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Özet Summary
Alkol altkültürü insanlik tarihiyle baslamis, farkli

toplumlarda degisik zamanlarda ortaya çikan kul-
lanimlarla günümüzdeki genel ve yerel altkültürünü
olusturmustur.  Kaynagi oldukça eski dönemlere uzanan
içki gelenekleri, ortamlari degisse de hala korunmakta ve
toplumda alkol tüketiminin yayginlasmasina katkida bu-
lunmaktadir.

Insanin yasamina giren hersey gibi alkol de edebi-
yatin ilgisini çekmis ve bazen övülen bazen yerilen ol-
mustur. Kuskusuz romanlar, hikayeler, anilar, siirler
altkültürün olusmasina ve yayilmasina hem olumlu hem
de olumsuz katkida  bulunmustur. 

Bu yazida, yaygin olarak tüketilmekte olan alkollü
içkiler, bunlarin altkültür gruplarindaki yeri,  sosyal ve
edebi yönleriyle ele alinip, bu konudaki yayinlar tarana-
rak,  derlenmistir.  

Anahtar Kelimeler: Alkol, kullanim, altkültür,
kültür,  edebiyat.  

The alcohol subculture has began by the foundation
of humanity. The usage of alcohol in different times and
different communities formed lots of public and local
sub-cultures. The origin of alcohol use tradition has been
extanding to ancient times. Though the surroundings
accompanying alcohol use has been changed, traditional
factors influence use of alcohol to become widespread in
the community.

Alcohol use, just like any other issue in human life,
has been a subject of interest in literature and it has men-
tioned sometimes praiseworthy and sometimes badly. No
doubt;  novels, poems and stories have got positive  or
negative effect on subcultural propagation and dissemi-
nation of alcohol. 

In this article, we reviewed many related articles and
tried to describe the effect of alcohol in formation of sub-
cultural groups and their social, literatural relationship. 

Key Words: Alcohol, use, sub-culture, culture, lite-
rature.
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GÝRÝÞ
Alkollü Içkiler Kültürü

Alkol çok eski çaglardan beri keyif
verici, yatistirici, uyusturucu ve ilaç
olarak kullanilagelmistir.  Tarih boyun-
ca toplumlarin ve kisilerin alkole karsi
tutumlari çok degisik olmustur. Alkolü
yücelten sanatçilar oldugu gibi, alkol
yüzünden yasami çökenler de çok ol-
mustur.   Fakat her çagda ve birçok top-
lumda alkolün ilimli miktarlarda kul-
lanimi az çok kabul görmüs; asiri ve
uzun süreli kullanimi ise onaylan-
mamis, kötü bir davranis olarak
görülmüstür (1).

Içki içmek eskiden beri su anlama
gelmektedir: Topluluk olusturmak. Eski
içme ritüelleri, birlikte içki içenler
arasindaki baglarin gözler önüne seril-
digi gösterilerdir (2). Her sinifin kendi
içkisi ve mekani bulunmasi adabin ne
kadar önemsendigini, titizlikle korun-
dugunu göstermektedir. Ismarlanmasi ,
sofrasi, ikrami, kadehiyle donanimi, iç-
me sirasi ve serefe âdeti, ortak ve sinif-
sal ögeleriyle içki kültürünü belirleme-
ye devam etmektedir (3).

Bu âdetler direncini korurken, içki
degismektedir. Içkideki dönüm nok-
tasini mayalanmis içkilerden (bira, sa-
rap), ikinci kez damitilmis (ispirtolu)
içkilere (votka, cin, raki) geçis olustur-
maktadir(3).  (Tablo-1, Tablo-2)

Raki ve Kültürü
En bilinen içeceklerden olan raki

aslinda üzüm, incir ve erik gibi meyve-
lerin alkolle mayalandirilarak damitil-
masiyla elde edilen bir içkidir (4). Türk
rakisi ve Yunan rakisi Uzo disindakiler
anason içermezler ve hammaddelerinin
adlariyla birlikte anilirlar. (Tablo 3)

Anasonla aromalandirilmis bir içki-
nin "raki" olarak adlandirilabilmesi için
özellikle Türkiye'de üretilmis olmasi,
yüksek dereceli (93-94 derece) kuru ve
yas üzüm ispirtosunun (suma; eau-de
vie) anason tohumu ile ikinci defa
damitilmasindan elde edilmelidir (5).

Raki, "Araki" veya "Ariki" kelime-
lerinden türemistir. Araki, Arapça'da
"terleten" anlamina gelmektedir. Araki
ise Arak'tan yani "ter"den gelir. Raki
damitilirken imbikten ter tanecikleri gi-
bi damla damla düstügünden bu ismi
aldigi sanilmaktadir. Eski dönemlerde
raki tutkununa Araknus dendigi kayde-
dilmistir (5,6). Bugüne kadar yayimlan-
mis olan ansiklopedilerin hemen hep-
sinde rakinin bir "Türk içkisi" oldugu
belirtilmektedir. Avrupa Konseyi Ispir-
tolu Içkiler Eksperler Komitesi, rakiyi
Türk içkisi olarak kabul etmektedir.
Ayni Scotch viski ve Fransiz konyagi
gibi... 16.yy'in iki çekimli üzüm rakisi
(sarap rakisi) ile 17. yy'da üretilmis
olan "anason rakisi"  bugünkü rakinin
ilkleri olarak nitelendirilmistir. 

Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde o
dönemdeki raki üreticileri olan
"Arakçiyan" esnafina da yer vererek,
muz, hardaliye, nar, saman, tarçin, ka-
ranfil, ihlamur ve anason rakilari gibi
degisik türde içki çesitlerinden ayrica
raki sarabi dedigi, rakilik sarap ya da
yas üzüm sarabindan çekilmis anason-
suz raki yani düz rakidan bahsetmistir. 

Anlasilan o ki, raki üretiminde bir
çok bitki denenmis ve anasonda karar
kilinmistir. Böylece rakinin ana karak-
terinden biri ortaya çikmistir. Raki üre-
timinde, kuru üzüm sumasinin kul-

lanilmaya baslamasinin nedeni ise 1871
yilinda bagciligi tehdit eden "Filoksera"
hastaligidir.  Önceleri ilkel bir yöntem-
le sarap imalatindan artan cibrelerin
(posa) fermantasyonu sonrasi üretilen
raki, cibrenin kafi gelmemesi üzerine,
dis ülkelerden ithal edilen ispirtolar,
anasonla ikinci bir damitmaya tutularak
elde ediliyordu. I.Dünya Savasi'na ka-
dar devam eden bu durum savasin getir-
digi zorluklar ve yoksulluk sonucunda,
kuru üzüm kullanilmasina neden ol-
mustur. Hatta kuru incir döküntülerin-
den incir sumasi üretilmis, dahasi dut-
tan bile yararlanilmistir. Türk rakisinin
gerçek karakteristik yapisinin ise üreti-
min tekellesmesi ile ortaya çiktigi bildi-
rilmistir.

1880'li yillarda Sultan Abdülhamit
döneminde, basmabeyinci ve maliye
bakanlarindan Saricazade Ragip Pasa
Tekirdag yolu üzerinde ilk raki fabri-
kasi olan"Umurca Raki Fabrikasi"ni
kurmustur. Cumhuriyet döneminin ilk
yillarina kadar üretilmis olan meyve
rakilari (muz, seftali,nar ve dut) üretim-
den kaldirilmistir. Baslangiçta mahalle
aralarindaki küçük isletmelerde üretilen
"Bogma Raki", içki yasaginin
katilastigi dönemlerde kaçak olarak ev-
lerde de üretilmistir. Bogma raki, hur-
ma, incir, dut ve erik gibi meyvelerden
yapilmis  alkol derecesi yüksek anason-
suz bir tür rakidir. Özellikle Adana,
Mersin, Gaziantep, Hatay ve Kahra-
manmaras çevrelerinde kaçak olarak
üretilmistir. 1944 yilindan itibaren raki
üretimi ve satisi Tekel Genel
Müdürlügü'nce yapilmistir (5).

Aslan sütü adinin, eski küplü mey-
hanelerden geldigi bildirilmistir. Gala-
ta'daki meyhanelerde fiçi yerine içinde
adamin basinin görülemeyecegi büyük-
lükte küpler oldugundan bunlara
"küplü" adi verilmekteydi. Raki, bu
meyhanelerde aslan kabartmali küpler-
de bulundugundan aslan sütü olarak
isimlendirilmistir. Ayrica berrak ve say-
dam olan rakiya su katildiginda alkol

Üzüm Sarap ve raki
Erik Raki

Pirinç Raki
Arpa Bira 
Malt arpa Viski
Elma Sarap

Tablo1: Hangi Üründen Hangi 
Içki Elde Edilir

Raki %45-50
Sarap 12%

Bira 3%
Viski 43%
Votka %40-50

Tablo-2: Içkilerin içerdikleri alkol 
oranlari (100 ml.’de)

Türk rakisi (Raki) Üzüm Türkiye
Mastika Üzüm Yunanistan, Balkanlar
Uzo Üzüm Yunanistan 
Slivovits Erik Sirbistan
Kirsh Yabani kiraz Almanya ve Isviçre
Applejack Elma ABD
Sake Pirinç Çin ve Japonya
Arika Kisrak sütü (Kimiz) Orta Asya

Tablo-3: Dünyada üretilen raki çesitleri
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derecesi 37-38 dereceden asagiya
düstügünde süt beyazina benzer bir ha-
le gelmesinin de katkisinin olabilecegi
belirtilmistir (5,6). (Tablo-4)

Bir söylentiye göre çilingir sofrasi
adini "çesnigir sofrasi"ndan almistir.
Böyle bir ihtimal, çilingir sofrasinin
küçük tabaklarda hazirlanmasi ve bu
sofranin, çesnigir ya da çesnicibasinin
sofrasina benzemesinden kaynaklan-
maktadir. 

Eski dönemlerde sarayda, yemegin
tadina bakan "tadimci" ya da "çesnigar"
denilen  bir tadim (günümüzde degus-
tasyon) görevlisi  bulunurdu. Çesnigir
(çesnici-çesnigar-çesnicibasi) Osmanli
Devleti'nde sarayin dis görevlilerinden-
dir. Bir bölümü padisaha pisirilen ye-
mekleri gözetirken, bir bölümü de saray
mutfaginda hazirlanan yemeklerin
dagitimindan sorumluydu. Çesnici-
basi'nin baslica görevi ise herhangi bir
suikast girisimine karsi padisahin yiye-
cegi yemekleri tadarak zehirli olup ol-
madigini kontrol etmekti. Çesnici-
basi'nin  tadim tabaginin benzerleri
nasil olmussa olmus konaklarda küçük
porsiyon yemekler için kullanilmaya
baslanmis. Daha sonralari da gedikli
meyhanelerde küçük tabaklar kul-
lanilmaya baslanmis. Küçük tadim ta-
bagi, lezzet tabagi yani meze tabagi ha-
line gelmis. Zaten meze de, tat, lezzet
anlamina gelmektedir. Çesni ise hosa
giden, degisik bir özelliktir, lezzettir...

Bir diger söylentiye göre de alkol,
denektasi misali, kisinin degerini ortaya
çikardigi ve adeta kisinin kisiligini, bir
çilingirin maymuncukla kilidi açmasi
gibi, açtigi için sofraya bu ad verilmis-
tir. 

Meyhane, sarap içilen yer anlamina
gelse de çilingir sofrasinda yalnizca
raki içilmektedir. Vefa Zat'a göre: "Bu
sofra, rakisiyla, mezesiyle, sohbetiyle,
kuruldugu mekaniyla, her seyiyle çes-
ninin üzerine kurulmustur . Bu sofrada
yapilan sohbetin kurallari vardir. Genel

kural konusma adabina dayanir. Genel-
likle sofrayi paylasanlarin en yasli olani
ilk konuyu seçer ve açar. Sik sik konu
degisir, hos, ilginç, çekici ve
düsündürücü konular seçilir genellikle
sohbetler sirasinda agirligi ortaya çikar
kisinin, sofrada kisi agirliginca saygi
görür."

Ilhan Eksen söyle yazar "Dengeli
Demlenme ve Raki Mezeleri"kitabinda:
"Raki sofrasi bir tiyatro sahnesi gibidir.
Kimi kendi hayatini oynar, kimi de bas-
ka rollere soyunur olsa da her gösteri-
nin (raki meclisinin) basarisi ve tekrar-
lanmasi takim oyununa baglidir. Yani
sevdikleriniz ile yani hem sizi dinleme-
sini bilecek ve sözünüzü kesmeyecek
hem de sizin dinlemekten zevk ala-
caginiz, yemesi, içmesi, konusmasi,
oturmasi, kalkmasi kimseyi rahatsiz et-
meyecek, keyif kaçirmayacak insanlar-
la birlikte olmaniz gerekecektir."

"Raki sofrasinda en az iki, en fazla
alti kisi bulunmalidir. Ideal sayi dört ki-
sidir."  der. Bunun nedenini de, konus-
ma ve tartismalara bütün hazir bulunan-
larin hem konusmaci hem de dinleyici
olarak katilmalarini saglamak  olarak
açiklamaktadir (6).

Ergun Sav, "Raki Sohbetleri" adli
kitabinda, "...Raki sofrasinda kadin bu-
lunmali. Sohbetin düzeyi yüksek olur.
Edepli olur. En agzi bozuk adam bile
kendini toplar. Hanimlar masayi tat-
landirir, sohbeti ballandirir." diye yazar
(4). 

Eski Istanbul meyhanelerinde raki
ve sarap içki sofralarina sise ile degil
gügüm ve desti ile getirilirdi. Raki ka-
layli bakirdan, sarap ise topraktan ma-
mul destilerle sunulurdu. Bunlara "bin-
lik" denirdi. Bunun nedeni ise 1000 dir-
hem sulu sey almalarindandi. Bir binlik
raki, bugünkü bes büyük (70'lik) rakiya
denk geliyordu. Baslangiçta yüksük ka-
deh ve kesik koni seklinde leylekboynu
kadehler kullanilmaktaydi. Leylekboy-
nu kadeh, yüksük kadehin iki misli hac-
mindeydi. Yüksük kadehe tek, leylek-
boynuna duble deniyordu. Bu kadehler
daha sonra yerini limonata bardagina
birakmistir (5,6).

O dönemde raki sek içilip, üstüne
bir yudum su aliniyordu. Günümüzde,
raki soguk olarak, sek içilebilecegi gibi
genellikle su ve buz karisimi ile içil-
mektedir. Ilhan Eksen, üçte bir raki,
üçte bir su ve üçte bir de buz karisimini
önermistir. Sirayi da raki, su ve buz ola-

rak belirtir ki rakinin tadi bozulmasin
(6).

Rakinin fazla içilmesini engelleyen
iki etken vardir. Birisi her zaman içile-
memesi, digeri de her yer de içileme-
mesi... (7) Raki genel olarak aksam iç-
kisidir. Içkicilerin "kerahat vakti" de-
dikleri aksamüzeri saatlerinde yavas
yavas vaktin geldigi kabul edilir. Kera-
hat , kötülük anlamina gelse de mezesi,
rakisi ve sohbetiyle aksamcilara çilingir
sofrasini hatirlattigi belirtilmistir
(5,6,7). 

Rakinin aslinda bir meze içkisi ol-
duguna daha önce de deginmistik.
Adabiyla içenler rakiyi özenle hazirlan-
mis, bol çesitli az miktarda mezeyle
içerler. Mezeler oldukça çesitlidir. Za-
manla zenginlesmekle birlikte keyfe
göre ve daha çokta ekonomik güce göre
çesitleri degismektedir. En sade raki
masasinda bile beyaz peynir ve kavun
bulunur. Tereyagi, beyaz peynir, kasar
peyniri, yogurt ya da cacik, fasulye pi-
lakisi, arnavut cigeri, sucuk, pastirma,
kalamar, midye tava, lakerda, karides,
pavurya, muska böregi, kirmizi turp ve
rokanin bulundugu yesillikler ve salata-
lar, kavun ve mevsim meyveleri meze-
lerin bazilaridir. Bir de "yumruk meze-
si" vardir ki bu, içerken hiçbir sey ye-
memektir. Bir yudum içki içilir ardin-
dan yumruk yapilmis elin sirtiyla agiz
silinir. Aslinda bu bir bakima ekonomik
güçlüklerden kaynaklanmaktadir. 

Ergun Sav, "Rakida, önce raki son-
ra lokma, sarapta önce lokma sonra sa-
rap..." diyerek siralamaya dikkati çekip,
mezelerden rakidan sonra bir lokma
alinarak agzin hafifçe silinmesi gerekti-
gine deginmektedir (4,5,6,7).

Raki içmek, giderek büyümek, er-
kek olmak, güçlü olmak gibi toplumsal
bir simge durumuna girmistir. Genellik-
le erkeklerin tercih ettigi bir içkidir.
Rakiyi sevenler baska hiçbir içkinin
rakinin yerini tutmadigini söylerler.
"Raki temiz içkidir, ertesi gün bas agrisi
yapmaz, mideyi bozmaz" derler.

Aksam üzerleri ayaküstü bir-iki tek
atilan yerlerde içenler, ayaküstü sohbe-
ti yeglerler. Buna "tek-tekçilik" denir.
Aksamcilar ise çilingir sofrasi için ke-
rahat vaktini yegleyenlerdir (7).

Sarap
Asmanin dördüncü zamanin bas-

larinda Anadolu'nun dogusunda ortaya
çiktigi sanilmaktadir. Yerli halklarin
kisa bir süre sonra bu bitkinin meyvele-

Anzorot Akyazili
Giravatli Islim

Fahrettin Kerim Pirna
Apeki Pirne

Çarmak Piriz
Çarmakçur Piyiz

Dem Piiz
Düz Piys

Düziko Imam Suyu

Tablo 4: Argoda Raki: (5)
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rinden elde edilen siranin, toprak
küplerde birakilinca mayalandigini ve
sonra uzun süre dayandigini görüp, bu
içkinin çekiciligini farkettikten sonra
bu tirmanici bitkinin meyve kalitesini
yükseltmek için onu evcillestirip üret-
meye karar verdikleri  bildirilmistir (8).

Sarap, ezilmis veya ezilmemis tane
üzümün, veya üzüm sirasinin tamamen
veya kismen alkol mayalanmasina ug-
ramasiyla elde edilen bir üründür.
Üzüm türü, kalitesi, mayalanmasi,
yapildigi yer, bu yerin isisi, nemi ve ha-
valandirma sistemi sarabin kalitesini
belirleyen etkenlerdir. Elde edilen sa-
rabin eskitilmesi ile olusan aromatik
(kokulu) maddeler bu içkinin tadini ve
kalitesini yükselttigi bildirilmistir (7).
Ancak bazi hafif sofra saraplari fazla
bekletilmeden içilmektedir (9).

Üzüm özsuyunun kendi kabuk-
lariyla -özellikle siyah üzümlerin ka-
buklariyla temas ettirilmesiyle kirmizi
sarap; eger  islem, üzüm kabuklariyla
temas ettirilmeden yapilirsa ister beyaz,
ister siyah üzümden yapilsin beyaz sa-
rap elde edilir (7).   Beyaz saraplar da-
ha kolay içimli ve yumusak olurken,
kirmizi saraplarin tadi buruktur (9).

Sarap ve Kültürü
Sarap kültürü, Avrupa yasam

kültürünün bir parçasidir. Binlerce yil
süren sarap yapimi, günün her saatinde
içilebilen sarap türleri, Avrupa'da "in-
celmis sarap kültürü"nü yaratmistir.
Fransa, Italya ve Ispanya bu kültürün
temsilcisidirler (7,9).

Beyaz sarabin beyaz etle, kirmizi
sarabin kirmizi etle yenmesi sarap içme
adabinin en temel kurali ise de bu vaz-
geçilmez bir kural olarak görülmemistir
(7). Kirmizi sarap oda sicakliginda (18-
20 derecede), beyaz ve roze saraplar
tipki sampanya gibi soguk olarak (yak-
lasik 12 derecede) içilir. Ancak buzdo-
labi degil, buz kovasi sogutma için ide-
al görülmüstür.

Uzun süre yillanmis saraplarin oksi-
jenle temasini saglamasi ve diplerinde
biriken tortularin süzülmesi için karaf
kullanilir. Yillanmis kirmizi saraplar,
yuvarlak ve genis kadehlerle, yemekle
alinan kirmizi saraplar ise yuvarlak ve
dik kadehlerle içilir. Pembe saraplar
dikdörtgen , köpüklü saraplar ise ince
uzun kadehlerle içilirler.

Içis sirasi da, yemek öncesi aperatif
olarak sampanya ya da sherry daha son-
ra genç beyaz, genç kirmizi, dolgun kir-

mizi saraplar seklindedir (9).

Türkiye’de Sarap
Cumhuriyetin ilk yillarinda halkin

sert bir içki olan rakidan uzaklasmasini
isteyen hükümetler, sarabi desteklemis-
lerdir. Tekel Idaresi'nin yeni kuruldugu
1940'li yillarda Anadolu'nun dört bir
yaninda (Kirikkale, Çorum, Nevsehir,
Kirsehir, Bilecik, Isparta, Tokat, Elazig,
Sanliurfa, Yozgat, Kahramanmaras ve
Gaziantep gibi...) "Sarap Deneme Evle-
ri" kurulmus, illerdeki imalathanelerde
Fransiz uzmanlar yönetiminde Türk
üzümlerinden degisik saraplar elde
edilmistir. 

1980'lerde biranin büyük atagi ile
sarapçilik darbe almissa da son yillarda
yeniden gözde içki olmustur (10). 

Sarapçilar
Ülkemizde sarap içenlerin bazi

özellikleri vardir. "Sarapçi" denilen bir
bölüm, sarabi daha ucuz oldugu için
içen, ekonomik gücü sinirli kisilerdir.
Bunlar sise ya da bardak ile içip kafayi
bulmaya çalisirlar.

Ikinci bölüm ise ekonomik gücü
olan, sarabin türünü ve kalitesini bile-
rek içen "agiz tadi keyifçileri" dir. Bun-
lar kaliteli sarabi bilirler, bulurlar ve sa-
rap içme töreninin kurallarina uygun bi-
çimde içerler. Kadeh alinir, bardakta
bakilir, koklanir, bir yudum alinarak,
dille damak arasinda gezdirilir ve agiz-
da dolastirilir. Sonra lezzetine varilan
bir yudum sarap içilir.  Yani sarap içilen
degil yudumlanan bir içkidir (7).

Bira
Çimlenmis tahillardan özellikle  ar-

pa ve serbetçiotunun  mayalan-
masindan elde edilen bira %3-4 oranin-
da alkol içermesi nedeniyle hafif bir iç-
kidir. Ancak gazli oldugundan emilme-
si ve kana karismasi daha hizlidir
(7,11). M.Ö.  4000 yilarinda Mezopo-
tamya ve Misir'da kullanilan bira, eski-
çagda ekmekle birlikte önemli bir besin
kaynagini olusturmaktaydi. 

Türkiye'de bira yapimi 1893'de
Istanbul'da Bomonti bira fabrikasinin
kurulmasiyla baslamissa da önce "arpa
suyu" adi altinda bira üretildigi Düyun-
u Umumiye idaresinin kayitlarindan
anlasilmaktadir (11). Bir ara biranin al-
kolsüz içki olduguna dair karar alinarak
kahve, büfe ve kantinlere girmisse de

1974 yilinda yeniden alkollü oldugu ka-
rarina varilmistir!

Özellikle 1980 sonrasinda özel sek-
törün girisimleriyle hizla artan bir oran-
da yayginlasmaya ve çok içilmeye bas-
lanan birada, rakinin engelleyici etken-
leri bulunmamaktadir. Böylece her yer-
de, her zaman ve herkes tarafindan içi-
lebildigi belirtilmistir (7). Biranin özel-
ligini üç etmen belirlemektedir. Serbet-
çiotu ve tanenden ileri gelen aciligi, çok
iyi islendigini ve gerektigi gibi
süzüldügünü gösteren durulugu ve say-
damligindan ileri gelen parlakligi ve
köpürmesidir (8).

Kokoreç, patates tavasi, sosis
kizartmasi ve televizyondaki maçlar bi-
ranin yaninda alisilan seyler olmustur.
Biracilar sise birayla yetinmezler "sifon
birasi" denilen fiçilardan gözlerinin
önünde çekilen "taze birayi" ararlar.
Bira bardaklarinin birbirinin pesinden
dolmasi, köpüklerin fazlasinin tahta bir
araçla söyle silinip önlerine konmasi
göz zevklerini oksar. Sonrada biraz
fistik ve cipsle biralarini yudumlarlar
(7).

Votka
Ilk kez XIV. yy'da Rusya'da ortaya

çikan ve o zamanlar tahildan daha son-
ralari patatesten yapilan votka, önceleri
yalniz Rusya, Polonya ve Balkan ülke-
lerinde içilirken giderek tüm dünyaya
yayilmistir. Genellikle tahildan veya
melastan elde edilir. 

Ülkemizde de bira, raki ve saraptan
sonra en çok içilen içkidir. Alkol dere-
cesi %50'dir. Anasonsuz oldugu için
tadi ve kokusu yoktur. Her zaman içile-
bilirse de havyar ve füme balikla tercih
edilir.

Ülkemizde, bira, kola, limon suyu
ve visne suyu ile karistirilarak içilir
(7,8).

Konyak
Beyaz saraplarin damitilmasiyla el-

de edilir (8). Fransa'da bir kasabadan
(Cognac) adini alir. Ayni zamanda Hol-
landa'dan gelen Brandy adiyla da bilinir
(4,7). Türkiye'de "kanyak" adiyla anilir.
Fransizlar için özel bir isim olan kon-
yagin kullanilmasi bazi sorunlar
çikarinca Atatürk'ün önerisiyle kanyak
adi verildigi rivayet olarak belirtilmistir
(7).

Genellikle aksamüstü ve aperatif
olarak içilen bir içkidir (7). Avrupalila-
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ra göre konyak üstün bir inceliktir. On-
lara göre içmek bir egitimse, bira
ilkögrenim, sarap ortaögrenim, damitik
içkiler yüksekögrenimdir. Konyak ise
lisansüstü ögrenimdir (4).

Meraklilari, göbekli kadehi önce
avuçlarinda isitip ardindan kadehte top-
lanan aromayi koklayarak yudumlarlar
(7).

Cin
Bir kokteyl içkisi olan cin aslinda

Hollanda kökenlidir. Genever adi kul-
lanilir. Bu ardiç agacinin palamutunun
adidir. Cin üzümden damitilarak
yapilip, içine ardiç palamutunun aro-
masi konularak yapilir. Halen ABD'de
en popüler içkidir. Özellikle Italyan
vermutu katilarak yapilan "Dry Marti-
ni" en çok içilen kokteyldir (4).

Cin, en çok limonsuyu, buz ve suy-
la yapilan Gin-Fizz seklinde içilir. Cin-
tonik ise Ingilizlerin gözdesidir. Tonik,
Hindistan'da kina-kina'dan elde edilen
bir kinindir. Bu nedenle sitmaya karsi
korudugu düsünülmüstür.

Cin çarpmasi,  içimi kolay ancak
sert içki oldugunu belirten bir deyimdir
(7).

Içki ve Edebiyat
Insanlik tarihinin baslangicindan

günümüze kadar alkolün yayilmasinda,
günlük yasamda yer almasinda, alkolü
öven mitolojik efsanelerin, siirlerin,
türkülerin ve alkol kullanan ünlülerin
büyük katkilari olmustur (12).

Kökleri M.Ö. 2000 yillarina daya-
nan eski bir Misir siirinde su dizelere
yer verilmis: 

Herkes zilzurna sarhos,
Kimsenin olup bitenden haberi yok,
Adam kendi bildigini okuyor keyfince.

Bahçe Türküleri
Japonya'dan  Otomo Tabito (665-

731) söyle yazmis:
Akilli olup laf ebeligi yapacagina
Çek kafayi, gözyasini kadehe akit.  

Eski Arap siirinde Yezid bin Muavi-
ye (öl:683) içkiye övgüler yagdirmis:

Içiyorum.
Sarap içmek en büyük zevk
Kizarsaniz kizin, umurumda degil.
Hosuma gidiyor sarap sarhoslugu,
Sizin öfkenizden irkilmek bile hos. 

Izlanda'nin eski Edda'si M.Ö.
1000'li yillarda içki konusunda
uyarilarda bulunur:

Yolcu için en iyi kosum
Sag duyudur.
En agir yük ise
Fazla içki
Insan içtikçe kafasi bulanik olur,
Kendisi sersem.
En güzel sölen, unutamadigimiz
Zevkle hatirladigimizdir.
Içersen iç ama kararinda birak,
Dogru dürüst konusamiyorsan sus
Erken yatiyor diye 
Kimseyi ayiplamazlar (7)

Mitolojik ve tarihsel süreçte ve yu-
karda  bir kismina degindigimiz sair ve
yazarlar disinda Fransa'da Rimbaud,
Ingiltere'de Oscar Wilde, Amerika'da
Jack London ve Edgar Allan Poe, Al-
manya'da Novalis ilk akla gelen ya-
banci yazar ve sairlerdir.

Divan edebiyatinda Fuzuli, Bag-
datli Ruhi, Nefi, Hayali, Meliki, Yahya
Efendi gibi sairler gazel, kaside ve ru-
bailerinde sarap sözcügüne gerçek an-
lamda ya da simgesel olarak yer ver-
mislerdir.

Ünlü Iran sairi Ömer Hayyam
(1047-1122) Farsça yazmakla birlikte
Divan sairlerini etkilemis zamanin ünlü
bilginlerindendir. 

Onun içkiyi ve sarabi asiri biçimde
övmesi yasadigi dönemin dinsel
baskisina hosgörülü bir karsi çikis ol-
masina ragmen zamanla bu niteligini
kaybetmistir (7). Hatta bazilari, sarapla
ilgili rubailerin Ömer Hayyam'a ait ol-
madigini ileri sürmüslerdir.

Bizim sarap içmemiz ne keyfimizden
Ne dine, edebe aykiri gitmemizden
Bir an geçmek istiyoruz kendimizden
Içip içip sarhos olmamiz bu yüzden

Sarap, sen benim günün günesimsin!
Öyle bir dolsun ki seninle içim
Bir bildik görünce beni sokakta;
Ne o sarap, nereye böyle? desin. (13)

W. Shakespeare, "Macbeth" adli
eserinde, Iskoç Krali Duncan'in içkili
bir ziyafet sonrasi öldürüldügü gecenin
ertesinde sabah kapiyi komutan Mac-
duff'a geç açan kapiciya içkiyi söyle an-
lattirir:

Kapici: Vallahi bayim, ikinci horoz
sesine dek çektik kafalari. Içki dedigi-

niz de bayim, üç sey için birebirdir.
Macduff: Neymis bakalim o üç

sey?
Kapici: Ne olacak, bayim: Burnun

kizarir, bol bol uyur, bol bol da isersin.
Erkeklige gelince,  bayim,  onu  hem
azdirir,  hem de  söndürür.  Arzudan  ya-
nar, bir sey beceremezsin. 

Denebilir ki içkinin fazlasi, softanin
iki yüzlüsü gibi gelir erkeklige. Bir
yandan uyandirir, bir yandan uyutur, bir
yandan kiskirtir, bir yandan dagitir; bir
yandan körükler, bir yandan sindirir.
Hem kosturur insani, hem zink diye
durdurur. Uzun sözün kisasi, bir
kizdirir, bir sizdirir. (Perde II,Sahne III)
(14)

Içkiye övgü çagdas Türk sirinde de
sürmüstür. Orhan Veli (1914-1950),

Siir yaziyorum  
Siir yazip eskiler aliyorum
Eskiler verip musikiler aliyorum
Bir de raki sisesinde balik olsam.

Diye siir yazinca döneminde olduk-
ça tepki almis.

Tekel rakisi bu be!
Tam kirkbes derece
Iki tek attin mi
Doksan oldun demektir.
Yani dik açi
Biz aksamlari dostlarim
Böyle dönüyoruz köseyi

Aksam olmus
Günes batmis
Içmeyip de ne halt edeceksin. 
(4,6,7,12)

Cahit Sitki Taranci 
Haydi Abbas, vakit tamam;
Aksam diyordun, iste oldu aksam
Kur bakalim çilingir soframizi,
Dinsin artik bu kalb agrisi. (4,7)

Oktay Rifat (1914-1988);
Burasi Dalyan kahvesi
Ortalik süt mavisi
Apostol bu ne biçim meyhane
Tabagimda bulut
Kadehimde gökyüzü.
Bedri Rahmi Eyüboglu (1913-1975);
Sarhosum, sarhosum, sarhos
Çok sükür biz bizeyiz.(12)
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Yine Sair Esref (1847-1912);
Ömrümü demle geçirdim,
Gamla mesgul olmadim.(4)

Neyzen Tevfik (1879-1953) ise
"umumi harbe kadar 1868 okka raki iç-
tim, 3-4 ton esrar içtim. Bir o kadar da af-
yon yuttum."  diye söyler. Bakirköy Ruh
ve Sinir  Hastaliklari Hastanesi'nde özel
bir yeri vardir. 21. kogus... Bir süre yatip,
tedavi olduktan sonra çiktigi bildirilmistir
(4,15).

Ayrica alkolün zararlarini ve getirdigi
bireysel-toplumsal yikimi gözler önüne
seren roman, öykü ve anilar da vardir.

Heinz G. Konsalik'in "Alkolik" adli
romani, üçü de alkolik olan fabrika elek-
trikçisi, rahip ve beyin cerrahinin yasam
öyküleri ve aralarindaki iliskiler üzerine
kurulmustur (12).

Amerikali yazar Jack  London, "John
Barleycorn-Bay Alkolik" adli romaninda
aslinda  kendi içki tutkusunu ve alkol
karsiti düsüncelerini dile getirir. Içkiyi
söyle anlatir: "...Çiplak gerçege ve ölüme
giden yolu gösterir. Insanin görüsünü ber-
raklastirir, bulanik rüyalar gösterir. O, ha-
yatin düsmanidir, hayatin akilliliginin da
ötesinde bir akil hocasidir. Eli kanli bir
katildir o. Gençligi öldürür." (16)

Yine 1982'de yayimlanan Halit
Çapin'in "Bay Alkol'ü Takdimimdir!" de
yazarin bagimliligini ortaya koyar. Ayrica
t.v. dizisi olarak da yayinlanir (12).

Ressam-yazar Fahir Aksoy, anilarini
topladigi "Kürdün Meyhanesi" adli kitap-
ta 1944-1960 Ankara'sindaki Yeni Hayat
Lokantasi'ni mesken tutanlari yazar. Nu-
rullah Ataç, Orhan Veli, Cahit Sitki, Çetin
Altan, Cüneyt Arcayürek gibi... Bir de
Fosforlu Cevriye'nin yazari Suat Dervis'in
bir Türk kadini olarak içkili bir lokantayi
ilk kez ziyaret edisi ve çalkantilarindan
bahseder.

Aksoy,  "Alkol çok tatli dilli, iyi bir
dost görünür önceleri. Tüm sikintilari,
dünya dertlerini unutturur insana. Metin
Eloglu'nun dizelerinde oldugu gibi,  'Tu-
tar, insana yasamayi sevdirir.' Bu dostluga
mesafe konmaz da siki fiki olunur, onun-
la bir ask yasanirsa, ansizin kilik degisti-
rir. Artik vazgeçilmez, onsuz yasanmaz,
dost düsman kesilmistir size. Ama bitir-
mek zordur bu birlikteligi, alir götürür si-
zi diledigi yere. Bazen istemeye istemeye
bazen isteye isteye, ne olacagini bile bile
sürüklenir gidersiniz pesinden.  Cahit
Sitki, Orhan Veli bu aski yasayanlar-
dandi." diyerek alkolizme deginmistir
(17).

Aydin Boysan, Yasama Sevinci adli

kitabinda "dem üzerine" yazarken bir
Bektasi'den alintiyla bitirir. "Azi az zarar,
çogu çok zarar."(18)

SONUÇ

Grup, etkilesim ve iletisim içinde olan
birden fazla insanin bulundugu en küçük
toplumsal birimdir. Altkültürde grup ru-
hunun, yapisinin etkisi altinda, bireyle
grubun öteki bireyleri arasinda yasanan
süreçler, alkol ve madde kullanimi ve
bagimlilik davranisini olusturur. Grup
içinde bulunmaktan mutlu olan, içinde
bulundugu ortamda rol ve yer sahibi olan
kisi alkol ya da madde kullanimini ya da
bagimliligi bir sayginlik simgesi olarak
kabul eder (12). Edebiyatta bazi ele alinis
sekilleri de bu olguyu bize açikça göster-
mektedir.

Ilginç olarak içki törenlerinin, deger-
lerinin, adetlerinin oturmus oldugu, top-
lumca bilindigi ve herkesçe kabullenildigi
toplumlarda alkol bagimliligi oraninin
düsük oldugu, aksine alkol konusunda de-
gisik anlayis ve görüsün oldugu kurallarin
kabullenilmedigi gruplarda ise alkol
bagimliliginin daha fazla görüldügü belir-
tilmistir. Bazi kültürel ve etnik gruplarda
da digerlerine göre alkol kullanimi daha
fazla ya da daha sinirli olabilir. Örnegin,
Asya ülkeleri ve tutucu protestanlarin, li-
beral protestan ve katoliklere göre daha az
alkol tükettikleri, Italyanlarin, Yu-
nanlilarin, Çinlilerin ve Yahudilerin
büyük bir çogunlugunun sürekli içki iç-
melerine ragmen alkol bagimliliginin da-
ha az görüldügü bildirilmistir (19,20).

Bir biyo-psiko-sosyal  sorun olan al-
kol bagimliligi veya alkol kullanimi ile il-
gili diger sorunlara bakista   indirgemeci
yaklasimlara karsin genis bir perspektif-
ten bakilmasi, sorunun çözümü açisindan
daha önemli ve gereklidir. Bu yaziyla al-
kollü içkilerin yerel ve genel kültürdeki
özellikleri ile edebiyattaki evrensel ele
alinis sekilleri gözden geçirilerek  degisik
açidan bakilmaya çalisilmistir.  
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