve aradaki bağın kuwetine göre 
rnekruh-haram çizgisinde bir noktaya 
yerleştirildiği bilinmekle birlikte bu kura
lın uygulanmasında çok katı davranıldığı 
ve kaçınılmaz hallerin göz ardı edildiği de 
söylenemez. Nitekim susuzluk, yutkun
ma güçlüğü gibi zor durumlarda kalan 
kimselerin zaruret ölçüsünde içki içebi
leceği, hataen veya i kır ah altında içki içen 
kimsenin günahkar olmayacağı konusun
da görüş birliği vardır. içkinin tedavi ama
cıyla kullanılmasında da benzeri bir yak
laşım sergilenir. Hz. Peygamber. kendisi
ne şarabın ilaç olarak kullanımı soruldu
ğunda , "O ilaç değil derttir" demiş (Müs
lim,"Eşribe", 3; Ebu Davud. "Tıb" , ll). is
lam alimleri de sarhoşluk veren içkilerin 
tedavi ve sağlığı koruma amacıyla içilme
sini caiz görmemişlerdir. Ancak bu hü
küm normal durumlara gör'edir. içkinin 
tedavi ediciliği tıbben kesinlik kazandığı 
ve alternatif bir ilacın da bulunmadığı 
hallerde içilmesi zaruret hükmünü alır; 
sınırlı olmak üzere ve geçici bir süre için 
caiz görülebilir. Mesela kronik içki bağım
lılarının tedavisinde böyle bir durum or
taya çıkabilir. İnsanın içki konusunda za
afları. kendine bahane üretmeye eğilimi, 
gerçekçi ve samimi davranmasının da 
çok zor olması sebebiyle bu konuda. sağ-

lığını korumaya ve tedaviye ihtiyacı olan 
fertlerin kişisel tesbit ve takdirleri değil 
uzmanlığına ve dini inançlara saygılı ol
duğuna güvenilen doktorların bilimsel ka
naatinin esas alınması gerekir. Öte yan
dan içki yasağı içkinin sarhoşluk amacıy
la içilmesini konu edindiğinden alkollü 
maddelerin ilaç yapımında kullanılması 
ayrı bir husus teşkil eder ve kural olarak 
caizdir (bk. UYUŞTURUCU) . 

içkinin dinen necis olup olmadığı tartış
ması. islam'ın şarabı ve sarhoş edici diğer 
içkileri yasaklamasının sonuçlarından bi
ridir. İbn Hazm ve dört büyük Sünni fıkıh 
mezhebinin müctehidleri de dahil fakih
lerin büyük çoğunluğu, ilgili ayetin (ei
Maide 5/90) "rics" (pislik) olarak nitelen
dirmesinden hareketle şarabı kan ve id
rar gibi necaset-i gallza grubunda müta
laa etmiş. yani çok az miktarının dahi vü
cutta, elbisede veya namaz kılınan yerde 
bulunmasını namazın sı h hatine engel ka
bul etmiştir. Onların bu yorumlarında, 
insanlara şarabın haram oluşunu ve on
dan uzak d urmanın gereğini daha iyi an
latabilme gayretinin de etkili olduğu söy
lenebilir. Medineli fakihlerden Reblatür
re'y, Leys b. Sa'd, Şafii'nin öğrencisi Mü
zenl, Davud ez-Zahiri gibi bazı fakihler 
ise ayette sayılan fal okiarı ve putlar gibi 
şarabın da manevi kirliliğinin kastedildi
ği. eşyada temizliğin asıl olduğu. zehiri iç
menin veya ipek elbiseyi erkeklerin giy
mesinin haram kılınışında olduğu gibi bir 
şeyin haram kılınmasının aynı zamanda 
onun necis olduğu anlamına gelmeyece
ği görüşündedir. Fakihlerin ve özellikle de 
Hanefiler'in, dinen necis olup olmadığı 
açısından şarapla diğer içkiler arasında 
belirgin bir ayırım yaptığı, şarabı necis 
kabul eden birçok fakihin diğer içkileri ay
nı ölçüde necis kabul etmediği ya da sa
dece kerih görmekle yetindiği görülür. Bu 
görüş ayrılıkları, şarabın ve alkollü mad
delerin içki dışında diğer amaçlarla kulla
nılmasının cevazını da ilgilendirdiğinden 
ayrı bir öneme sahiptir. Öte yandan fakih
ler, şarabın kendiliğinden sirkeye dönüş
mesi halinde hem bu sirkenin hem de 
kabının temiz ve kullanımının caiz olaca
ğı görüşünde olup Hanefi ve Maliki mez
hebinde. şarabın dışarıdan müdahale ile 
sirkeye dönüştürülmesini de bu grupta 
mütalaa etme temayülü ağır basar. 

Şarabın ve diğer içkilerin islam huku
kunda hukuken korunmaya değer (müte
kawim) bir mal olup olamayacağı tartış
ması da islam'ın içkiyle mücadele karar
lılığının bir başka boyutunu teşkil eder. 
Şarabın mütekawim bir mal sayılmadı-
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ğında, dolayısıyla alınıp satılmasının, 

mülkiyete veya herhangi bir hukuki' işle
me konu olmasının caiz olmadığında, te
lef edildiği takdirde tazmin edilmesi ge
rekmediğinde fakihler görüş birliği için
dedir. Kur'an'da şarabın haram kılmışını 
bildiren ayetin üslubu. Hz. Peygamber'in 
şarabın içilmesinin yanı sıra satılması , 

satın alınması, parasının yenmesi, taşın
ması gibi yardımcı fiilieri de şiddetli bir 
üslupla kınarnası (yk. bk.). yeniJip içilmesi 
haram olan şeyin satışının da haram ol
duğunu belirtmesi ve o döneme kadar iyi 
bir gelir kaynağı olan şarap ticaretini ya
saklayıp elde mevcut şarapları imha et
tirmesi, saha be uygulamasının da bu yön
de gelişmesi, müslümanlar açısından şa
rabın hukuken tanınmayan ve korunma
yan bir mal statüsünde tutulmasının da
yanağını teşkil eder. Bu yaklaşım, insan
ları içki kullanımına ve bağımlılığına gö
türen yolun başlangıcında alınmış ciddi 
bir önlem mahiyetindedir. Bununla bir
likte diğer din mensuplarına. kamu dü
zenini ihlal etmedikçe ahval-i şahsiyye ve 
özel hukuk alanında dinlerine göre dav
ranma hakkı verildiğinden şarap gayri 
müslimler hakkında mütekawim mal sa
yılmış. gayri müslimlere içki içme ve içki 
ticareti hakkı tanınmış. onların içkisini te
lef eden müslümanın bunu tazmin etme
si gerektiği belirtilmiştir. Ancak şarap 
dışında kalan diğer içeceklerin hangi ni
telikleri aldığında ve hangi safhada ha
ram olacağı konusunda fakihler ve özel
likle de Hanefiler arasında görüş farklılı
ğı bulunduğundan herhangi bir içki türü
nü çokdefa Ebu Hanlfe'nin, bazan da Ebu 
Yusufun mütekawim mal saydığı, itlafı 
halinde tazmine hükmettiği. necis kabul 
etmediği ve kullanımını caiz gördüğü şek
linde literatürde yer yer rastlanan ifade
leri, içilmesi haram sayılan içkiyle ilgili de
ğil yukarıda temas edilen görüş farklılı
ğının devamı niteliğinde bir hüküm ola
rak anlamak gerekir. 

içkinin haram kılınması. yasağın kapsa
mı ve içki alışkanlık ve bağımlılığına gö
türen yolların kapan ması. fert ve toplum
ların bu yönde hazırlanması ve eğitimi ko
nusunda islam'ın öngördüğü programın 
ve bir dizi tedbirin belki de son halkasını, 
sarhoşluk suçuna kamu düzeninin bir ge
reği olarak had cezaları grubunda yer alan 
maddi -ceza! bir müeyyide uygulaması 
teşkil eder. Sarhoş olsun veya olmasın 
hamr kullanan kimseye uygulanan "hadd-i 
hamr" ile hamr dışındaki diğer içkileri 
kullanıp sarhoş olan kimseye uygulana
cak "hadd-i sekr" konularında mesela 
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sarhoşluğun hangi derecesinde haddin 
uygulanacağı. suçun oluşması . ispatı ve 
cezanın infazı gibi hususlarda İslam hu
kukçuları arasında esasa veya ayrıntıya 
ilişkin birçok fıkhl tartışma cereyan et
miştir (bk. HAD; SARHOŞLUK). Fıkıh lite
ratürünün ceza hukuku bölümünde or
taya çıkan bu zengin doktrin. sonuçta İs
lam 'ın içkiyle mücadelesinin bir başka bo
yutu olup getirilen müeyyidelerin, ferdi 
ve sosyal realiteleri de göz ardı etmeye
rek insanlığı bu içki hastalığından kurtar
maya yönelik etkili bir çaba olarak görül
mesi gerekir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

U sanü'l·'Arab, "b mr" , "ter" md. leri; Tacü 'l· 
'aras, "hanut". "bmr" md.leri ; Wensinck, el-Mu' · 
cem, "b mr" md.; a.mlf .. " Khamr" , EF (ing.) , IV, 
994-997 ; Buhari, "Eş ribe " , 2-6; Müslim, "Mü
sal5at", 67, " Eşribe " , 3, 73; İbn Mace, "Eşribe", 
6, 10; Ebu Davud. "Eşribe", 1, 2, 5, "Et'ime", 18, 
"Tıb", ll; Tirmizi. "Tefsirü'l-]5:ur'an" . 6, " Eş ri

be", 3, "Büyu'", 58-59 , "Edeb", 43; İbn Ebü'd
Dünya, Zemmü 'l-müskir(n ş r. Mes'ad Abdülha
m!d es-Sa'denl). Kahire 1992, s. 15-52; Cessas. 
AJ:ıkamü'l·Kur'an (Ka mhavl). ll, 3-10; lll , 164-
167; IV, 122-129; Vahidi, Esbabü 'n-nüzül, Ka
hire 1387/ 1968, s. 38, 87, 118; Serahsi. el-Meb
saı, ll , 205 ; XXIV, 2-34; Kasani. Beda'i ', V, 11 2-
118; İbn Rüşd. Biday etü ' l-müctehid, 1, 382-
387 ; İbn Kudame, el-Mugnf, Kahire 1389/1 969, 
IX, 158-173; Kurtubi, el-Cami', lll, 51 -62 ; V, 
201-203; VI, 285-292; X, 128; Nüveyri. Nihay e
tü 'l-ereb, IV, 76-125; Abdullah b. Yusuf ez-Zey
lai, Naşbü 'r-ray e, 1 baskı yeri yok[ 1393/ 1973 
(ei-Mektebet ü 'I- İ s l amiyye). IV, 295-3 12; Ahmed 
b. İmact ei-Akfehsi. İkramü m en ya'fş bi-ta J:ırf
mi 'l-J;amr ve 'l-J:ıaşfş, Tanta 14 11 /1 991 ; Şirbin!, 

Mugni'l-muf:ı tac, IV, 186- 190; el-Fetava '1-Hin
diyye, V, 409 -412; İbn Abid!n, Reddü ' 1-muf:ı
tar (Ka hire), VI , 391 -392, 448-455; Mahmud 
Şükr! ei-Aius!, BulCıgu 'l-ereb, ı , 323; lll , 24-27; 
Cevad Ali, el-Mu{aşşa l, IV, 664-673; Salih b. Ab
dülaziz Alü Mansıir. Mevi).ıfü'l-İslam mine' l
J;amr, Kahire 1975; M. lqbal Siddiqi , Why ls
lam Forbids lntox icants and Gambling, La 
hore 1981, s. 24-39; Vehbe ez-Zühayli, el-Fı/r.

hü ' l-İs lamf ve edilletüh, Dımaşk 1404/1984 , 
lll , 536-543 , 580 -58 1; VI, 148- 168; Bilmen . 
Kamus2, lll, 15, 19-20, 250-260; i zzet Haseneyn, 
el-Müskirat ve'l-mul)addirat beyne 'ş-şerf'a ve 'l
lr.anCın , Kahire 1986; Abdülvehhab Abdüsselam 
Tavile. Fı/r.hü 'l-eşribe ve f:ıaddüha, Kahire 1406/ 
1986; Ahmed Fethi Behnesi, el-ljamr ve'l-mu
l)addira t fl' l-lslam, Kahire 1409/1989, s. 5- 11 6; 
J . Sad an, "MaQ!ıriibat ", a.e., VI , 720 -722 ; P. 
Heine, "Nabidh" , a.e., VII , 840; "Eş ribe", Mv.F, 
V, 11-30; Menderes Gürkan. "içecekler", İs lam'
da inanç, ibadet ve Günlük Yaşayış Ansikpo
ledisi, istanbul 1997, ll , 346-350. 

liJ M u sTAFA B AKTI R 

Tıp Açısından içki . Düşük yoğunlukta 
alkol içeren bira ve şarap türü mayalı iç
kilerin , insanların tarım hayatına geçtiği 
Neolitik dönemden itibaren Mısır'dan 

Çin'e kadar eski dünyanın hemen her ye-
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rinde bilinmesine karşılıkyüksekalkol de
receli damıtık içkiler. Ortaçağ'da Arap
lar ' ın imbik üzerinde değişiklikler yapıp 
ileri damıtma teknikleri geliştirmesiyle 
ortaya çıkmıştır. Avrupalılar. Endülüs 
Arapları'ndan "el-kühül" dedikleri bu ke- . 
yif verici maddeyi öğrendiler ve adını da 
benimseyerek alcohol (alcool "alkol") 
şeklinde dillerine dahil ettiler. Böylece Ba
tılı simyager ve haklm-tabipler, insanoğ
lunun binlerce yıldan beri her yerde ara
dığı "ab-ı hayat" ı bulduklarına inandılar 

ve bu yeni metotla değişik bitkilerden 
ürettikleri alkol derecesi yüksek içkilere 
hastalar üzerinde yaptığı ağrı dindirme, 
dert unutturma. cesaret ve canlılık ver
me gibi geçici etkilerinden dolayı "hayat 
suyu" anlamına gelen Grekçe hydôr bios, 
Latince aqua vit ae vb. demeye başladı
lar. Türkçe'ye Batı'dan gelen ispirto (it. 
spirito) kelimesinin aslı da Latince spiritus 
(can, ruh , hayatın özü) ismidir. 

Bugün hemen hemen hiçbir tedavi edi
ci özelliğinin bulunmadığı bilinen ve bü
tün dünyada bağımlılığı ve kötüye kulla
nımı en yaygın madde olan alkol insanlık 
tarihi boyunca farklı şekillerde algılanmış. 
üretim ve tüketimi devlet tarafından ba
zan Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu
ğu gibi yasaklanmış. bazan da glasnost 
öncesi Sovyetler Birliği 'nde görüldüğü 

gibi teşvik edilmiştir. Alkol kullanımı ve 
doğurduğu sonuçlar çağımızda özellikle 
Batı toplumlarının en önemli problemle
rinden biridir. Alkol kullanımının, yol aç
tığı sağlık sorunları yanında trafik kaza
ları, intiharlar. suça yönelme, aile bölün
mesi, iş hayatının bozulması. meslek ka
yıpları ve çeşitli ekonomikyıkımlar açısın

dan toplurnlara verdiği zararlar çok bo
yutlu bir bio-psikososyal sorun oluştur
maktadır. 

Alınan alkol ün yaklaşık% 1 O' u midede, 
kalanı ise ince bağırsaklarda em il erek kı
sa sürede kana karışır. Aç karnma alınan 
alkolün emitmesi daha hızlı , tok karnma 
alınanınki daha yavaştır. Dolayısıyla kan
daki alkol yoğunluğunun en yüksek nok
taya ulaşma süresi 30-90 dakika arasın
da değişir. Alkol emildikten sonra vücut 
özümleme f aaliyetine geçerek kandaki 
alkol yoğunluğunu düşürmeye çalışır ve 
büyük bir kısmını karaciğerde yakarak su 
ve karbondiokside dönüştürürken kalan ı 

da solunum ve idrar yoluyla dışarı atar. 
Ancak bu süreçte vücut, asetaldehid bi
rikmesi sonucu zehirlenme belirtileri gös
termeye başlar. İnsan vücudu aşırı alkol 
yüklenmesine karşı bir noktaya kadar 
kendini savunmakta ve mide yaptığı sal-

gılarla cidarını korumaya çalışırken arka
sından çıkış kapağını kapatarak alkol ün 
ince bağırsağa geçip kana karışmasını en
gellemekte, daha sonra da kusma reflek
siyle onu dışarı atmaktadır. Ancak yine 
de aşırı yüklenme devam ettiğinde alkol 
koması ve arkasından ölümün gerçekleş
mesi kaçını lmaz olmaktadır. Alkol mer
kezi sinir sistemi ve beyin üzerine fizyo
lojik baskı yapar. içkinin beyni uyarıcı et
kisi olduğu şeklinde bir görüş varsa da bu 
doğru değildir. Alkol alındığı zaman baş
langıçta kişinin canlanması. neşelenmesi . 

beyindeki savunma ve karşı kontrol me
kanizmalarının ilk anda baskı altında kal
masının sonucudur. Bu durum, birçok 
kimseyi ve bazı hekimleri yanıltmakta ve 
az dozda alınan alkol ün uyarıcı etki yaptı
ğı gibi yanlış bir kanaate yol açmaktadır. 

Alkol zehirlenmesinin bir miktar ilerleme
siyle kişinin bunalımı yatışmakla birlikte 
kendini kontrol edemediği görülür; hafı

za zayıflar. dikkat toparlanamaz ve basl
ret tamamen kaybolur. Kendine aşırı gü
ven kazanan kişi canlı , taşkın ve girişken
dir. Kontrolsüz mizaç dalgalanmaları ve 
duygusal patlamalar ortaya çıkar, bu psi
kolojik değişikliklere davranış ve idrak bo
zuklukları da eşlik eder. Akşamları içki 
alınması genellikle uykuya dalmayı kolay
laştırırsa da alkolün asıl uyku üzerinde 
ters etkisi vardır. Alkol, uykunun hızlı göz 
hareketlerinin olduğu ve rüyaların görül
düğü dönemini etkileyerek derin uykuyu 
azaltır ve daha sık, daha uzun uyanma 
dönemleriyle uyku parçalanmasını arttı
rır; dolayısıyla uyumaya yardım ettiği ka
naati yanlıştır. Alkol zehirlenmesinin baş
langıcında şahıslar çok konuşkan ve hoşc 
sohbet veya tam tersine içe kapanık ve 
somurtkan. yahut hırçın ve kavgacı ya da 
gülme ve ağlama nöbetlerinin birbirini. 
takip ettiği bir görüntü sergiler. Bazı ki
şilerde alkolün tesiri kısa sürede görül
mez. yani alkol alımı onlar için zehirlen
menin başlangıcında genellikle rahatla
tıcı ve neşelendirici rol oynar. Fakat sıkın
tılarını, problemlerini ve öfkelerini kont
rol altında tutabiten bu şahıslar ilerleyen 
saatle'rde alkolün kontrol mekanizmala
rını depresyona uğratması ve bu arada 
savunma mekanizmalarını da yıkması so
nucunda daha sıkıntılı, üzüntülü, öfkeli 
ve saldırgan olurlar; bu yüzden beraber 
içmeye gittiği arkadaşını içki masasında 
öldürenlerin sayısı az değildir. Bazıları da 
çok hafif etkisi olabilecek kadar az mik
tarda alkol aldığ ı halde hemen çılgınlık 
derecesinde ağır davranış bozuklukları 
gösterir. 


