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Dervi  Tu rul Koyuncu’nun Selenge Yay nlar  taraf ndan 2020 y l nda ne re-
dilen “Osmanl  mparatorlu u’nda çki Üretimi ve Tüketimi” isimli kitab , 1500-
1839 y llar  aras nda Osmanl  stanbul’unda gerçekle en içki üretimi ve tüketi-
minin sosyal, iktisadi ve hukuki boyutlar n  ve içki üretim ve tüketiminin tarihsel 
geli imini inceleyerek bir ilke imza atmaktad r. Bu anlamda Müslüman bir impa-
ratorlu un içki ile ili kisini aç kl a kavu turmas , okuyucunun akl ndaki birçok 
soruya cevap vermesi ve Osmanl  Ar ivi’nden birçok belgenin grafik ve tablolarla 
desteklenmesi ile kitap orijinal bir eser olarak kaleme al nm t r denilebilir.

Kitap üç ana bölümden olu maktad r. Bu ana bölümlerden ilki “ slam Hu-
kukunda ve Osmanl  mparatorlu u’nda çki; Tüketim Cezalar  ve Vergilendirme-
nin Hukuki Kayna ” olarak belirlenirken, ikinci ana bölüm “Osmanl  mpara-
tor lu u’nda Müskirat n Serüveni 1500-1839” ismiyle, üçüncü ana bölüm ise 

“Osmanl ’da Müskirat Üretimi, Ticareti ve Tüketimi: 1792-1839” ba l yla oku-
yucuya sunulmaktad r.
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Alt  alt ba l ktan olu an ilk bölümde Koyuncu, içkinin cezai ve hukuki da-
yanaklar n  anlatarak okuyucuya içki tüketiminin ve üretiminin vergilendirme 
esaslar na ve slam âlimlerin bu konu hakk ndaki görü lerini sunmaktad r. Bu 
bölümde i lenen öncelikli konu zimmet akdi olarak kar m za ç kmaktad r. Müs-
lümanlar n ve gayrimüslimlerin ödedi i ö ür, haraç, cizye gibi vergilerin k sa bir 
aç klamas  okuyucuya sunulmakta ve sonras nda Osmanl  topraklar nda ya ayan 
gayrimüslimlerin bir portresi çizilmektedir. Bunu gerçekle tirirken yazar, Aubry 
de La Mottraye ve Reinhold Lubenau gibi seyahatname yazarlar na ba vurur. Bu 
noktada imparatorlu un s n rlar  içinde ya ayan gayrimüslimlerin giyimleri, 
ibadetleri, kurulu lar  ve e itimleri gibi uygulamalar n k sa bir portresini oku-
yucuya sunar. Bundan sonra slâm’ n ilk dönemlerinde alkolün Müslümanlara 
hangi ayetler ile haram k l nd  hat rlat l r. Müslüman bir devlet olan Osman-
l  Devleti’nde er’i ve Örf ’i hükümlere dayanarak alkolün Müslümanlar n r z-
k  olmad  için tüketiminin ve üretiminin uygun bulunmad  söylenmekte ve 
yasaklardan bahsedilmektedir. mparatorluk çap nda kanunnameler, içki üreten 
ve tüketenlere uygulanan cezan n belirlenmesinde etkili olmaktad r. Nitekim 
Fatih Kanunnamesinde içki içene kad  taraf ndan tazir cezas  verilece i ve içki 
kullanandan, parasal bir ceza olarak iki sopaya bir akçe al naca  belirtilmekte-
dir. eriyye sicillerinden hareketle; haneye tecavüz, h rs zl k, hakaret, cinayet gibi 
suçlar n büyük ço unlu unun alkollü ki iler taraf ndan meydana getirilmesi ce-
zaland rman n nedeni olarak öne ç kmaktad r.

lk bölümde ayr ca içkinin vergilendirilmesi ve bu vergilendirmenin dina-
miklerinin neler oldu u da aç klanmaya çal lm t r. Bu aç klama yap l rken 
slâm’ n ilk dönemindeki uygulamalar incelenmi tir. slâm’ n ilk döneminde 

gayrimüslimlerin kendilerine yetecek kadar içki üretimine ve tüketimine izin 
verilse de içkiden al nan vergide birtak m kurallar bulunmaktad r. Ensari Mu-
hammed bin Abdullah, slâm’ n ilk zamanlar nda gayrimüslimlerden cizye kar-

l nda al nan domuzun ve içkinin, sat larak nakde çevrildi ini aktarmaktad r. 
Nitekim bu uygulama Hz. Ömer taraf ndan yasaklam , Ebu Ubeyd gibi isimler 
de bunu desteklemi lerdir. Bu noktada Hz. Muhammed’in “Allah bir eyi haram 
etmi se o eyin k ymetini de haram etmi tir” hadisi dikkat çekmektedir. Yine ayn  
bölümde mam-  Azam Ebu Hanife ve mam Ebu Yusuf gibi alimlerin domuz 
ve içki gibi haram olan mallar n vergilendirilmesi hakk ndaki görü lerine de ki-
tapta yer verilmi tir. slam’da vergilendirme okuyucuya aktar ld ktan sonra Os-
manl  Devleti’nde içkinin vergilendirilmesi incelenmi tir. E er üretim, ahs n 
kendi tüketimi için gerçekle iyorsa ö ür-i ra ve resm-i f ç  ismi alt nda dü ük 
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miktarda vergi al nmaktad r. Ancak 1792 y l na kadar verginin tahsili bölgelere 
göre de i iklik göstermekte kimi yerlerde ad valorem eklinde tahsil edilen vergi 
kimi yerlerde spesifik olarak tahsil edilmektedir. Yazar, bu konularda ar iv bel-
gelerine dayanarak tarihsel süreç içerisinde farkl  bölgelerde vergilendirmenin 
nas l gerçekle ti ini anlatmaktad r. Vergilendirme ile ilgili dikkat çeken bir hu-
sus Osmanl  mparatorlu u s n rlar  içerisinde müskirat n vergilendirilmesinin 
18. yüzy l sonuna kadar stanbul Hamr ve Arak Mukataas  d nda bir bütünlük 
gösterememi  olmas d r.

“Osmanl  mparatorlu unda Müskirat n Serüveni” ba l kl  ikinci bölüm, 19. 
yüzy la kadar müskirat n Osmanl  topraklar nda hangi kanunlar ile yasakland -

n  anlatmas na ek olarak bu durumun Osmanl  maliyesi üzerindeki etkisine 
de inmektedir. Nitekim Bizans döneminde kopepsler ve orgasterion olarak kar -
m za ç kan alkol sat  dükkânlar n n ve Osmanl ’daki meyhanelerin kimi muhalif 
ve sisteme ayk r  seslerin yükseldi i kamusal alanlar olarak görülmesinden s kça 
bahsedilmekte ve yasaklar n nedeninin ço unlukla halk n huzurunun kaçmas  
oldu u, ar iv kaynaklar na dayan larak çal mada vurgulanmaktad r. stanbul’un 
fethinden sonra 16. yüzy lda meyhaneler ile mücadele eden ilk padi ah II. 
Beyazid’dir. Halefleri de içki tüketimini yasaklam lard r. Kanuni Sultan Süley-
man 1555 senesinde içki yasa  sonras  arap yüklü gemilerin yak lmas  emrini 
vermi tir. Hatta Ogier Ghislain de Busbecq arap tüketen birisi olarak pa alardan 
izin istemek zorunda kalm t r. 16. yüzy lda da yasaklar n ana nedeni asayi  so-
runlar  olarak kar m za ç kmaktad r. 17. yüzy lda yasaklar devam ederken en 
sert önlem IV. Murat taraf ndan al nm t r. Nitekim padi ah tebdil-i k yafet ile 
Bursa’ya geçerek yasaklar n  denetlemi tir. 1670 senesinde yasaklanan müskirat 
1688 senesinde mali s k nt lardan dolay  yeni vergiler ile serbest b rak l rken, 
1689 senesinde tekrar yasaklanm t r. Bu durumun, Osmanl  maliyesinin içine 
dü tü ü mali s k nt lardan kaynakland na kitapta ayr ca vurgulanm t r. Buna 
ek olarak yönetici elitin vergilendirmeyi hem mali bir kaynak hem de politik bir 
araç olarak gördü ünü de bu bölümden anlamak mümkündür. Nitekim Köprülü 
Faz l Mustafa Pa a gayrimüslimlerin dü man ile i birli i içine girmesini engelle-
mek için memnun olmad klar  müskirat vergisini dü ürme yoluna gitmi tir.

“Osmanl ’da Müskirat Üretimi Ticareti ve Tüketimi 1792-1839” ba l kl  son 
ana bölüm be  alt ba l ktan olu maktad r. Müskirat kelimesinin etimolojisine 
de inilmekte ve tarihsel süreç içerisinde Avrupa’n n müskirat ile Endülüs Eme-
vileri döneminde tan t klar  ve Emevilerin “el kühül” dedikleri bu keyif verici 
maddeyi alcohol olarak kendi dillerinde kullan ma soktuklar  anlat lmaktad r. 
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mparatorlu un müskirat üretimine ve ticaretine odaklanan bu bölümde impa-
ratorluk çap nda üretimin gerçekle ti i bölgeler ve bu bölgelerde; üretimin nas l 
gerçekle ti i, vergilendirmenin nas l yap ld  ve fiyatlar n nas l de i iklik gös-
terdi i gibi konular farkl  bölgelere göre ele al nm t r. Evliya Çelebi, Joseph de 
Tournefort gibi yazarlar n görü lerine de bu bölümde yer verilmi tir. Bu durum 
Anadolu, Rumeli ve Adalarda gerçekle tirilen arap ve arak üretim miktarlar n n 
okuyucuya sunulmas  ile daha da detayland r lmaktad r. Bunu takip eden ba l k-
larda ticaretin analizi, stanbul’un ihtiyaçlar n  kar layan bölgeler ve imparator-
lu un fiskalist görü  ile müskirat ticaretine bak  incelenmektedir.

Dervi  Tu rul Koyuncu’nun üç ana bölümden olu an kitab n  13 adet tab-
lo, 26 adet grafik, resimler ve ekillere ek Osmanl  Ar ivi’nden birçok belge ile 
destekleyerek sadece bir anlat  tarihçili i de il iktisat tarihi bilimine uygun olan 
bir iktisat tarihi çal mas  kaleme ald  aç kt r. Konunun görsellerle, tablo ve gra-
fiklerle desteklenmesi tezin incelemeye çal t , müskirat n iktisadi ve ekonomik 
boyutunun anla lmas n  kolayla t rd , kitab n bir ba ka önemli özelli i olarak 
belirtilmelidir. Daha önceden incelenmemi  bir konunun sosyal, mali, siyasi, ik-
tisadi ve tarihsel boyutlar n n incelenmi  olmas  nedeniyle kitap sadece siyasi ve 
sosyal tarihe de il iktisadi tarihe de önemli katk lar yapmaktad r.
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