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Mühür Yiyen Fareler 
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Ankaralının Rakı ile Sınavı 

 

 

 

 

 

 

Ömer Türkoğlu 

Gerçi imbikler arak taktîr edermiş âşikâr 

Bense gizli sulh sözünden hızlı haşhaş görmedim.* 

 
Dört tarafı bağlarla çevrili, toplumsal yapısı ise yeterince kozmopolit olan 

Ankara’da başta şarap ve rakı olmak üzere alkollü içki üretilmesi ve tüketilmesi 
şaşılacak bir durum olmasa gerektir. Zira Keçiviran (ören), Etlik, Dutluk, Eğ-
lence, Frenközü (Türközü), Esat ve Ayrancı bölgelerindeki bağların önemli bir 
kısmının sahibi Ankaralı gayrimüslimlerdi ve bunlar genelde bireysel tüketime 
yönelik, bazen de ticaret maksatlı olarak alkollü içki üretimi yapıyorlardı. Nite-
kim 16 Ekim 1620 tarihli bir belgede zimmîlerin içki yapımında kullanmak üze-
re üzüm satın aldıkları, bunun sonucu olarak da şehirde üzüm kıtlığı yaşandığı 
yazılıdır.1 

XVIII. yüzyıla ait bir arzuhalde Ankara’daki bazı kimselerin kahvehanede 
“leyl ü nehar şürb-i hamr” yani gece gündüz şarap içmekte olduklarından bah-
setmektedir. Ancak kahvehaneler bölümde de görüleceği üzere arzuhale konu 

                                                 
* Aka Gündüz (Enis Avni)’nin “Serkenkebin Efendi” müstear ismiyle yazdığı 
“Görmediklerim” isimli hicviyesinden. Hicviye, barış görüşmeleri ile içki yasağının 
Ankara’nın başlıca gündemini oluşturduğu günlerde yazılmıştır. Bkz. Anadolu’da Yeni Gün, 18 
Temmuz 1922, No: 545/922. 
1 Hülya Taş; XVII. Yüzyılda Ankara, doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara, 2004, s. 96. 
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olan şikâyet içkiden değil başka sebeplerdendir. Muhtemeldir ki bazı insanların 
toplu olarak içki içmeleri alışılmadık bir şey değildi.  

Bununla birlikte Tanzimat’ın ilanı sonrasında toplumsal hayatın birçok veç-
hesine etki eden yasal düzenlemeler içki üretimi ve satışına bazı düzenlemeler 
getirmişti.  

Tanzimat sonrası Osmanlı mevzuatında içki satılacak mekânlara dair yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre kadeh ve kıyye ile içki satışı 
yapılacak yerlerin açılması için öncelikle ruhsat alınması ve sahibinin “mücâzât-ı 
terhîbiye” yani îdam, kürek, kalebendlik, müebbet sürgün, rütbe ve memurluk-
tan mahrumiyet, medenî hukuktan ıskat gibi cezalar almamış olması gerekiyor-
du. Ayrıca bu türden yerlerin cami, tekke, medrese gibi yerlerden en az yüz arşın 
uzakta olması, karakolların yanında bulunmaması ve Müslüman mahallerinde 
olamaması gerekiyordu. Bu türden içki satılan yerlerde asayişi bozabilecek her 
türlü olaydan da işyeri sahibi mesul tutulmaktaydı.2 Buna göre Ankara’daki içki 
satılan mekânların da Tahtakale gibi merkezî yerler ile daha çok Gayrimüslim 
nüfusun yaşadığı mahallelerde açıldığını söylemek mümkündür.  

Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulmasından önce şarap, rakı ve benzeri iç-
ki üretenlerden yüzde yirmi oranında toplu rüsum alınmakta idi. 7 Safer 1278 
[14 Ağustos 1861] tarihinde çıkarılan nizamname ile bu oran yüzde ona düşü-
rülmüş, bununla birlikte küçük çaptaki içki üreticisinin kayıt altına alınması 
amaçlanmıştır. Buna göre her üreticinin bir defteri olacak ve üretilen içki miktarı 
görevlilerle birlikte bu deftere kaydedilecek, gerekli tutanaklar tanzim edilip 
onaylandıktan sonra ise defterdeki miktara uygun olarak yüzde on resim tahsil 
edilecektir. Nizamnamenin beşinci maddesi kendi bağlarından, kendi evlerinde 
içki üretenlerin keza kendi tüketimlerine yönelik içki miktarını da belirlemiştir! 
Buna göre evlerde üretilen şarabın “kefaf-ı nefs” yani doyumluk/kullanımlık 
olmak üzere iki yüz kıyyesi vergiden muaf tutulacaktır.3 Ne var ki bu muafiyet 
rakıyı kapsamamakta, sadece şarap için uygulanmaktadır. Bununla birlikte “Hı-
ristiyan hanelerinde” imal olunan şaraptan ev sahibine bırakılan iki yüz kıyyeden 
bir şekilde rakı imal edildiğinin görülmesi, hem tüketim, hem de ticari olarak 
rakıya olan rağbetin bir göstergesidir.4  Belki de bu yüzdendir ki çoğu üretici 

                                                 
2 “Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse ile Taşralarda Kadeh ve Kıyye ile Müskirât Füruht Edenlerden 
İşbu İki Yüz Seksen Üç Senesi Teşrîn-i Evvel-i Rumî’nin On İkinci Gününden İtibaren 
Alınacak Resm-i Bey’iyeye Dair Olup Ahkâm-ı Mündericesi Gerek Devlet-i Âliyye Gerek 
Düvel-i Ecnebiye Tebaası Hakkında Bilâ-İstisna Meriyyü’l-icra Olacak Nizamnamedir. 15 
Ağustos 1283 [27 Ağustos 1867]”, Düstur, Tertib-i evvel, C. 2, s. 712.   
3 “Müskirâtın Âmilinden Alınmakta Olan Yüzde Yirmi Rüsum-ı Müctemia İlga Olunarak 
Onun Yerine Yüzde On Resm-i Mîrî Alınacağından Suret-i Tahsiline Dair Nizamnamedir. 7 
Safer 1278 [14 Ağustos 1861]”, Düstur, Tertib-i evvel, C. 2, s. 709. İçki üreticilerinin kendi 
kullanımlarına yönelik olan 200 kıyye miktarı yirmi yıl sonra, 1881 yılında yeniden 
düzenlenen “Müskirât Resm-i Mîrîsi Hakkında Nizamnamedir”de de değişmeyecek, aynı 
kalacaktır. Bkz. Düstur, Tertib-i evvel, Zeyl:2, s. 52.  
4 Rehber-i Muamelât-ı İdare-i Düyûn-u Umûmiye-i Osmaniye. Rehber-i Muamelât, Düyun-ı 
Umumiye-i Osmaniye İdaresi Yay., İstanbul Düyûn-u Umûmiye-i Osmaniye İdare-i 
Merkeziyesi Matbaası, t.y., s. 374. 
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kendilerine bırakılan 200 kıyyelik şarabı, hatta bozulduğunu öne sürdükleri diğer 
şarapları imbikten geçirip rakıya dönüştürüyorlardı.5 Öte yandan idare kolcuları-
nın her türlü içki kaçakçılığını önlemek için oldukça bilgili olmaları gerekmek-
teydi. Anadolu’da bazı üreticilerin pekmez, köfte veya sucuk yapacaklarını beyan 
ettikleri şıraların aslında çoktan şaraba dönüştüğü ve muhtemelen denetimi 
atlattıktan sonra imbik ve kazanlarda damıtılarak rakıya dönüşeceğini idare keş-
fetmiş ve bir tamiminde bu konuyu uzun uzadıya işlemiştir.6  

Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulmasıyla başlıca gelir kaynağı olan tütün, 
tuz ve alkollü içkilerdeki “gayrikanuni”liğin başlaması tesadüf değildir. Zira bu 
maddelere konan resim ve diğer vergiler ile üretim sürecindeki sıkı denetim, 
temel gelir kaynağı bu maddelerin üretim ve satışına yönelik olan dar gelirli üre-
tici kesimi kaçak üretime yöneltmiştir. Ne var ki idare, “hafiyyen arak imalinin 
men’iyle hukuk-ı idarenin zıyâ’dan vikâyesi” zımnında tedbirler almakta gecik-
memiş, 22 Ağustos 1304 [3 Eylül 1888] tarihinde Müskirât Resm-i Mîrî Nizam-
namesi’ne zeyil olarak eklenen altı madde ile yerel nitelikte rakı imal eden, özel-
likle Anadolulu küçük, Gayrimüslim7 üreticileri oldukça zor duruma sokmuştur. 
Zeyle göre “imbik vasıtasıyla arak taktîr etmek (damıtmak) isteyenler 

                                                 
5 A.g.e., s. 376-377. Tecrübelere göre yüz kıyye şarap cibresinden 10 kıyye rakı imal 
olunabiliyordu. 
6 A.g.e., s. 379-380. 
7 Anadolu’da kasaba ve üstü yerleşim birimlerinde içki imalinin neredeyse tamamen 
gayrimüslimlerin elinde olduğu bir olasılıktır. Ancak bu olasılığı kuvvetlendiren en önemli 
delil, Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin taşradan sorulan bir soruya karşılık olarak Maliye 
Nezâreti’nden aldığı görüş yazısıdır. Bun yazıya göre “tebaa-i gayr-ı müslime”nin imal 
ettikleri hamrdan (şaraptan) hane için iki yüz kıyye ayrıldığı, aynı durumun “müskirât imaliyle 
me’lûf olan ahali-i müslime” için geçerli olup olmadığı sorulmaktadır. Maliye Nezâreti ise bu 
soruya karşılık olarak “ahâlî-i müslimenin bu misüllü kefâf-ı nefs talep ve istidâsında 
bulunmaları şer’ân ve nizâmen şayan-ı kabul olamayacağı” cevabını vermiştir. Bu durum -
şayet varsa- içki imal eden bir Müslüman’ın aleyhinedir. Bkz. A.g.e., s. 373. Öte yandan kendi 
tüketimlerine yönelik olarak “şarap kuran” Alevi köylerinin Düyun-ı Umumiye kolcuları 
tarafından denetlenip denetlenmedikleri de meçhuldür.   

 
 

Adi sistem bir imbik 
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nezdlerinde mevcut imbiklerin adedini mahalli Düyun-ı Umumiye İdaresi’ne 
haber vermeye mecbur” (Md. 1), idare ise bu imbikleri mühürlemekle görevli idi 
(Md. 2). Eğer üretici mühürlenmiş imbiğiyle yeniden üretim yapmak isterse 
görevli mührü kırarak sahibine teslim edecek, işi bitince imbikler yeniden mü-
hürlenecekti (Md. 3 ve 4) Zeyil maddelerin altıncısına göre ise imbik satanların 
haricinde kimde mühürlenmemiş veya mührü kırılmış imbik ortaya çıkarsa o 
şahıslara birincide dört, ikincide sekiz, üçüncüsünde on ve devam eden tekrar-
larda keza onar lira peşin para cezası verilecekti.8   

Aslında Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi tarafından kaleme alınan altı mad-
delik zeyil, büyük şehirlerdeki rakı fabrikalarını değil, yukarıda değinildiği üzere 
küçük üreticileri hedef alıyordu. Zira İstanbul gibi büyük şehirlerdeki rakı fabri-
kaları zaten sıkı denetim altındaydı ve onlardaki büyük kazan ve imbiklerin sık 
sık mühürlenip sonra da açılmasına gerek yoktu. Esas olan ise gelir kaybının 
temelini teşkil eden ve “[…] perakende olarak şurada burada hafiyyen çekilen 
araklardan” kontrolü idi.9  

Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin başta tütün, tuz ve balıktan olduğu gibi rakı 
üretiminden de rüsum alması, üreticileri kaçak rakı üretimine sevk ediyordu. 
İdare ise çareyi rakı damıtılan imbikleri mühürlemekte buluyordu. Zira mühür-
lenen imbikte rakı üretimi mümkün değildi. Bunun sonucunda ise özellikle 
Anadolu taşrasında alkollü içki, özellikle de rakı üreten küçük çaplı üreticilerle 
idare arasında sık sık anlaşmazlıklar ve davalar gündeme geliyordu. 1893 yılında 
Kastamonu’da bir denetimde “hanelerinde mühürsüz imbik zuhur eden” Papaz 
Yuvani Efendi, Ankaralı oğlu Haci Anastas, Abacı Pavli ve Papaz oğlu Tanail, 
vilayet idare meclisi kararıyla dörder lira peşin para cezasına çarptırılmışlardı.10 
Aynı yıl Düyûn- Umumiye İdaresi’nin kol bekçileri tarafından Ankara’da Terzi 
Kerim oğlu Osep’in,11 1894 yılında da Parmaksız oğlu Kirkor’un evinde mührü 
kırılmış imbikler bulunur. Bunun üzerine vilayet genel meclisinin verdiği dörder 
liralık peşin para cezasına, - Kastamonu örneğinden farklı olarak - Osep de, 
Kirkor da itiraz eder ve konuyu Şura-yı Devlet’e taşırlar. Bunlardan Hisar-ı Fu-
kara mahallesinde oturan Parmaksız oğlu Kirkor’un 15 Kanun-ı sânî 1309 (27 
Ocak 1894) tarihinde Düyun-ı Umumiye İdaresi yetkilileri tarafından yapılan 
sorgusu hayli ilginçtir12:  

Sual – İsmin nedir ve pederinin ismi ve şöhretinize ne derler ve ne sanat-
la meşgul oluyorsun ve kangı milletten ve nerelisin? Beyan ediniz. 
Cevap – İsmim Kirkor ve pederimin ismi Kiğork ve şöhretimiz 
Parmaksızoğlu derler ve sanatım ticarettir ve Ermeni Katolik milletinde-
nim ve nefs-i Ankaralıyım ve Ankara’nın Hisar-ı Fukara mahallesinde sa-
kinim. 

                                                 
8 A.g.e., s. 352-353. 
9 A.g.e., s. 356. 
10 BOA, BEO, 336/25126.   
11 BOA, BEO, 258/19317. 
12 BOA, ŞD, 1346/7. 
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Sual – Teşrîn-i evvel’in yirminci günü idaremiz kolcubaşısı Ali Efendi ta-
rafından hanenizde mühürsüz zuhûr eden bir adet arak nektarına mahsus 
imbiği idareye götürmüş ve mezkûr imbiği dahi size işte irâe ediyorum. 
Mezkûr imbik sizin malınız mıdır? 
Cevap – Ben tekmil bilemem. 
Sual – Siz kendi hanenizde bulunan imbiği hiç görmediniz mi? 
Cevap – Gördüm fakat dikkat etmedim ki tanıyayım. Parayla da alma-
dı(m) ki iyi tanıyayım. 
Sual – Pekâlâ, bu imbiğin mührü bozulması esbâbı nedir, beyan ediniz. 
Cevap – Mezkûr imbiğin mührünün ipini fare yemiştir.  
Sual – Fare yediğini ne ile ispat edebilirsin? 
Cevap – Bunu fare yediği ortada, görüyorsunuz; Ben ipi kesmedin(m) 
Sual – İmbiklerin taht-ı temhîre alınması hakkında altı maddeyi hâvî neş-
rolunan nizamnamede imbik sahipleri iki cihetten muhtardırlar. Eğer çi 
idare tarafından mühürlenip kendi tarafından muhafaza edilmesi ve mu-
hafazasından âciz ise lüzumu takdirinde idareden alıp ihtiyacını ba’de’d-
def’ yine idareye bırakılması nizamname iktizâsından olduğu halde ma-
demki mezkûr imbiği mühürletip tarafınızdan mührü muhafaza olunması 
deruhte olunmuştur. Farz-ı muhâl olarak fare kestiği anlaşılabilse. Ma-
demki nizamnamede farenin kestiği ipe sem’-i itibar olunmuyor bu suret-
le de yine nizamnamede muharrer dört lira cezanın verilmesi nizamname 
iktizasından. Bu bâbda ne diyeceksiniz? 
Cevap – Bu imbik validemindir. İmbiği kolcuya teslim eden biraderimin 
familyasıdır. Bundan dolayı bana bir şey râci’ değildir. Nizamnameye kar-
şı bir şey diyemem. 
Sual – İdaremizde mukayyet bulunan imbik defterinde mezkûr imbik si-
zin namınıza mukayyettir. Zira resmî bir dairenin muamelesi her halde 
sehvden ârîdir. Sizin bu bâbdaki iddianız vâhidir. Zira bu imbik sizin na-
mınızdadır Eğer çi mezkûr imbik sizin değil ise ve şayet başkasının ise siz 
de onun hakkında ber-vech-i ikâme-i dava ediniz. Ba’de’l-ispat vereceği-
niz cezayı ondan alabilirsiniz. Yoksa bu bâbda benim malım değildir de-
menizin ceza-yı nakdînin istihsaline mani olamaz. Bu bâbda ceza-yı nak-
dîyi verip vermeyeceğinizi beyan ediniz. 
Cevap – Bu imbik benim validemindir. Benim değildir. Ceza-yı nakdîyi 
alınız. 
Sual – İdare tarafından imbikler yazıldığı zaman mahalleniz heyeti tara-
fından senin mâlik olduğunu tasdik etmişlerdir. Şimdi siz de validemindir 
diyorsunuz. Hâlbuki bu imbik resmî dairesinde sizin malınız olduğu mu-
hakkaktır. Binaenaleyh bunun cezasını evvelemirde sizin vermeniz lazım 
geliyor. Ba’de siz de mahalleniz heyetinden iddiaya hakkınız olabilir.  
Cevap – Kapak benim değildir ki cezasını vereyim. 
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Sual – İşbu ifadenizi oku ve okunup imza ediniz. 
Cevap – Okudum, imza ederim.  

Görüldüğü gibi Parmaksız oğlunun savunması hayli ilginçtir! Dört liralık pe-
şin para cezasını ödemek yerine davayı Şura-yı Devlet’e taşımasının sebebi bizce 
tartışılmaya değerdir.  

Kirkor’un Ankara tapusuna kayıtlı 2000 kuruş kıymetinde bağı ve aynı bağ 
içinde 1000 kuruş değer biçilmiş bir de bağ evi vardır. Gerek fakir semti olan 
“Hisar-ı Fukara”da oturması ve gerekse sadece bir bağı olması, Parmaksız oğlu 
Kirkor’un sadece bağının ürünleri ve rakı imaliyle geçindiğini göstermektedir. 
Bu durumda Kirkor’un yeni bir imbikle rakı üretimine devam etmesi olasılık 
dâhilindedir. Eğer böyle ise davanın Şura-yı Devlet sürecinde kol memurlarının 
tekrar gelmeyeceğini ummak, bir ihtimal olabilir. Diğer bir ihtimal - gerekçesi 
inandırıcı olmasa da - davanın İstanbul’dan kısmen de olsa kendi lehine dönebi-
leceğidir. Böyle olduğu takdirde para cezasından kurtulması mümkün olmasa 
bile daha az bir ceza ile yakayı kurtarması mümkün olabilecektir. Sonuçta XIX. 
yüzyılın sonlarında Ankara’da rakı üretimi ile ticaretinin yaygın olarak yapıldığını 
söylemek mümkündür. Dikran Arslanyan’a göre bunun sebeplerinden biri, ge-
nel olarak alkollü içkilerin tamamının Müslümanlar için yasak olması, bununla 
birlikte şarap söz konusu olduğunda insanların daha hassas davranmasıdır. Bu-
nun sonucunda ise şarabın hazzını bir günah olarak değerlendiren insanlar iğ-
renmeden rakı içmektedirler. Sonuçta Ankara’da şarap çok az üretmekte fakat 
rakının üretimi şaraptan çok daha fazla önemsenmektedir.13 

Arslanyan Ankara’daki rakı ve şarap üretim hesaplarını çıkarmıştır. Buna gö-
re yüz kg. üzümden 10-20 kg. rakı üretilebilmektedir.  Üzüm 6 kuruştan alındı-
ğında 10-20 kg. rakının sırf üretim maliyeti 60-120 kuruş olmaktadır. Bunun 
dışında bir kuruş vergi, diğer giderler için de yaklaşık 12-15 kuruş eklenmelidir.14 
Ankara’da damıtılarak elde edilen alkol sert olduğu için genel damak tadına 
uygun olarak şeker ve su ilave edilmek suretiyle rakı imal edilmektedir. Üretilen 
bu rakı kilosu ise üzümün kalitesine göre 4,5-6 kuruş arasında bir fiyatla müşteri 
bulabilmektedir.15 Rakı ve şarabın dışında özellikle Hıristiyan evlerinde üretilen 
bir diğer içki türü de likördür. Bayram ya da merasim günlerinde misafirlere 
likör ikram etmek Ankara’da bir alışkanlık olduğu için neredeyse tüm Hıristiyan-
ların evlerinde likör bulunur. Likör burada bir ticaret nesnesi olmayıp rakıya 
şeker ve bazı renklendirici malzemeler ilave ederek hazırlanır.16  

Arslanyan çalışmasında Anadolu ve Ankara’daki bağ ve şarapçılığın geleceği 
hakkında da öngörülerde bulunmuştur. Demiryolunun Küçük Asya içlerine 
kadar uzanması, Anadolu bağcılığına parlak bir gelecek hazırlamaktadır. Ankara 
şaraplarının üstün kalitesi Batı pazarlarında bir kez keşfedilince, Anadolu, asma-
larından kayda değer derecede yararlanacaktır. Ankara bölgesi tek başına 25.000-

                                                 
13 Dicran Arslanian, Le Vilayet D’angora, Viyana, 1895, s. 70. 
14 A.g.e., s. 41. 
15 A.g.e., s. 69. 
16 A.g.e., s. 70. 
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30.000 hektarlık asmaya sahiptir. Hâlihazırda bununla 2.000.000 kg. rakıya ve 
1.500.000 kilogram şarap üretilip hepsi iç pazarlarda tüketilmektedir. Asmalara 
iyi bakıldığı takdirde hasadın kolayca ikiye katlanmaması için hiçbir sebep yok-
tur. Gerek şarapçılıkta ve gerekse damıtma yoluyla elde edilen rakıda ilkel üretim 
yöntemleri yerini yeni yöntemlere bırakırsa verimlilik belirgin şekilde artacak, 
böylece büyük bir miktarı ihraç edilebilecektir.17 

XX. yüzyılın başlarında artık Ankara’da kadehle içki satılan mekânların varlı-
ğından söz edilebilir. 1900'lü yıllarda Ankara'da tespit ettiğimiz bir birahane 
"Balıkpazarı'nda Kilise Caddesi"ndedir. Asetilen gazı ile aydınlatılan ve bir “di-
rektör”ü bulunan birahanenin müşterileri herhalde şehrin gençleridir.  Söz ko-
nusu birahane 1911 yılı Nisanında bir yangın tehlikesi geçirmiş ve direktörü ile 
bir görevlisi ciddi şekilde yaralanmıştır.18 Aynı yıllarda Ankara’da şarap ve sakız 
rakısı üreten (vins et mastic) üç üretici vardı: Ioakimides, Stefan Ozkanyan-
Papazoğlu ve Vasil Sinanoğlu.19 

Aşağı yukarı aynı yılların Ankara’sında alkollü içkiye olan ilginin oldukça üst 
seviyelerde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun özellikle kış 
aylarında sadece Ankara için değil, diğer bazı Anadolu şehirleri için de geçerli 
olduğunu belirtmek gerek. Örneğin Ankara’da ısının geceleri sıfırın altında yirmi 
altı dereceye kadar düştüğü 1910-11 kışında Eskişehir’de de içki tüketimi artmış-
tı:  

“Ahalinin her sınıf halkı için bir afet sayılan şu günlerin kahrı, meyhaneciler 
hesabına bir bayram oldu. İş yok, güç yok, el ermez, güç yetmez! Can sıkıntısı 
bir taraftan, soğuğun, ihtiyacın hücumu diğer cihetten ruhları muttasıl eziyor. 
Hem “def’-i gamm” için hem de soğuğa mukavemet maksadıyla hemen herkes 
meyhanelere can atıyor, derken oralar müşteriyle ağzına kadar doluyor.”  

Görülüyor ki kahvelerin yanı sıra, içki satılan mekânlar da halkın eğlenme ve 
sosyalleşme amacına hizmet etmektedir.20 Ankara’da durum ise yukarıda örne-
ğini verdiğimiz Eskişehir’den pek farklı değildir. Ne var ki içki içenlerin ücra 
köşelerden, gizli saklı mahallerden kent merkezindeki dükkânlara taşınması, bazı 
muhafazakâr kesimin tepkisini çekmektedir. Hakikat gazetesinin Ankara muha-
biri, “Kurt Dumanlı Havayı Sever” başlığıyla gazetesine gönderdiği haberinde 
işte bu şikâyetleri dile getirmektedir: 

“Şu sırada Ankara’mızın delikanlılarında içkiye inhimâk ziyadeleşti. Yalnız 
içmek değil, bir de haddinden ziyade serbestî var. Biraz evvel bunlar hücra 
meyhanelerde, izbe yerlerde bir takım ihtiyat ve ihtirâzlarla bir miktar neşelene-
                                                 
17 A.g.e., s. 41-42. 
18 Hakikat, Anadolu Sesleri, 10 Nisan 1911, no: 50. Bu birahane Kochicaki’nin “Bomonti” 
isimli birahanesi olmalıdır. Öte yandan kahveler dışında Zakaryan Kardeşler’e ait “Casino 
Galatia”, Hovsep Alacayan’a ait “Central” ve Papazoğlu ile Çavuş’un birlikte işlettikleri 
mekânlarda da -ki Central ile Papazoğlu aynı zamanda oteldi- muhtemelen içki satılıyordu. 
Bkz. Annuaire Oriental, Commerce, Industrie, Administration, Magistrature de L’Empire Ottoman 
1912, İstanbul, s. 1422-1423. 
19 A.g.e., s. 1426. 
20 Hakikat, Anadolu Sesleri, 12 Şubat 1911, no: 6. 
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rek akşamın saat yarımına, birine doğru sokaklardan ayak çekildiği zaman, bir 
mücrim hiss ü hirâsıyla kimseye görünmemek üzere şehrin kenarından kaçarlar 
ve ikametgahlarına sokulurlardı. 

Bu yaramazlar bu son zamanlarda alelhusus bu günlerde Balıkpazarı gibi 
memleketimizin memurin-i zabıtaya güzergah olan büyük caddelerinde bile iki 
tarafa yalpa vurarak ve istirahat-i umumiyeyi sâlib naralar atarak keyfe mâ yeşâ 
dolaşmaktadırlar. Bu neden? Bu sualin cevabı pek ayan! Kardan, soğuktan! Ba-
kınız soğuk denilen azab-ı elîm can yakmadan, ev yıkmadan başka daha ne gibi 
su-i tesirler icra ediyor. Bu gibi külhanlar meydanı boş bulurlar, kendi hallerine 
kalırlarsa neler yapmazlar? Acaib, bu meydan niçin ıssız kalıyor, polisler yok 
mu? Jandarmalar nerede? Şu hale karşı bu sözün vehleten sudûru pek tabiidir. 
Fakat biraz tahammül, biraz insaf ister, soğuk adamı üşütüyor, hasta ediyor. […] 
elimizde böyle bila-perva şurada burada keyif çatarak serbestçe mahalleler ve 
çarşı arasında dolaşıp harekât-ı bed-mestâne ile halkı bizâr edenleri te’dip edecek 
henüz bir kanunumuz yok.”21 (Hakikat, Anadolu Sesleri, 19 Şubat 1911, no: 7.) 

Ankara’daki içki tüketiminin geldiği noktayı şikâyetlerin ötesinde daha ger-
çekçi bir bakış açısıyla değerlendirenler de vardır. Bekârzâde Mehmet, gazeteye 
yazdığı mektubunda Ankara halkının " kısm-ı azamı[nın] işsizlik yüzünden işret 
ve esrara" dadandığını yazmaktadır.22 Bekârzâde Mehmet Efendi’nin tespitinin 
doğruluğunda şüphe yoktur. Öte yandan içki üzerine bir risale yazan Vânîzâde 
Halid Bey, rakı kullananların bir müddet sonra afyon kullanmaya başladıklarını 
tespit etmiştir: “Afyon istimâl edenleri görüyoruz ki ekserisi zaten rakı kullanıp 
vücudunu ifnâ (yok etme) mertebesine getirdikten sonra anlıyor ki eğer terk 
etmezse iş bütün bütün fenaya varacak. Eğer terk etmiş olsa ol vakit de neşesiz 
kalacak. Buna bedel mükeyyif (keyif verici) bir şey kullanayım diyerek afyon 
yutmaya başlıyorlar.”23 

Ankara’da içki tüketen insanların toplumsal tabakalanmadaki yerleri ile sos-
yal konumlarına dair yeterince bilgimizin olmadığını söylemek zorundayız. Bu-
nunla birlikte en azından alkol alarak “sarhoş” olanlara dair bir şeyler söyleye-
bilmek mümkün. Ankara’daki asayiş kayıtlarından Teşrin-i evvel 1330 (14 Ekim-
13 Kasım 1914) tarihleri arasında sarhoşluk cürümünü işlemiş olanlara dair 
istatistiki bilgiler bize en azından ipuçları verecektir.24 Buna göre Ankara’da söz 
konusu bir aylık zaman diliminde kayıtlara geçen toplam 18 sarhoşluk vakası 
vardır ve tamamı da kent merkezinde işlenmiştir. On sekiz kişinin tamamı da 
kayıtlara ilk defa sarhoş olarak geçmişlerdir. Bunlardan 13’ü şehirli, 5’i köylüdür 
ve ilginçtir şehirli/köylü oranıyla okuma yazma bilen/bilmeyen oranı aynıdır: 
13/8. Sarhoş olanların üçü 20-30 yaş aralığında iken ağırlıklı bölümü olan 15 kişi 
30-40 yaşları arasında olan kişilerdir. Bu on sekiz kişiden 10’unun bekâr, 8’inin 
evli, 14’ünün Müslüman ve 4’ünün ise Ermeni olduğu anlaşılmaktadır. Söz ko-

                                                 
21 Hakikat, Anadolu Sesleri, 19 Şubat 1911, no: 7. 
22 Hakikat, Anadolu Sesleri, 30 Mart 1911, no: 45. 
23 Vânîzâde Halid; Müskirât, Âlem Matbaası, İstanbul, 1309, s. 18. 
24 BOA, DH.EUM.MTK. 67/34. 
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nusu 18 kişinin mesleklerine baktığımızda bunlardan 5’inin çiftçi - ki bunlar 
yukarıda belirtilen köylüler olmalıdır - 4’ünün ehl-i sanat, 4’ünün amele ve 5’inin 
de işsiz olduğunu görüyoruz. 

Bir konuyu hatırlatmakta yarar var; yukarıdaki istatistikî veriler alkol kulla-
nanlara, içki içenlere değil, “sarhoşluk cürümünü” işleyenlere aittir. Bu cürümün 
tarifi ile yapılan muamele mevzuatta şu şekilde tarif edilmiştir: “Âsâr ve alâimi 
kabil-i setr ve ihfâ olmayacak derecede sarhoşluk edenler men’ olunacak ve 
böyle sarhoşlar görüldüğü surette karakola getirilerek üzerindeki eşya ve para 
sebt-i defter olunacak, hüviyeti tayin ettiği ve kabil olduğu takdirde masârif-i 
sevkiyesi kendisine ait olmak üzere vesâit-i münasibe ile hanesine sevk oluna-
caktır. Aksi takdirde ayılıncaya kadar karakolda alıkonulacaktır.25 Dolayısıyla 
polis kayıtlarına geçmiş olmaları, sarhoşken bir olaya karışmaları veya çevreyi 
rahatsız etmeleri ile de mümkündür.    

XX. yüzyılın başlarında Ankara’daki içkili eğlence mekânlarının daha çok 
Tahtakale ve civarında yoğunlaştığını ve müdavimleri ile işletmecilerinin büyük 
oranda kentteki gayrimüslimler olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki bu durum çok 
sürmemiş, 1915 tehciri ve 1917 yangını sonrasında şehirde hemen hemen hiç 
kalmayan Ermeniler ile Milli Mücadele senelerinde sayıları tedricen azalan Rum-
lardan sonra eğlence mekânları değişim göstererek Tahtakale'den İsmetpaşa 
civarına taşınmıştı. Bunun birinci sebebi kaçak içki içmek için İsmetpaşa’ya 
komşu Kazıkiçi Bostanları’nın ideal mekân olarak görülmesi, ikinci sebep de 
umumhanenin, dolayısıyla "eğlence" mekânlarının burada olmasıydı. Bu yüzden 
gazetelerde sık sık İsmetpaşa'da sarhoş yakalandığına dair haberler yer alıyor-
du.26  

Milli Mücadele sürecinde Ankara Hükümeti’nin yasalaştırdığı içki yasağı ile 
müskiratın Türkiye Cumhuriyeti’nin “modern” başkenti Ankara’daki erken 
tarihini başka bir çalışmada değerlendirmek doğru olacaktır. Bu nedenle söz 
konusu döneme ait birkaç örnek olay bilgisi vermekle yetiniyoruz. 

İçki yasağı sürecinde özellikle rakının gizlice Ankara’ya sokulduğu bilinme-
yen bir şey değildi. Ne var ki polis, kendisine gelen ihbarları değerlendirmek 
zorundaydı. Böyle bir ihbar sonucunda Keskin’den Ankara’ya bir kervanla so-
kulmak istenen yirmi dört teneke Keskin rakısı şehir girişinde tutulmuştu. Kısa 
bir araştırma sonucu rakıların kime ait olduğu anlaşılmıştı: Rakıları Ankara’ya 
getirten eski Keskin Kaymakamı, yeni Ankara Muhacirin Müdürü Hüseyin Avni 
Bey’di. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi konuyu haber yaparken “Bu yüklü ispirto 
kervanının zengin sahibi Keskin’in ve Keskin rakısının lezzetini bir türlü unu-
tamayan” diye yazarak adeta Avni Bey’le dalga geçmişti.27  

Men-i Müskirat Kanunu’na aykırı olarak "alâimi kabil-i setr ve ihfa" olama-
yacak derecede sarhoş olduğu Ankaralı Musevi David derhal adliyeye sevk edil-

                                                 
25 Zeki, Mecelle-i Vezâif-i Zabıta, Matbaa-i Ahmed Kâmil, İstanbul, 1330 (1914), s. 205-206. 
26 Hâkimiyet-i Milliye, 29 Eylül 1922, No: 621. 
27 Hâkimiyet-i Milliye, 10 Mart 1921, No: 129. 



kebikeç / 38 • 2014  

236 

 

mişti.28 Keza rakı içip gece sokakta silah atan, Çorum’da kalebent olarak bulu-
nan Bursalı Marangoz Mehmet’e mahkeme 81 değnek ceza vermişti.29  

Tahsin Efendi’nin imal ettirdiği 20 kıyye rakıyı nakleden Sungurlulu Süley-
man’ın yakalanması30, Çankırıkapı’da elinde rakı şişesiyle gezerken yakalanan 
Sivaslı Şevki31, yine Çankırıkapı’da Şükrü’nün kahvesinde ele geçirilen üç okka 
rakı32 ile “Basmacı Aram’ın kızı Sema’nın iki rakı şişesiyle Hacıdoğan Mahalle-
si’nden geçtiği” görüldüğünde ise sadece şişelere el konması33 gibi olaylar polis 
ve adliye kayıtlarına geçse de yasaklı yılların Ankara’sında rakı üretim ve tüketi-
mini engelleyemeyecekti. 

14 Eylül 1336 (1920)’de kanunlaşan ve sadece sekiz maddelik kanunun -
yukarıda örnekleri verilen uygulamalara rağmen- ciddi bir şekilde uygulandığını 
söylemek zordur. Kanunun uygulanabilirliğine dair bazı gerçeklerin -“ciddi ha-
ber niteliği” taşımadığından olsa gerek- gazetelerin normal haberleri arasında yer 
almaması, kanunun müptela nezdinde kadük kaldığı gerçeğini değiştirmemiştir. 
Buna dair en iyi ipuçlarını ise yine dönemin mizah gazete ve dergileriyle bazı 
gazetelerdeki hiciv yazılarında bulmamız mümkündür.34   

Nitekim Anadolu’da Yenigün gazetesinin 15 Nisan 1921 tarihli nüshasında ya-
yınlanan hicviye tarzındaki bir yazı, ne kadar yasaklanırsa yasaklansın Ankara’da 
içki müptelalarının bir şekilde ihtiyaçlarını karşıladıklarını gösteriyor: “Ah, An-
kara’mızda eli kırbaçlı polisler olsa […] nafakasından kesip okkasını 350-400 
kuruşa rakı alacağım diye ceplerinde sakladıkları şişeler ile akşamüstleri sokak 
sokak, fırıl fırıl eski senâ ve kadeh arkadaşlarının, işsiz meyhanecilerin kulakları-
na fısıldayan ayyaşları yakalasa, kırbaçlasa…”35 Anlaşılan o ki, “akşamüstleri 
sokak sokak, fırıl fırıl eski senâ ve kadeh arkadaşlarının, işsiz meyhanecilerin 
kulaklarına fısıldayan ayyaşlar” içkilerini keyifle içebilmek için en iyi mekânın 
haneler olduğunda karar kılmışlardır: “Ankara’da içki men’ edildikten sonra, 
bazı ayyaşlar evlerini meyhane haline ifrağ ederek eşi dostu çağırıyorlardı. Mese-
la bir eve giriyorsunuz, ortada bir tencere, içinde lebalep rakı. Herkesin elinde 
birer teneke maşrapa, tencereye daldırıp çıkarıyor ve ayran içer gibi lıkır lıkır 
içiyorlar. Şayet zabıta evi basacak olursa bu tencere ile teneke maşrapalar evin 

                                                 
28 Hâkimiyet-i Milliye, 26 Kanun-ı sânî (Ocak) 1922, No: 415. 
29 Anadolu’da Yeni Gün, 4 Ağustos 1337 (1921), No: 299/679. 
30 Hâkimiyet-i Milliye, 26 Teşrîn-i sânî (Kasım) 1922, No: 670. 
31 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Kanun-ı sânî (Ocak) 1923, No: 703. 
32 Hâkimiyet-i Milliye, 25 Haziran 1922, No: 540. 
33 Hâkimiyet-i Milliye, 17 Temmuz 1922, No: 559. 
34 Kanunun ne derecede kadük kaldığı, dönemin önemli simalarından Falih Rıfkı Atay’ın 
yazdıklarıyla da doğrulanmaktadır. Atay, “[…] eğer [Mustafa Kemal tarafından] davetli değil-
sek Meclisin yakınındaki aşçı dükkânının içki içebildiğimiz köşesinde toplanırdık. Men-i 
Müskirat Kanunu yürürlükte idi. İçkimizi polis müdürünün adamlarından temin ederdik. 
Bağlarda oturan bazı milletvekillerinin de inbikleri vardı. Bir akşam böyle bir bağda bize 
sıcak rakı ikram edildiğini” hatırladığını yazmaktadır. Bkz. Falih Rıfkı Atay; Çankaya Atatürk 
Devri Hatıraları, Cilt: 1, Dünya Yay., İstanbul, s. 248.) 
35 Anadolu’da Yeni Gün, 15 Nisan 1921, No: 204/584. 
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mahzenine atılıyor, ortada bir şey kalmıyor. Teneke, şişe gibi pahalı olmadığı 
için mahzene atılınca hem kırılmıyor, hem de feda edilebiliyor.” 36 

Anadolu’da ve elbette Ankara ile çevresinde alkollü içecek alışkanlığının en 
eski zamanlardan beri var olduğu bir gerçektir. Bu gerçeklik aynı zamanda Os-
manlı ve devamında müskiratın şaraptan rakıya evrimle süreci olarak da yorum-
lanabilir. Zira imbikle damıtma yönteminden önce evlerde ve farklı mekânlarda 
“kurulan” şarap yerini rakıya bırakmıştır. İçki tüketiminin yalnızca Gayrimüslim-
lere münhasır bir alışkanlık olduğunu düşünmek yanlıştır. Zira eldeki bilgiler 
Ankara’da alkol kullanımının inanç noktasından bağımsız olarak gelişip farklı -
ve belki de yerel, özgül- bir kültüre ifrağ olduğunu göstermektedir. Bu kültür 
Cumhuriyet sonrasının “asri” Ankara’sında çeşitlenecek ve sınıfsallığa paralel 
olarak bir kısmı bar ve otel lobilerine kendine yer bulurken diğer kısmı Kazıkiçi 
Bostanları’na taşınacaktır. 

                                                 
36 Zümrüd-i Anka, 21 Haziran 1339 (1923), No: 47. 

 
 

Parmaksızoğlu Kirkor'un Şura-yı Devlet'e verdiği itiraz dilekçesi (BOA, ŞD, 
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