
 
 

 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU)  

ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

İSLAM CEZA HUKUKUNDA İÇKİ İÇME VE SARHOŞLUK 

HADDİ (HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR) AYIRIMI VE 

HUKUKÎ SONUÇLARI 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

Ayzada TAŞTANOVA 

 

 

 

 

 

 

Ankara 2012



 
 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU)  

ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

İSLAM CEZA HUKUKUNDA İÇKİ İÇME VE SARHOŞLUK 

HADDİ (HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR) AYIRIMI VE 

HUKUKÎ SONUÇLARI 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

Ayzada TAŞTANOVA 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Doç. Dr. Ahmet Ünsal 

 

 

 

Ankara 2012 





iii 
 

ÖNSÖZ 

  

İslamiyet, kısa süre içinde birçok kültür ve medeniyet ile karşılaşmış, kısa sürede 

kendine özgü bir medeniyet oluşturmuştur. Bunun sağlanmasında kendine özgü hukukî 

yapısı ile fıkıh önemli yer işgal eder. Birey, aile, toplum, devlet ilişkilerinin hukuk 

merkezli olarak düzenlenmesinden dolayı İslâm Medeniyeti “Hukuk Medeniyeti” olarak 

da nitelendirilir. Yüce Allah Kurân-i Kerim’de Mâide sûresi 90. âyette net olarak içkiyi 

pislik olarak ifade etmiş, şeytanın amellerinden biri olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla 

içki içmenin bir suç olduğu anlaşılmaktadır. 

Ben de tez konusu olarak “İslâm Ceza Hukukunda İçki İçme ve Sarhoşluk Haddi 

(Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr) Ayırımı ve Hukukî Sonuçları” nı incelemeyi seçtim. 

İçinde yetiştiğim toplum da içki tüketimi çok fazla ve buna dair temel İslamî 

bilgilendirme oldukça yetersiz olduğundan, bu konuyu çalışırsam, aldığım ilahiyat 

eğitimimin somut faydalarını toplumuma kazandırmaya vesile olabilirim diye 

düşündüm. Zira İslâm Hukukuna göre içki içmek suçtur ve suçun da bir cezası vardır. 

Ancak suçların ve bu suçlara verilecek olan cezaların da farklı farklı olduğu İslâm 

hukukçuları tarafından öne sürülmektedir. Eğer tezimizde öne sürülen bu farklılıkları ve 

gerekçelerini ortaya koyabilirsem, bireysel olarak içinde yetiştiğim aileme, toplumuma 

ve devletime bilgisel alanda olası katkım çoğalır diye düşünüyorum.  

Tezimizin temel hedefi, içki içme suçunun mahiyeti ve bunlara verilen cezaları 

incelemek, halk arasında bilinen içki suçu ve cezasının İslâm Hukuku kaynaklarıyla ne 

denli örtüştüğünü ortaya koymaktır ve doğru olanı tespit etmektir.  Bu hususu 
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önemsiyoruz, çünkü içki içmenin suç olduğu ve bu suç için de belli bir ceza ön 

görüldüğü bilinmektedir. Ancak İslâm hukukçuları konunun temelini oluşturan âyet ve 

hadislerden yola çıkarak bazı ayırımlarda bulunmuşlardır.  

Buna göre Kur’an-ı Kerîm’de hamr’ın haram olduğu ifade edilmektedir, ancak 

hamr’ın ne olduğu, neleri kapsadığı İslâm hukukçuları arasında tartışma konusu 

olmuştur. Her içilen şey içki midir? İçilen şeye içki demek için bu şeyin ne gibi 

özellikleri olmalıdır? Her sarhoş edici şey hamr mıdır? Hamr’ı içmenin cezayı 

gerektirmesi için içen kimsenin sarhoş olması gerekli midir? Bu şart diğer içki çeşitleri 

için de söz konusu olabilir mi? Her türlü içkinin tüketiminde aynı ceza mı söz 

konusudur? Bütün bu soruların cevabını araştırıp ortaya koymanın tezimizin 

işlevselliğini ve önemini de ortaya koyacağı kanaatindeyiz. 

 Tez konumun tespiti ve çalışmalarım sırasında her türlü maddi ve manevi desteği 

gösteren kıymetli hocam Doç. Dr. Ahmet Ünsal’a teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

I. İÇERİK VE YÖNTEM 

A. Konunun Önemi 

Bilindiği gibi İslamiyet, aklın muhafaza edilmesi için içki yasağı getirmiştir. 

Kur’âni Kerîm’de tedrîcî metodla içilmesi yasak edilen içki, aynı zamanda “murdar” 

olarak da nitelendirilmiştir. İçki içmenin, şeytanın fiillerinden bir fiil olduğunu 

bildirerek, içki içmenin ne kadar çirkin ve günah işleten amellerden olduğunu haber 

vermektedir. İçki içmenin çirkin fillerden biri olduğunu Hz. Peygamber’in hadisleri de 

tekid etmektedir. Nitekim Hz. Peygamber içkiye “Ümmü’l-Habâis” yani kötülüklerin 

anası olduğunu söylemiştir. Hem tarihte, hem günümüz hayatında bu sözün ne kadar 

doğru olduğunu görmekteyiz. Hz. Peygamber içkiyi kötülüklerin anahtarı olduğunu 

söyleyerek, içkili sofraya oturmayı da yasaklamıştır. Aynı zamanda cennete giremeyen 

kimselerden birinin, içki içen kimsenin olduğunu bildirerek, içki içenin ahiretteki 

durumundan da haber vermiştir. İslam hukukunun hem dünyevî, hem uhrevî boyutu 

olduğu için, yasak edilen fiillerin cezaları, hem bu dünyada, hem ahirette uygulanır.  

İslâmiyet içki yasağıyla beraber, yasağı çiğneyenlere de ceza getirmiştir. Bu ceza 

ise hem içki içen için, hem sarhoş olan için uygulanmıştır. Ancak içki içme ve sarhoşluk 

cezalarını birbirinden ayıran içki maddeleri konusunda, İslâm hukukçuları görüş 

farklılıklarına düşmüştür. Dolayısıyla içki maddelerinden kaynaklanan ceza ayırımlarını 

araştırıp incelemenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda millî içki 

diyebildiğimiz kımızı da bu konu kapsamında değerlendirerek, az da olsa coğrafyamızın 
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bilgilenmesine katkı sağlamış oluruz. Nitekim bu konuda detaylı araştırılmış bir 

çalışmaya rastlamadık.   

B. Konunun Sunulması 

Çalışmamız, iki ana bölüm, önsöz, giriş ve sonuç kısımlardan oluşmaktadır. 

Birinci bölümde Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr, müskirat ve hamr gibi ana kavramların 

sözlük ve terim anlamları, mahiyetleri, ikisini ayıran içki maddeleri, Haddü’ş-Şürb ve 

Haddü’s-Sükr’ün hukukî dayanakları ve ayırım sebepleri üzerinde durduk.  

İkinci bölümde Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr ayırımlarının hukukî sonuçları 

başlığı altında, Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr’ün hadd miktarlarına etkisinden 

bahsettik. Had miktarı konusunda birkaç farklı görüşlerin dayandıkları delilleriyle 

açıklamaya çalıştık. Daha sonra hadd ve ta’zîr cezasının infaz edilebilmesi için gerekli 

olan sarhoşluk ölçüsü üzerinde durduk. Konumuzun daha iyi anlaşılması açısından, katı 

ve sıvı sarhoş edici maddelerin kullanımında haddlerin farklılıklarını da ele aldık. 

Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr’ün uygulanması için suçluda bulunması gereken bazı 

şartlardan, içki içtiğinin dayandığı delillerden bahsettik. Ayrıca sarhoşluğu ispat 

yöntemlerden ikrar ve şahitlik üzerinde durmaya çalıştık. En son olarak da Haddü’ş-

Şürb ve Haddü’s-Sükr ayırımının velayet ve infaza olan etkisinden bahsetmeye çalıştık.  

Kaynaklara atıfta bulunurken, ilk defa kullandığımız kaynağın müellifi ve 

eserinin tam ismini, basıldığı matbaayı, yer ve tarihini zikrettik. Aynı kaynağa yapılan 

daha sonraki atıflarda ise, sadece müellifin meşhur olan âd, lakap veya künyesini 
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zikretmekle yetinerek kısaltma cihetine gittik. Atıfta bulunulan eserlerin cilt 

numaralarını Romen rakamıyla, sayfa numaralarını ise normal rakamla gösterdik. 

Çalışmamızı sistematize ederken klasik fıkıh kitaplarının yanında çağdaş metod 

ile yazılan İslam hukuku kitaplarından da istifade ettik. Bunun için fıkıh kitaplarının 

kitâbu’l-hudûd kısımlarında yer alan haddu’l-hamr veya haddu’ş-şürb bablarını 

inceledik. Bunun yanı sıra tefsir, hadis kitaplarından, hukuk sözlüklerinden de 

faydalandık.  

Tezimizde dört sünnî mezhep imamın konu ile ilgili görüşlerini esas almakla 

beraber, az da olsa bunların dışındaki mezheplere de yer vermeye gayret ettik. Bunun 

için her mezhebin ilk el kaynağına inmeye çalıştık. Bunların dışında çağdaş usûl ve 

hukuk kitaplarından da istifade etmeye çalıştık.  

C. Konunun Sınırlandırılması 

Yüksek lisans tezi olarak çalıştığımız bu mütevazı çalışma, Haddü’ş-Şürb ve 

Haddü’s-Sükr ayırımı ve hukukî sonuçları üzerinde odaklanmıştır. İslam hukuku 

açısından önemli bir yere sahip olan bu konu, Nitekim içki içme ve sarhoşluk cezalarının 

ayrılması, içilen sarhoşluk maddeye bağlıdır. Dolayısıyla müskirat dediğimiz bu 

maddeleri taşıdıkları farklılıkları nispetinde bir birinden ayırmak,   

Kullandığımız klâsik füru’ kitaplarından Kitâbu’l-Eşribe ve Kitâbu’l-Hudûd adlı 

bölümlerinden çalıştık. Eşribe babından, sarhoşluk veren maddelerin niteliklerini, 

yapılışlarını belirleme amacıyla istifade ettik. Eşribe babında, müskirattan çok geniş 

ölçüde bahsedildiği için, konumuzdan çıkmama maksadında, sadece müskiratın çeşitleri 
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başlığı altında isimlerini ve yapılışlarından başkasına girmemeye çalıştık. Konumuzu 

açıklanması için ise, dört mezhebe ait kaynaklardan, hukuk sözlüklerinden faydalandık.  

Çalışmamızda öncelikle Hanefî mezhebi içindeki görüşler ve Hanefî İmamların 

konuya yaklaşımları ele aldık. Daha sonra imkân nispetinde öncelikle diğer sünnî fıkıh 

mezheplerinin görüşleri incelenip, her ekol ve hukukçunun kendi delilleri incelenerek 

değerlendirmelerde bulunduk.   

.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR AYIRIMI 

I. HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR KAVRAMLARI 

A. Hadd Kavramı 

 “Hadd” (الحد) kelimesi, sözlükte mastar olarak “engel olmak, iki şeyin arasını 

ayırmak, ceza tatbik etmek, sınır çizmek, tarif etmek” gibi manalara gelmekte, isim 

olarak ise “iki şeyin birbirine karışmasını önleyen şey, bir nesnenin uç ve kenar kısmı, 

sınır, tanım” gibi anlamları ifade etmektedir.
1
 Had kelimesinin mâni’, engel 

anlamlarından birçok kelime türemiştir. Meselâ demir anlamına geldiği حديد kelimesi, 

silahın bedene geçmesine engel olduğu içindir. Veya bekçi anlamında olan السجان, البواب  

kelimelerine حداد denilmesi, evden dışarıya çıkmaya ve dışarıdan içeriye girmeye engel 

olduğu içindir.
2
 

 Terminolojik/ıstılahî manada ise hadd, bizzat Şâri’ yani kanun koyucu tarafından 

miktarı belirlenmiş olan cezalardır.
3
 Veya buna Allah hakkı olarak konulmuş cezalar da 

                                                           
1
 Râgıb el-İsfahânî, Kur’ân Kavramları Sözlüğü, (çev.Yusuf Türker), Yıldızlar matbaacılık, 2.Baskı, 

İstanbul 2010, 372; Ahmed Âsım, el- Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, el-Matbaatü’l-

Osmaniyye, (b.y.) 1305, II, 1114.  
2
 Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî, el-Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-

Hadîsi’l-Kâhire, b.t.y., Kâhire 2002, II, 710. 
3
 Abdülkadir Udeh, Mukâyeseli İslâm Hukuku ve Beşerî Hukuk, (çev. Ali Şafak), Rehber Yayıncılık, 

Ankara 1990, IV, 13; Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, 3.Baskı, 

İstanbul 2010, 166. 
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denilir. Yâni, cemiyet menfaatini, yararını ve kamu düzenini korumak için konulmuş 

birer cezadır.
4
  

 “Hadd” kelimesi hadd suçları ve cezalarına bir özel isim olmuştur. Meselâ, 

“Suçlu kişi bir hadd işlemiş” denilir ki, burada o kişinin hadd cezası gerektiren bir suçu 

işlediği kastedilir. Şâyet “hadd” kelimesi sırf suça bir isim ise, o zaman suçun tarifinde, 

cezasıyla beraber bir tarif vermek kastedilir. Şöyleki “Hukûken takdir olunmuş bir kısım 

cezaları bulunan bir suçtur.” şeklinde tarif edilir.
5
 Suçun had kelimesiyle isimlenmesi ise 

mecâzî bir isimlenmedir. Allah’ın hudûdu denilmesi ise, ondan yani hudûddan, sınırdan 

olmadığı halde hudûda girmeye ve hudûddan olduğu halde oradan çıkmaya engel olduğu 

için denilmiştir. Aynı şekilde günahlara da hudûd denilmiştir, günah işleyen insanı itaat 

etmek için geri dönmesine engel yarattığı içindir.
6
  

 İslam Hukuku açısından ilk kaynak olan Kur’an-ı Kerim’de daima çoğul halde 

bulunan hudûd kelimesi, on dört yerde geçmektedir. Allah tarafından tayın edilmiş olan 

hudûda, yani şeriatın hükümlerine, emir ve yasaklarına delalet eder. Fıkhî hükümleri 

içeren birçok ayetin sonunda şu anlamda kullanılmıştır: “… işte bunlar Allah’ın 

koyduğu sınırlardır (hudud); kim artık Allah’ın sınırlarını aşarsa, onlar, evet onlar 

zâlimlerin tâ kendileridir.”
7
 Âyetteki “bunlar” anlamındaki تلك nin hem emirleri, hem 

                                                           
4
 Udeh, IV, 13. 

5
 Udeh, IV, 13. 

6
 Kurtubî, II, 710. 

7
 2. Bakara, 229. 
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yasakları ifade ettiği bildirilir. Allah’ın koyduğu hudûd ise, itaat edilmesi gereken emir 

hudûdu ve kaçınılması gereken nehiy hudûdu şeklinde iki kısma ayrılırlar.
8
  

 İslam Hukuku açısından hadler yediye ayrılır: 1- Zina, 2- Zina iftirası, 3- İçki 

içme, 4- Hırsızlık, 5- Yol kesme ve yağma, 6- Dinden çıkma, 7- Devlete isyan. İsfahânî, 

hadd cezalarının bu şekilde adlandırılmasının nedenini, bu işe cüret eden kişinin bir daha 

bunun benzerini tekrarlamasına ve başkalarının da onun girdiği bu yola girmesine mâni, 

engel olduğu içindir demektedir.
9
 Ayrıca yukarıdaki hadler, suçu işleyen için ceza, diğer 

insanlar için de caydırıcı bir mahiyet arzeder. Genel bilgilenmeden sonra bunları 

ayrıntılı olarak analiz edelim. 

B. Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr 

1. Haddü’ş-Şürb: Az veya çok miktarda bilerek hamr (şarap) denilen sarhoşluk verici 

içkinin içilmesinden dolayı uygulanması gereken cezadır. Buna hadd-i hamr de 

denilir. 

2. Haddü’s-Sükr: Hamrdan (şarap) başka, alkollü içkilerden birini bilerek içmekten 

meydana gelen sarhoşluktan dolayı gerekli olan cezadır.
10

 Terim anlamlarını 

verdikten sonra bu had/cezaların mahiyetini incelemek gerekir. 

                                                           
8
 Kurtubî, III, 127; Ebû Bekr Muhammed b. Abdullah İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kurân, 2. Baskı, b.y.y., 

1967, I, 196. 
9
 İsfahânî, 372. 

10
 Ömer Nasûhî Bilmen, Hukukı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhıyye Kâmûsu, İstanbul Matbaacılık, İstanbul 

1949, III, 253;  Erdoğan, 167;  Ansiklopedik İslam Lugatı, Tercüman Matbaası, İstanbul 1982, I, 38. 
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II. HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKRÜN MÂHİYETİ 

A. Müskirâtın Çeşitleri 

 s-k-r” fiilinin ism-i failidir ve sözlükte “sarhoş“ سكر ,müskir” kelimesi“ مسكر 

eden içki, sarhoş eden şey” anlamlarına gelmektedir.
11

 Bu hem yenilmesi ve hem de 

içilmesi ile insana sarhoşluk veren şeylerdir.
12

 Tezimizin devamında görüleceği gibi 

İmam Ebû Hanîfe, hamrın yani şarabın dışında sarhoş edici maddelere, müskirat yani 

sarhoşluk veren içkiler demekte, hamr dememektedir.
13

 Bu mahiyeti belirlemek 

açısından önemli bir ayırımdır diye düşünüyoruz. Bunun çeşitlerinin neler olacağı 

hususuna gelirsek, insana sarhoşluk veren müskirat, içilmesiyle ve yenilmesiyle, sert 

olma ve sıvı olma bakımından iki türe ayrıldığını görürüz. Bunları inceleyelim: 

1. Katı Müskirât 

  Sert veya yenebileceklerden sayılan müskirat: benc, esrar, morfin gibi bitkilerden 

elde edilen uyuşturucu maddeler olup insana gevşeklik, uyku veren ve aklı bozan 

şeylerdir.
14

 

2. Sıvı Müskirât 

 Sıvı veya içilebileceklerden sayılan müskirat: içilmesiyle insana sarhoşluk 

veren sıvılardır ki, üzüm, hurma, kuru üzüm v.s. gibi meyvelerden, arpa, buğday, 

                                                           
11

Âsım, II, 406; İsfahânî, 733; İbn Manzur, II, 170. 

12
 Âsım, II, 406; İbn Manzur, II, 171.  

13
 Bâbertî, VI, 182;  

14
 Bilmen, Kamûs, III, 250. 



11 
 

mısır gibi hububâttan, şeker, bal gibi tatlılıktan, deve ve kısrak sütlerinden v.s.den 

elde edilir.
15

 Araplar eskiliği, tazeliği, rengi, çabuk sarhoş etmesi, yapıldığı malzeme, 

üretildiği yer ve saklandığı kaba göre değişik isimler vermişlerdir.
16

 Ayrıca içkiler 

hakkında Hz. Peygamber ve Ashâb-ı Kirâm’dan muhtelif eserler vârid olmuştur ki, 

bu eserlerde isimleri geçen içkiler şunlardır:  

a. Yaş Üzümden Elde Edilen Müskirat 

1)  Hamr: kendi kendine pişirilmeksizin kaynayıp kabaran, kuvvetlenip 

sarhoşluk verecek bir hale gelen, köpüğünü atmış ya da atmamış olan yaş 

üzüm suyudur.
17

  

2) Tılâ: Üçte birinden biraz fazla kalıncaya kadar kaynatılan üzüm şırasıdır.
18

 

Yani kaynaya kaynaya üçte ikisine yakın kısmı buhar olmuştur. Tilâ’ya 

‘müselles’ de denilir. Bâzık da tilânın farsça söylenişidir.  Doğrudan doğruya 

tılâya, farsça ‘bâde’ diyenler de vardır.
19

 

                                                           
15

 Burhanuddîn el-Merginânî, el-Hidaye Şerhu Bidayeti’l-Mubtedî, Dâru’l-Erkam, Beyrut 1981, III, 398-

399;  Şemsuddîn Muhammed el-Kuhistânî, Câmiu’r-Rumûz, Hacı Muharrem Efendi Matbaası, İstanbul 

1299, II, 99. 
16

 Bilmen, Kamûs, III, 250. 
17

 Merginânî, III, 393; Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Şeref en-Nevevî, Tekmiletü’l-Mecmû’ Şerhi’l-Mühezzeb, 

Dâru’l-Kütübu’-İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut 2007, XXVI, 44; Muhammed b. Mahmud  el-Bâbertî, El-İnâye 

Şerhu’l-Hidâye, Dâru’l-Kütübu’-İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut 2007, VI, 173; Bedruddîn Muhammed 

Mahmud b. Ahmed el-Aynî, el-Bidâye Şerhu’l-Hidâye, Dâru’l- Kütübu’-İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut 2000, 

IV, 353; Alâuddîn es-Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 3. Baskı, Mektebetü Dâri’t-Terâs, Kâhire 1998, III, 

556; Hasan b. Mansûr el-Kâdîhân, Fetâvâyi Kâdîhân, 1. Baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Lübnan 2009, 

III, 81. 
18

 Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan Şeybânî, el-Câmiu’s-Sağîr (Leknevî, en-Nâfiu’l-Kebîr ile birlikte), 

Alemu’l-Kütüb, 1.Baskı, Beyrut 1986, 485; Semerkandî, III, 558; Kâdîhân, III, 85; Nevevî, XXVI, 44; 

Kuhistânî, II, 99. 
19

 Semerkandî, III, 558; Âsım, II, 303. 
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3) Munassaf: Azıcık ateşte pişirilip üçte ikisinden eksik miktarı giden ve sarhoş 

edecek hale gelen yaş üzüm suyudur.
20

 

4) Buhtec ya da behtac: Üçte birinin üstüne su dökülüp kaynatılarak elde edilen 

yaş üzüm suyudur. Bunu Ebû Yûsuf çok kullandığı için Yûsufî de denilir. 

Aynı zamanda Humeyd adında bir adama nispet edildiği için Humeydî de 

denilir.
21

 

b. Kuru Üzümden Yapılan Müskirat 

“Nakîu’z- Zebîb” ile “Nebîu’z- Zebîb”.  

1) Nakîu’z- Zebîb: Kendi kendine galeyan eden ve kuvvetlenerek müskir 

bir hale gelen köpüğünü atmış pişirilmemiş kuru üzüm şırasıdır.
22

  

2) Nebîzu’z-Zebîb: Su içine atılarak az bir müddet pişirilmiş ve ekşiyerek müskir 

bir hale gelmiş olan kuru üzüm suyudur.
23

  

c. Hurmadan Yapılan Müskirat 

 “Nebiz-i Temr”, “Nakî-i Temr” ve “Seker”.    

1) Nebiz-i Temr: Azca pişirilmiş ve şiddetlenip sarhoşluk verecek bir hale 

gelmiş, köpüğnü atmış ya da atmamış olan, kuru veya yaş hurma suyudur.
24

  

                                                           
20

 Merginânî, III, 397; Kâdîhân, III, 85; Muhammed ez-Zuhaylî, el-Mu’temed fî Fıkhı’ş-Şafiî, Dâru’k-

Kalem, 1.baskı, Dımaşk 2007, V, 221; Bâbertî, VI, 179; Kuhistânî, II, 99. 
21

 Kâdîhân, III, 88;Bâbertî, VI, 183. 
22

 Semerkandî, III, 557; Kâdîhân, III, 89; Nevevî, XXVI, 44; Aynî, IV, 353; Kuhistânî, II, 100.  
23

 Kâdîhân, III, 89; Aynî, IV, 353. 
24

 Semerkandî, III, 557; Kâdîhân, III, 89; Vehbe Zuhaylî, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Yayınları, 

İstanbul 1999, VII, 438. 
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2) Nakî-i temr: Kendi kendine kabaran ve kuvvetlenerek sarhoşluk verecek bir 

hale gelen pişirilmiş kuru hurma suyudur.
25

 

3) Seker: Pişirilmeyip kendi kendine kabaran ve kuvvetlenip sarhoşluk verecek 

bir hale gelen yaş hurma suyudur.
26

  

4) Fadîh: Büs’r denilen kuru hurma suyunun pişirilmemiş, kendi kendine 

kaynayıp kabaran, köpüğünü atmış ya da atmamış olan şeklidir. Hurmanın 

kırılıp ufalanması suretiyle yapıldığı için fadîh ( kırılan, ufalanan) ismi 

verilmiştir.
27

 

d. Hububâttan Yapılan Müskirat 

1) Bit’: Bal şerbetinden yapılan içkidir.
28

 

2) Ci’a: Arpa suyundan yapılan içkidir.
29

 

3) Mizr: Darıdan yapılan içkidir.
30

 

4) Sükrüke: Mısır ve darıdan yapılan içkidir.
31

 

5) Halîtayn: Karışık olarak azca pişirilmiş kuru üzüm ile kuru hurmayı suda 

ıslatarak yapılan içkidir ki, şiddetlenmiş etmiş olsun veya olmasın.
32

 

6) Cumhûrî: Üzerine su konup karışan ve asıl miktarına dönen biraz pişirilip 

sarhoşluk verecek hale gelen üzüm suyudur.
33

  

                                                           
25

 Nevevî, XXVI, 44. 
26

 Şeybânî, 485; Merginânî, III, 397; Kâdîhân, III, 89; Aynî, IV, 357; Kuhistânî, II, 99. Semerkandî, III, 

556. 
27

 Semerkandî, III, 558; Kâdîhân, III, 89; Zuhaylî, VII, 437. 
28

 Nevevî, XXVI, 59. 
29

 Zuhaylî, VII, 447. 
30

 Zuhaylî, VII, 437. 
31

 Zuhaylî, VII, 437. 
32

 Bâbertî, VI, 180; Zuhaylî, V, 221. 
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Günümüzde bilinen sıvı içkiler ispirto miktarlarına göre şöyledir:  

1. Bira              :       % 2     - % 5 

2. Rakı             :       % 45   - % 54 

3. Kanyak        :       % 41 

4. Votka           :       % 41 

5. Şarap            :       % 14   - % 17 

6. Likör             :       % 21   - % 40 

Halk arasında meşhur olan kımız, boza gibi içeceklerin şüphe vermemesi için, 

varsa ispirto miktarını da belirlemeyi uygun gördük: 

1. Kımız            :         % 1    - % 3 

2. Boza            :        % 2    - % 6 
34

 

 

B. Sıvı Bir Müskirât Olan Hamr 

1. Sözlük Anlamı   

 kelimesi, Arapçada “bir nesneyi örtmek, gizlemek ya da (خمر çoğulu) خمر  

saklamak” demektir. Örtünmede, gizlemede kullanılan şeye “خمار” (himar) denilir. 

Fakat yaygın kullanımda “خمار” kelimesi daha çok kadının başını örttüğü örtüye 

kullanılmaktadır. Yüce Allah Kur’âni Kerim’de şöyle buyurmuştur: “… و ليضربن

                                                                                                                                                                           
33

 Semerkandî, III, 558; Kâdîhân, III, 89; Zuhaylî, VII, 438. 
34

 www.helalvedogal.com. 
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”Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar“  ”…بخمرهن على جيوبهن
35

. Ya da “  اختمرت

“ ,”المرءة تخمرت  ”   “Kadın başına bir “خمار” taktı şeklinde örnekler getirilebilir. Ayrıca 

bildiğini gizleyip şahadette bulunmayana da خامر denmiştir. Daha önceden 

mayalanmış مخمور olduğundan mayaya da خميرة denilmiştir.
36

 Yoğurulan un 

ekşiyinceye kadar bekletildiği için ona da hamur denilmiştir. Hamrdan, şaraptan 

kaynaklanan hastalığa da لخمار ا  
37

denilmektedir. Bunların dışında hamrın sinonim 

olarak 120 kadar ismi olduğundan bahsedilir. En meşhurlarına gelince şöyledir: العقار ,

الشمول , اللمدام, الصهباء, الحميا, ريسالخند, الشموس   vs.
38

 

2. Terim Anlamı 

 Terim mânâsına gelince hamr, pişirilmeksizin kendi kendine kaynayıp 

kabaran, kuvvetlenip sarhoşluk verici bir vasfa gelen, köpüğünü atmış veya atmamış 

yaş üzüm suyudur.
39

 Bu tarif İmâm Muhammed ile Ebû Yûsuf ve diğer mezhep 

âlimlerine göredir. İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’ye göre böyle bir üzüm suyu ceza 

verme açısından hamr sayılmaz. Çünkü ona göre hamrın hükümleri kesindir. 

Dolayısıyla ortada şüphe eseri kalmaması için köpüğünü de atmış olması 

gerekmektedir. Çünkü ona göre sarhoş etme özelliği ancak köpüğünü attıktan sonra 

                                                           
35

 15. Nûr, 31. 
36

İsfahânî, 516; Butrus el-Bustânî, Muhîtu’l-Muhît (Kâmûn Mutavvel lil’Lügati’l-Arabiyye), h-m-r- 

maddesi, Lübnan Mektebi Neşriyatı, Beyrut 1987, 254-255; Muhibbuddîn Ebû Muhammed Murtedâ el-

Huseynî ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, h-m-r- maddesi, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1994, VI, 

363-370; Âsım, II, 304; Nevevî, XXVI, 6; Şevkânî, VII, 50; Zuhaylî, V, 219. 
37

 Kalıb olarak nezle hastalığına denen “ زكام” ve öksürüğe denen “سعال” sözcüklerinden alınmıştır. Bkz. 

İsfahânî, 516. 
38

 Nevevî, XXVI, 7. 
39

 Ebû Fazl Cemâluddîn Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Lübnan 1990, 

IV, 255; Bustânî, 254-255; Zebîdî, 363; Bâbertî, VI, 174; Şevkânî, VII, 50; Kuhistânî, II, 99; Semerkandî, 

III, 556. 
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bulunmaktadır. Bu vasıflar bulunmadıkça da hamriyyet meydana gelmediği 

görüşündedir.
40

 

  İmam Muhammed ile Ebû Yûsuf’a ve diğer üç mezhep imamına göre ise 

üzüm suyu keskinleştiği zaman hamr halini almış olur. Çünkü onlara göre keskinlik 

özelliği ile sarhoş edici ve aklı örtücü olduğu için bunda hamr olma özelliği vardır. 

Sarhoşluk verme mânâsı ise köpüğünü atmadan da gerçekleşir. Üzüm suyu kaynatılıp 

köpüğü alındığında incelir, saflaşır ve sarhoş edicilik etkisini yitirir. Keskinleştiği 

takdirde ise, ister kaynatılıp köpüğü alınmış, isterse hiç kaynatılmamış olsun, bu hamr 

olur.
41

 Yani hamrın haram kılınmasının nedeni, ondaki coşturucu lezzet ve sarhoşluk 

verici kuvvettendir ki, içilmesiyle düşmanlık meydana getirir ve Allahu Teâlâ’nın 

zikrinden alıkoyar.
42

   

 İmam Serahsî hamr hakkında şöyle açıklama verir: “Hamrın haram kılınması, 

hamrdaki coşturucu lezzet ve sarhoşluk verici kuvvetten dolayı, içildiğinde düşmanlık 

meydana getirmesi ve Allah’ü Tealanın zikrinden alıkoyması nedeniyledir. Ancak 

kaynatılıp köpüğü alındığında incelir, saflaşır ve sarhoş edicilik etkisini yitirir. 

Keskinleştiği takdirde ise, ister kaynatılıp köpüğü alınmış, isterse hiç kaynatılmamış 

olsun, bu hamrdır. Yani içine bir şey atarak çare bulma imkânı vardır. Kaynamasını 

engellemek için çare bulunabilir. Köpüğünü de hiç atmamış olabilir. Fakat sarhoş edici 

                                                           
40

Şemsu’l-Eimme Ebû Sehl Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, Kitâbu’l-Mebsût, (çev. Mustafa 

Cevat Akşit) Gümüşev Matbaası, İstanbul 2008, XXIV, 19; Bâbertî, VI, 175; Ebû Muhammed Mahmûd b. 

Ahmed el-Aynî, Şerhu’l-Aynî alâ Kenzi’d-Dekâik, İdâratu’l-Kur’ân ve’l-Ulûmü’l-İslâmiyye, Beyrut 2004, 

III, 394; Kuhistânî, II, 99. 
41

 Şirbinî, IV, 215. 
42

 Serahsî, XXIV, 6; Kuhistânî, II, 99. 
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olması için keskin olması gerekmektedir”.
43

 Böylece anlıyoruz ki hamrda dikkate 

alınacak özellik keskinleşmiş olmasıdır.   

 Ebu Hanîfe’nin bu tür karara varmasının nedeni, üzüm suyunun kendine has 

niteliklerinin olmasıdır. Ona göre sarhoş edicilik, üzüm suyunun niteliğidir. Üzüm suyu 

ise, yaş üzümden sıkılanın aslıdır. Geriye kalan şiddetlenip köpüğünü atması ise 

sonuçlarından biridir. Böyle olunca da hüküm asla göre verilmesi gerektiği görüşünde 

olmuştur. Bu durumu, bir bölge ahalisinden o bölgede sadece birinin kalması ile o kalan 

kişinin, ikamet edenler olarak değerlendirilmediğine benzetmiştir. Bu nedenden başka 

İmam Serahsî şöyle açıklama verir: “Sıhhat ve had hükmü, rey ile ispat edilemez. 

Bunları bilmenin yolları ise delildir, yani nasstır. Nassın ise sadece hamrın haramlığı 

hakkında gelmiş olup, hamr, üzüm suyundan farklıdır. Dolayısıyla üzüm suyunun 

sonuçlarından bir şeyin kalması ile farklılık tamamlanmış olmaz. Üzüm suyunun helal 

olduğu sabit olup, sabit olduğu kesin olarak bilinen bir şey, ancak benzeri bir kesinlik ile 

ortadan kalkabilir. Bu kesinlik, ancak ekşiyip acılaşma ve köpüğü atmasından sonra 

olabilir. Had konularında esas olan nedenindeki tam tamına olmadır. Mesela zina ve 

hırsızlık cezaları ancak fiilin ismen, şeklen ve manen her yönüyle tamamlanmasından 

sonra gerekli olur. Çünkü noksanlıkta yokluk şüphesi vardır. Had cezaları ise şüpheler 

ile ortadan kaldırılır. İşte bu nedenle Ebû Hanîfe araştırmış ve üzüm suyunun ancak 

ekşiyip acılaştıktan köpüğünü attıktan sonra keskinleştiği takdirde hamr hükümlerinin 

tam olarak bulunduğunu söylemiştir” demektedir.
44

  

                                                           
43

 Serahsî, XXIV, 11. 
44

 Serahsi, XXIV, 19-20. 
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 Sarhoşluk veren her hangi içkiye, hamr isminin verilmesi ihtilâf konusu 

olmuş, çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Bazı âlimlere ve lügâtçılara göre aklı 

örttüğü için hamr denilmiştir.
45

 Bu durumda خامر  ism-i fail mânâsına gelip, aklı örten 

içki demek olur. Bazı âlimlere göre hamr denilmesi, şarap olması için 

örtüldüğündendir. Bu durumda مخمور ism-i mef’ul mânâsında olup, örtülmek 

suretiyle yapılan içki demek olur. Âlimlerin bir grubu da hamrın مخامر den alındığını 

söylerler. مخامر de karıştırmak demektir ki, şarap aklı karıştırdığı için ona bu ismin 

verildiği fikrindedirler. Hz. Ömer’in: “الخمر ما خمر العقل” (Hamr, aklı karştıran şeydir) 

sözüne dayanmışlardır.
46

 Bir kısım âlimler de “bırakmak” mânâsından alındığı, şarap 

kıvamını buluncaya kadar kendi haline bırakıldığı için bu kelimeden alındığı 

görüşündedirler.
47

 Şaraba خمر dışında الشمول  da denilir. Aklı sarıp sarmalayıp, örttüğü 

için böyle adlandırılmıştır
48

. Hamra “utanmak” fiilinde de kullanıldığı 

bildirilmektedir.  Mesela, utandığı insandan kendi nefsini gizlemeye, örtmeye mecbur 

olan birinin durumunu ifade etmek için.
49

   

 İbn Abdilber bu mânâların hepsinin şarapta olduğunu şöyle açıklar: “En iyisi, 

bu manaların hepsi şarapta mevcuttur demektir. Zîra şarap, kıvamını bulup 

                                                           
45

 Zuhaylî, V, 220. 
46

 Abdurrahman el-Gâriyânî, Müdevvenetü’l-Fıkhi’l-Mâlikî Ve Edilletuhu, Müessesetü’r-Rayân, 1. Baskı, 

Beyrut 2006, IV, 655; Bâbertî, VI, 174; Muhammed b. Ali b. Muhammed, Şevkânî,  Neylü’l-Evtâr min 

Esrâri Muntaka’l-Ahbar min Ehâdîsi Seyyidil Ahyâr, Matmaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Mısır, 1952, 

VII, 50.   
47

 Zebîdî, 364.  
48

 İsfahânî, 821. 
49

 Âsım, II, 304. 
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sakinleşinceye kadar terk edilir. İçildiği vakit ise akla galebe çalacak derecede onu 

karıştırır ve örter”.
50

 

Şâfiîler gibi bazı İslâm âlimleri İbn Ömer’in rivayet ettiği:  كل مسكر خمرو كل خمر

”Sarhoş eden her şey hamr (şarap) dır ve her hamr da haramdır“ حرام 
51

  hadisine 

binaen her içkiye hamr denileceği görüşünü savunmuşlardır. Çünkü bu hadiste her 

sarhoşluk verici içkiye hamr denildiğini Hz. Peygamber açıkça beyan etmektedir. 

Ehl-i lügattan bir kimsenin bunu ispat etmeye çalıştığında delil olarak kabul 

ediliyorsa, Hz. Peygamber Arapçayı daha iyi bildiğine ve açıkladığına göre hele hele 

delil olmalıdır.
52

 Bu delilin dışında “ و العنبة  , النخلة, الخمر من هاتين الشجرتين  (Hamr şu iki 

ağaçtan yapılır: hurma ve üzüm)”
53

 hadisinde de açık ifade ediliyor ki hamr, sadece 

üzüm suyundan alınana değil, iki ağacın meyvesinden elde edilen muskirata da hamr 

denilebilir. Aynı zamanda Hz. Peygamber’in “ و من , خمراو من الشعير , ان من الحنطة خمرا

و من العسل خمرا, الزبيب خمرا  ( Üzümden hamr yapılır, hurmdan hamr yapılır, baldan 

hamr yapılır, buğdaydan hamr yapılır, arpadan hamr yapılır)”
54

 hadisinin de sadece 

üzüm suyundan elde edilen içkiye hamr denilemeyeceğine delil olarak gösterirler. 

Hamrın haram olmasının sebebini, sarhoşluk verici özelliğine bağlamışlar. 

Dolayısıyla sarhoşluk veren her içki hamra dâhil olur ve bu da her sarhoşluk veren 

içkinin haram olduğu ifadesini verir demişlerdir. Hz. Ömer’in: “Hamrın haramlığı şu 

beş şey üzerine inmiştir: üzüm, hurma, buğday, arpa ve bal. Hamr, aklı gideren 
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şeydir”
55

 sözü de buna delildir. Çünkü hamrın haramlığı ile ilgili ayet indiği zaman 

Araplar ve onlardan başkaları da bu beş şeyden hamr elde ediyorlardı. Dolayısıyla 

haramlık hükmü bunların hepsini kapsamakla kalmamakla beraber, “Hamr, aklı 

gideren şeydir” ifadesinden neden yapılırsa yapılsın, bütün sarhoşluk verici şeyleri 

kapsadığına delildir.
56

 Hz. Peygamber’in: “ ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها ليشربن   

(Ümmetimden bir takım kimseler içkinin adını değiştirerek onu mutlaka içerler).”
57

 

hadisi de bu görüşü desteklediğini, içki isimlerinin ve hangi maddeden yapıldığının 

hükmü değiştirmediğini ifade etmişler.
58

  

 Hurma şırası gibi şeyler de sarhoşluk verdiği için birçok İslâm âlimleri onlara 

da hamr demişler. Nedenini ise şarabın Medine’de, daha üzüm şarabı yokken, hurma 

ve hurma koruğu şarapları varken haram kılınmasına bağlamışlar.
59

 Fakat âlimlerin 

çoğunluğuna göre, ağırlık olarak Hanefîler her içkiye şarap denilmediği görüşüne 

varmışlar. Çünkü kıyas ile lügat sabit olmaz. Ancak mecazen sair içkilere de şarap 

denilebilir demişler.
60

  

 Bu konuyla ilgili Hanefîlerden İmam Serahsî,  hamrın “aklın örtülmesi” 

manasında kullanılmasını, her aklı örten şeyin hamr ismini almasını göstermediğini 

ifade etmektedir. Buna örnek olarak, bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz olan ata siyah-

beyaz anlamına gelen “eblak” denildiği, ancak siyah beyaz olan elbiseye aynı isim 
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 Buhârî, (“Eşribe” 2, 5); Ebû Dâvûd, (“Eşribe” 1, 3669). 
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 Nevevî, XXVI, 10; Gâriyânî, IV, 655. 
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verilmediğini, yine yıldızlara “ortaya çıkan şey” anlamına gelen “necm” kelimesi 

isim olarak verilmişken, her ortaya çıkan şeye bu isim verilmediğine değinerek, hamr 

isminin sadece üzüm suyundan alınan içkiye denildiğini söylemiştir.
61

 

 Hanefî fâkihi el-Merginânî de konuyla ilgili şöyle demektedir: “Bize göre 

hamr (şarap), sarhoşluk verecek vasfa gelen, pişirilmemiş çiğ üzüm suyudur. 

Lûgatçılarla ehl-i ilim arasında bilinen de budur”.
62

 Ayrıca Merginânî hamr 

kelimesinin yukarıda geçen tarifle şöhret bulduğunu, bununla beraber diğer sarhoşluk 

veren maddeler için de başka isimlerin kullanılmasıyla şöhret bulduğunu 

söylemektedir. Diğer sarhoşluk veren maddelere hamr isminin verilmesinin 

sebebinin, tıpkı şarap gibi acı ve ekşi olmasından kaynaklandığı, aklı örtmesinden 

olmadığı fikrindedir.
63

  

 Hamr, Hanefîlere göre üzüm suyudur, diğer mezhep âlimlerine göre ise her 

sarhoşluk veren içkidir.
64

 Aynı zamanda insanların örfüne göre hamra “şarap” da 

denilir. Ancak sözlükte şarap, “içilen her hangi bir sıvı” demektir ki, sarhoşluk 

edecek vasfı olsun ya da olmasın. İslam Hukukçularına göre ise, “içilmesiyle 

sarhoşluk veren her hangi bir sıvı” demektir. Çoğulu “eşribe”dir.
65
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3. Hamrın Çeşitleri 

 Hamrın birçok türü vardır. Araplar eskiliği, tazeliği, çabuk sarhoş etmesi, rengi, 

yapıldığı malzeme, üretildiği yer ve saklandığı kaba göre muhtelif isimler vermişlerdir.
66

 

 Hamr, Mekke’de yaş üzüm ve hurmadan, Medine’de ise kuru üzüm ve hurmadan 

elde ediliyordu. Peygamber Efendimiz:   ان من العسل خمرا و  ان من العنب خمرا ان من التمر خمرا

 Üzümden hamr yapılır, hurmadan“  ان من البر خمرا و ان من الشعير خمرا و انهاكم عن كل مسكر 

hamr yapılır, baldan hamr yapılır, arpadan hamr yapılır. Ben sizi bütün sarhoş edici 

şeylerden yasaklıyorum”
67

 buyurmuştur. Bu hadisten, daha Hz. Peygamber döneminde 

üzüm, hurma, bal, arpa ve buğday gibi maddelerden içki (hamr) yapıldığı ve Hz. 

Peygamberin bunların her türünü yasakladığı açıkça anlaşılmaktadır.  

4. Hamr İle İlgili Hükümler 

 Hamr ile ilgili hükümler şu şekildedir: 

1. Zaruret durumunun dışında şarabın azını da, çoğunu da hatta bir 

damlasını bile içmek haramdır. Çünkü hamrın kendisi haram kılınmıştır, sarhoşluk 

verdiği için değil. Diğer sarhoşluk verici içkilere kıyasen hamrın azı, çoğuna götürme 

özelliği de vardır.
68

 Hz. Peygamber’in  ت الخمر بعينها، قليلها كثيرهاحرم  “Hamr ayn’ı ile 

haram kılınmıştır, (bu sebeple) azı da haramdır, çoğu da”
69

 hadisi bunu açıkça ifade 
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etmektedir. Aynı zamanda Allahu Teâlâ hamrı “pislik” olarak nitelemiştir.
70

 Bu da 

hamrın ayn olarak haram kılındığını göstermektedir. 

2. İttifak edilen bir görüşe göre hamrı helal sayan kâfir olur. Çünkü hamrın 

haramlık hususu kesin delil olan Kur’ân-ı Kerim’le sabittir.
71

 Allahu Teâlâ: “Ey îman 

edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. 

Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz” buyurmuştur.
72

 Bu kesin olan delili reddettiği 

için küfre girmektedir. 

3. Bir müslüman için alış, satış, hibe ve başka yollarla şaraba malik olmak 

veya başkasına mülk olarak vermenin haram olduğunda icma vardır.
73

 Çünkü Hz. 

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:   ها  نبيعها و اكل ثم مان الذي حرم شربها حر  (Şüphesiz, 

içkinin içilmesini haram kılan, satımını ve parasının yenmesini de haram kılmıştır).
74

 

Başka bir hadisinde on iki kişiye lanet ederek şöyle buyurmuştur: “(Ham maddesinden 

şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, içene ve sakilik yapana, (imalathaneden 

veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya müstehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, 

satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene lanet olsun”
75

.  
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4. Müslümanlar için şarap, kıymet taşıyan bir mal değildir. Çünkü ona 

kıymet takdir etmek, ona bir mevki ve şeref tanımak demektir. Nitekim onu telef veya 

gasbeden de sorumlu tutulmaz.
76

    

5. Hamr, tıpkı kan, sidik gibi ağır (muğallaz) necis maddesidir.
77

 Bundan bir 

dirhem miktarından daha fazlası elbiseye dökülse bu, namazın caiz olmasını engeller.  

6. Hamr bulunan bir suda hamrın tadı, kokusu olup ve rengi de belirgin 

şekilde suya galip durumda ise, içen kimseye had uygulanır.
78

 

7. Şarabın bir damlasını bile içene had vurulur.
79

  

8. Şarap ister kaynatılsın, ister kaynatılmasın, yine de haramdır.
80

 

 Bununla beraber içki içmenin kazaî ve dînî olmak üzere iki hükmü de vardır. 

a. Kazaî hüküm, içki içen kimseye had cezasının uygulanmasıdır.  

b. Dînî hüküm ise, tevbe edilmediğinde âhirette azap görmeyi gerektiren bir 

günah olmasıdır. 

 Ahiretteki hükümden uzun uzadıya bahsetmeye gerek yoktur. Çünkü bu, kul ile 

rabbi arasındaki bir husustur. Bu hüküm, dünyevî cezalar ve hâkimlerle ilgili değildir. 
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Ancak bütün âlimler, kasden içki içmenin en büyük günahlardan olduğunda ittifak 

etmişlerdir.
81

 

III. HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKRÜN HUKUKÎ DAYANAĞI 

A. Kur’ân-ı Kerîm  

 İçki içmek bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’le yasaklanmıştır. Kur’ân-ı 

Kerîm’deki hükümler ise şarabı bir defada yasaklamamıştır. Yasaklama işlemi, yavaş 

yavaş gelmiştir. Allah Teâlâ içkinin kesin olarak yasak edildiği âyette ise şöyle buyurur: 

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer 

pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza 

düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 

bunlardan vazgeçtiniz değil mi?”
82

  

 Bu âyetin iniş nedeni Hz. Ömer (r.a.)‘in dilekte bulunmasıdır. Rivayete göre Hz. 

Ömer (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.v.)’e, “Şarap malı yok ediyor, aklı gideriyor. Onu bize 

açıklasın diye Allah Teâlâ’ya dua ediver,” dedi ve   “Allah’ım! Bizi içki hakkında yeterli 

bir açıklama ile aydınlat” diye dua etmeye başladı. İlk olarak şu âyet nazil oldu: 

 “Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük 

bir günah, bir de insanlar için bazı yararlar vardır. Fakat günahları, yararlarından 

daha büyüktür.”
83
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 Bunun üzerine bazı insanlar şaraptan kaçınırken, bazıları da yararından 

faydalanıp günahını bırakacaklarını söylediler. Hz. Ömer (r.a.) “Daha fazla açıklama yap 

Allahım” diye dua etti. Arkasından Allahü Teâlâ’nın şu âyeti nazil oldu:  

  “Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza 

yaklaşmayın.”
84

  

 Bunun üzerine bazıları “Bizi namazdan alıkoyan şeyden bize yarar yok, 

Allahım!” diye dua etmeye devam etti. Sonunda Allahü Teâlâ’nın yukarıda anılan Maide 

sûresinin 90. ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) “Vazgeçtik, ya Rabbi!” 

diye karşılık verdi.
85

 

 İslam hukukçularından Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf, ayette geçen hamrın, yaş 

üzüm suyunun kaynatılıp köpüğü attıktan sonraki çiğ ve keskin durumu olduğunda 

ittifak etmişler. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de Yûsuf sûresinde, “Ben düşümde hamr 

sıktığımı görüyorum”
86

 ifadesindeki “hamr” kelimesi, sıkılma sonucu şarap durumuna 

gelen yaş üzümü ifade etmektedir.
87

 

 Ayette Allahü Teâlâ şarabın pislik olduğunu “rics” kelimesi ile beyan etmektedir. 

“Rics” kelimesi ayn’ı yani “kendisi haram” demektir. Dolayısıyla bunların şeytanın işi 

olması, bunlardan vazgeçmeyenlerin şeytana tabi olması ve Allahü Teâlâ’nın razı olduğu 

şeylerden uzaklaşması demektir.
88

 Ayetin devamında “ondan sakının” ifadesi, şaraptan 
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sakınma yönünde bir emir olup haramlık konusunda açık bir ifade olmaktadır. Peşinden 

şarabın haram olduğunu pekiştiren 91. ayet nazil oldu.  

“ Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı 

anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi?”
89

 

buyrulmuştur. Ayetteki “Artık bundan vazgeçtiniz değil mi?” ifadesi, içkiden sakınma 

yönündeki emrin çok açık bir ifadesidir. 

B. Sünnet 

 Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şarabın haram olduğunu bildiren birçok hadisi 

mevcuttur. Şarabın haram olduğunu kesin bildiren delil ise,  

“Allah içki ile ilgili on kişiye lanet etti”
90

 hadisidir. Bir başka hadisinde,“İçki 

içen, puta tapan gibidir”
91

, “İçki kötülüklerin anasıdır”
92

 buyrulmaktadır. Diğer bir 

hadisinde de,“Kişi içki kadehini eline aldığı zaman yerde ve gökteki bütün melekler ona 

lanet eder. Eğer onu içerse kırk gün namazı kabul olunmaz. Eğer içmeye devam ederse 

puta tapan gibi olur.”
93

 buyrulmaktadır.  

C. Sahâbe Uygulamaları 

 İçki içmenin yasak edilmesinde sahabenin de önemli yeri vardır. Yüce Allah 

içkiyi yasaklamadan evvel, o coğrafyada içki çok yaygındı. Herkes içerdi ve bu çok 
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normal bir görünüme sahipti. Çünkü içki içme alışkanlığı insanlığın doğuşu kadar 

eskidir. Elbette Arap coğrafyası da bundan etkilenmiş, alışmış bir toplum idi. Ancak 

içkideki mefsedet verme özelliğinden, hoş olmayan olaylar da yaşanmıyor değildi. İçki 

yasağı ile ilgili ayetlerin sebeb-i nuzûlüne bakıldığında, Hz. Ömer’in yalvarması üzerine 

indiği görülür. Tefsir kitaplarında bu, ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Namaz 

kıldırırken Hz. Ali’nin Kâfirûn sûresini yanlış okuması, Ensardan bir sahabîyle Sa’d İbn 

Ebî Vakkas arasında çıkan kanlı olay gibi sebepler zikredilir.
94

 Bu sebeplerin dışında 

içkinin aklı ve malı yok etmesi de vardır.  

 İçki içene ceza, Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemekle beraber, Sünnet’le sabit 

olmuştur. Hz. Peygamber, içki içene kırk sopa cezası tayin etmiştir.
95

 Hz. Ömer, insanlar 

arasında artan refahtan dolayı, kırk sopa cezasının insanları içki ibtilasından 

alıkoymadığı düşüncesiyle, sahabîyle yapılan istişareden Hz. Ali’nin fikriyle, seksen 

sopaya çıkarma kararı almıştır.
96

   

IV. HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR AYIRIMININ SEBEPLERİ VE 

FUKAHÂNIN DELİLLERİ 

A. Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr Ayırımının Sebepleri 

Cumhûr ile Hanefîler arasında geçen ihtilaf, Kur’ân’daki hamr kelimesine hangi 

sarhoşluk veren içkilerin dâhil olup, hangilerinin dâhil olmadığı noktasındadır. Cumhûr 

ile İmam Muhammed’e göre sarhoşluk veren bütün içkiler, Hz. Peygamber’in: 
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“Sarhoşluk veren her şey hamrdır ve her hamr haramdır”
97

 hadisiyle Kur’ân’ın içki 

haramlığı kapsamına dâhil olduğu fikrindedirler.
98

 Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ise, hamr 

ile diğer sarhoşluk veren nesneler arasında ayırıma girmişler.
99

   

 Hanefiler kesin haramlığı bir tek sınıf için düşünmüşler ve içki içme cezasının 

sadece bu maddenin içilmesine bağlı kılarlarken, diğer sarhoşluk verici nesnelerin bu 

nassın kapsamına sadece nitelikle, yani sarhoşluk verici olma niteliğiyle dâhil olduğunu 

söylemektedirler. Dolayısıyla bunlarda, sadece ağza alınmış olmak, hadd cezasının 

gerekli olması için yeterli görülmemektedir. Bunun yanında bizzat kişiyi sarhoş etmesi 

de şarttır.
100

 Sarhoşluk vermeyen yiyecek maddelerinden elde edilen şıralara gelince, 

yine içki içme cezası uygulanmasının mümkün olmadığını söylemişlerdir. Fakat tazir 

cezasını engellememişlerdir. Çünkü sarhoşluk verici bir nesneyi içmek her ne biçimiyle 

olursa olsun haram görülmüştür. Bu haramlığa Kurâni Kerim’den yukarıda sıralanmış 

olan birinci nass şöyle işaret etmektedir: “ Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem 

sarhoşluk veren içki ve hem de güzel gıdalar edinirsiniz.”
101

 Yâni tefsircilerin 

açıklamalarına göre hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden elde edilen 

sarhoşluk verici içkiler haram olanlardır. Hurma meyveleri ve üzümlerden kurutulmuş 
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olan hurma ve kuru üzüm, bunlardan yapılan pekmez, sirke ve şıra helal olan güzel 

rızıklardandır.
102

  

B. Konuyla İlgili İslâm Hukukçularının Delilleri 

1. Cumhûrun Delilleri 

Hanefîlerle Cumhûr arasındaki ihtilafın ana noktası, sarhoşluk verici maddelerin 

aslında haram olup olmadığında değildir. Asıl ihtilaf sarhoşluk verici çeşitli nesnelerin 

sınıflarının Kur’ân nassının kapsamına girip girmediği noktasındadır. Hanefîler kesin 

haramlığı tek bir nokta üzerinde düşünürlerken ve içki içme cezasını sadece bu 

maddenin içilmiş olmasına bağlı kılarlarken, diğer sarhoş verici nesnelerin bu nassın 

kapsamına sadece nitelikle yani sarhoşluk verici olma niteliğiyle dâhil olduğunu 

söylemektedirler. Dolayısıyla bunlarda sadece ağza alınmış olmak hadd cezasının 

gerekli olması için yeterli değildir. Bunun yanında bizzat kişiyi sarhoş etmesi de 

şarttır.
103

 

İmam Mâlik, Hanefîlerden İmam Muhammed, İmam Şafiî, ve Ahmed b. Hanbel 

bu konuda farklı düşünmektedirler. Kendi görüşlerini, birincisi bu konuda mevcut olan 

hadislerle, ikincisi de ‘Hamr, bütün içki çeşitlerine denilir’ demek suretiyle, iki yoldan 

ispata çalışmışlardır. Bu konuda varid olan hadislerin en meşhuru, Hz. Âişe'den 

nakledilen hadistir ki şöyledir: “Hz. Peygamber (s.a.s)'e bal şarabının hükmü soruldu. 

Hz. Peygamber (s.a.s), 
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İstanbul 1991, IX, 4513. 
103

 Bâbertî, VI, 175. 



31 
 

“Sarhoşluk veren her içki haramdır” diye cevap verdi”.
104

 Yahya b. Main, 

“Sarhoş edici maddelerin haram olduğu hakkında Peygamber (s.a.s) Efendimiz'den 

rivayet olunan hadislerin en sahihi budur”
105

 demiştir.  

Fukahanın dayandığı hadislerden biri de, İbn Ömer'in Hz. Peygamber (s.a.s), 

“Sarhoş edici her madde hamrdır ve her hamr haramdır”
106

 buyurduğu hadisidir. 

Hadisten delil çıkarttıkları yer de, Hz. Peygamber’in bütün sarhoşluk verici maddeleri 

hamr diye isimlendirmesidir. Bilindiği gibi hamrın, yani şarabın, azının ve çoğunun 

içilmesi haram kılınmıştır. Hz. Peygamber sarhoşluk veren bütün maddeleri hamr 

demişse, o zaman onların azının ve çoğunun içilmesi de hamr gibi haram olur. Nitekim 

Hz. Peygamber açık, anlaşılır dilde konuşan Arap idi. Dolayısıyla bütün sarhoşluk veren 

maddeler hamr ismine dâhil olmaktadır demişler.
107

 

  Fukahanın dayandığı diğer delil, Hz. Peygamber’in: “Çoğu sarhoş edici şeyin 

azı da haramdır”
108

 hadisi ile Hz. Âişe’den rivayet edilen “Bir farak (küp) içildiği 

takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır.”
109

 hadisidir. İşte bu iki hadis 

çoğu sarhoşluk veren içkinin, azının da haram olduğuna en açık nasstır. 

Fukahanın getirdikleri diğer delil Hz. Ömer’den gelen, Hz. Peygamber’in şu 

hadisidir. “Hamrın haram olduğu hükmü inmiştir. Bilesiniz ki, hamr beş şeyden 

yapılmaktadır: Üzümden, hurmadan, baldan, buğdaydan, arpadan. Hamr, aklı örten 
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şeydir.”
110

 Hadisteki delil yeri ise, sayılan şeylerin hamr diye isimlendirilmeleridir. Hz. 

Ömer açık ve anlaşılır konuşan Araplardan biri olduğuna göre, hamrın bu şeyleri de 

kapsaması gerekir. Dolayısıyla hükümleri de hamrın hükmü gibidir demişlerdir.
111

  

Fukahanın ikinci delillerine gelince, bu da kelimenin türeyişi bakımındandır. 

Bu delillerinde, “Herkesçe bilinmektedir ki şaraba ‘hamr’ denilmesi, şarab insan 

aklını örtüp, gizlediği içindir. Çünkü ‘خمر’ lügatte ‘örtmek’ demektir. Nitekim 

başörtüsüne de, bunun için, ‘ خمار’ denilmiştir. Şu halde ‘hamr’ nasıl şaraba deniliyorsa, 

diğer içkiler de şarab gibi insanın aklını örttüğü için, onlara da ‘hamr’ denilir” diyerek 

lügavî kıyas yapmışlar.
112

 Yani bu içeceklerin çoğunun içilmesi, haramlık hükmü ve 

cezanın gerekli olması bakımından hamrın çoğunun içilmesi gibi olup, azı da azı gibidir. 

Bununla birlikte yukarıda zikredilen hadisler, açık ve anlaşılır şekilde konuşan Araplar 

tarafından rivayet edildiklerine göre, delil olmaya elverişlidirler.
113

 

İbn Rüşd bu konuyu değerlendirirken şöyle der: “Bana kalırsa, Peygamber (s.a.s) 

Efendimiz'in, “Her sarhoşluk veren haramdır”
114

 hadisi, kıyas ile çeliştiği için, her ne 

kadar Kufilerin tefsir ettikleri üzere, “Her sarhoşluk veren miktar haramdır” mânâsında 

olması ihtimal söz konusu ise de, “Her sarhoşluk veren şey haramdır” mânâsında daha 

zahirdir. Zira şeriatın fesadı önlemek için sarhoşluk veren şeyin çoğunu da, azını da 

haram kılmış olması mümkündür. Şarabın azının da haram olduğu icma ile sabittir. 

Şarabın aynı vasfını taşıyan öteki içkiler de niçin şarap gibi olmasın? Şarab ile diğer 
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içkiler arasında fark olduğunu söyleyenlere, davalarını isbat için delil göstermek gerekir. 

Bu da, eğer Hz. Peygamber’in (s.a.s),“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır”
115

 

hadisinin sıhhatini kabul etmezlerse, böyledir. Çünkü eğer bu hadisin sıhhatini kabul 

ederlerse, o zaman hiçbir diyecekleri kalmaz. Zira hadis nasstır, delildir. Nass ise kıyas 

ile çeliştirilemez. Sonra, Cenâb-ı Hak, "Deki, Şarap ve kumarda büyük bir günah ve 

insanlar için birtakım menfaatler vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha 

büyüktür."
116

 buyurarak, şarapta hem zarar, hem menfaat bulunduğunu bildirmiştir. 

Kıyas ise, eğer bir şeyden zarar görmemek ve menfaat görmek istense, o şeyin çoğunun 

haram ve azının helâl olmasını gerektirmektedir. Bununla beraber eğer şeriat o şeydeki 

zararı menfaatine üstün kılıp, çoğunu nasıl haram kılmışsa azını da haram kılar, o şeyin 

vasfını taşıyan diğer şeylerin de, o şey gibi haram olması lâzım gelir”
 
diyerek sarhoşluk 

verici bütün içkilerin hamrın kapsamına girdiğini vurgulamıştır.
117

 

2. Hanefîlerin Delilleri 

a. “Kıyas İle Had Sabit Olmaz” İlkesi 

Ebû Hanîfe ve arkadaşlarına göre ise hamr, kendi kendine, yani pişirilmeksizin 

kaynayıp kabaran, şiddetlenip sarhoşluk verici hale gelen, köpüğünü atmış olan yaş 

üzüm suyudur.
118

 Arapçada, sözlükte ‘hamr’ kelimesi bu manayı verdiği 

                                                           
115

 Tirmizî, (“Eşribe”, 2, 3,1864, 1867). Ebû Dâvûd, (“Eşribe” 20, 3681). 
116

 2.Bakara, 219. 
117

 İbn Rüşd, 431. 
118

 Merginânî, III, 393; Bâbertî, VI, 173;Aynî, IV, 353. 



34 
 

görüşündedirler. Bunun dışındaki sarhoşluk verici içkiler hakkında Ebû Hanîfe, ‘hamr’ 

dememekte ve ayetin kapsamına dâhil olmadıkları kanaatindedir.
119

  

 Bir takım şıralar daha vardır ki bunlar Araplarda sarhoş olmak için alışılmış 

nesneler değildir ve helal olan yiyeceklerdir ki, bunların başta sarhoşluk verici olmak 

gibi bir nitelikleri yoktur. Mesela buğday, arpa, mısır, bal, incir, şeker kamışı şıraları 

gibi. Bunları içen kimseye Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre, içki içme cezası 

uygulanmaz. Çünkü bunlar aslen helal olan nesnelerdir. Sarhoşluk verici özelliği ve 

niteliği daha sonra meydana geldiği için, bu niteliğe itibar edilmediği görüşünde 

olmuşlar.
120

 İmam Muhammed’e göre ise, bunlar sarhoşluk verici olmak için yapıldıkları 

sürece haram olurlar ve sarhoşluk cezası uygulanır. Fakat asılları itibariyle helal 

olduklarından dolayı helallik şüphesi nedeniyle, bunları içene içki içme cezası 

uygulanmaz. Zira Hz. Peygamber: “Hadleri şüphelerle düşürünüz”
121

 buyurduğu 

içindir.
122

  

 Hz. Peygamber’in: “Özünde pis oluşu nedeniyle şarabın azı ve çoğu ve 

sarhoşluk veren her içki haram kılınmıştır.”
123

 hadisi Hanefîlere göre, haram olanın 

sarhoşluk veren kısmı olduğuna delildir. Yani, sarhoşluk veren son kadehi haramdır. Bu 

da kendisinden elem meydana gelen şeye “elem verici” denilmesine benzetilmiştir. Bu 

tür içkilerin az miktarda içilmesinde sakınca görülmemiştir. Ancak arkasından 

sarhoşluğu meydana getiren son kadehi haram görülmüştür. İbn Abbas’ın bu görüşü 
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destekleyen “Haram olan sarhoşluk veren kadehtir.” şeklinde bir görüşü rivayet edilir. 

Ebû Yûsuf’un bu hadisi, “Kişinin sarhoş olmak maksadıyla içmesi durumunda haram 

olur” şeklinde yorumladığından bahsedilir. Bu maksatla azının veya çoğunun içilmesinin 

haram olduğu, ancak yemeği tatlandırmak için içilmesinin haram olmadığı görüşünü 

ileri sürmüştür. Bunun örneği, zina maksadıyla yürümenin haram, ibadet maksadıyla 

yürümenin ise ibadet olması gibidir demiştir.
124

  

 Bununla birlikte Hanefîler Hz. Peygamber’in: “Çoğu sarhoş edenin azı da 

haramdır”
125

 hadisini de haram olanın son kadeh olduğuna delil göstermişler.
126

 İmam 

Serahsî haram olanın son kadeh olduğuna şöyle açıklama verir: “Son kadeh sarhoş edici 

olup onun azı ve çoğu haramdır. Böylece ortaya çıkıyor ki, çoğu sarhoşluk veren bir 

şeyin, kişiye haram olan kısmı, bu çoğun azıdır. Böyle olabilmesi için haram olanın son 

kadeh olması gerekmektedir. Tamamı sarhoşluk verici kabul edildiği zaman ise haram 

olan, hadisin görünüşünün gerektirdiği şekilde, bu çoğun azı durumunda 

olmamaktadır.”
127

  

 Haram olanın son kadeh olduğuna bir başka delil olarak, İbni Ömer’in 

rivayetiyle Hz. Peygamber’e bir adamın bir kadeh nebiz yani şıra sunduğunu, 

koklayarak Allah Resûlü keskin olduğunu anlayınca, üstüne su dökerek içtiğini ve 

“İçindeki sertliğini su ile kırınız” buyurduğunu zikrederler. Bununla birlikte hamrın az 

bir kısmının haram sayılmasının sebebi inceliğinden dolayı olduğu, azı çoğuna 

götürdüğü, şıra ise kalın olduğundan azı çoğuna götürmediği görüşündedirler. Nitekim 
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şıranın haddi zatında bir gıda olduğu, dolayısıyla azı mübah kalmaya devam ettiği 

fikrindedirler.
128

   

 Ebu Hanîfe’ye göre de her türlü şekilde sarhoş olmak haramdır. Ancak ona göre, 

bazı sarhoşluk verici maddeler nassla sabittir ve bazılarının da sarhoşluk verici olma 

niteliği bilfiil vardır. Dolayısıyla bunlar haramlık kapsamına girerler. Bazılarının ise 

sarhoşluk verici niteliklerinin kendi zamanlarındaki duruma göre kesinlik değil, ihtimal 

ifade ederler. İhtimalin tamamen ortadan kalkması bu nesnelerin bilfiil sarhoş olmak için 

içilmesiyle mümkündür. Mesela, buğday, arpa ve şeker kamışı şıralarında yapıldığı gibi. 

Bu şıralarda haramlık sabittir ve böylece bu meselede verilen hüküm, zaman ve kasıt 

meselesidir. Yani, zamana ve insanın niyetine göre değişmektedir. Bu çeşit içkilerin 

haramlık derecesi, şarabın haram olmasından geride kalır. Nitekim şarabı inkâr eden 

kâfir olurken, bu tür içkileri inkâr eden kâfir olmaz. Şarabın bir damlasını bile içene had 

vacib olurken, diğer kısım içkileri içene, ancak sarhoş olması ile had vacib olur. Çünkü 

şarabın haramlığı kesindir, diğer içkilerin haramlığı ise içtihada dayalıdır.
129

     

 Muhammed Ebû Zehra, bu konuyu değerlendirirken, Ebu Hanife’ye bu mesele 

hakkında bazı rivayetlerin geldiğinden bahseder. O rivayetlere göre, sahabilerden 

bazıları bu gibi içecekleri içmektelermiş. Bu haberlere binaen Ebu Hanife, bu içkilerin 

haram olduğunu söylememiş, bundan amacı ise, bazı sahabilerin günah işlemekle 

suçlanmamasını sağlamak olduğunu söyler ve Ebû Hanîfe’nin bu konudaki sözüne yer 

verir: “Bu içkilerin haram olduklarını söyleyeyim diye bana baskı yaparak Fırat’a 
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batırıp beni boğmaya çalışsalar bazı sahabeleri fasıklıkla suçlamış olmamak için, yine 

de haram olduklarını söylemezdim. Ama buna karşılık yine beni Fırat nehrine batırıp, 

boğmaya çalışarak, beni onların bir damlasını içmeye zorlasalar, bir damlasını bile 

içmezdim.”
130

 Bu metinden anlaşıldığına göre Ebu Hanife açısından bu mesele 

sahabenin şerefini korumak ve dinde ihtiyatlı olmak meselesidir.  

 Bu delillerin dışında Hanefîler, kıyasî bir yolla başka türlü delil getirmişler. 

Şöyle ki, fiilen gerçekleştirilmedikçe adam öldüren kimseye kâtil denilmediği gibi, şarap 

içen kimse de fiilen sarhoş olmadıkça, sarhoş denilemez.
131

 

b.  İçki Haddi İle Diğer Hadler Arasındaki Karakteristik Farklar 

İçki içme haddi zina haddinden daha hafif, iftira haddinden ise daha 

şiddetlidir.
132

 

İmam Serahsî, içki içme haddinin, zina haddinden daha hafif, iftira haddinden 

daha şiddetli olmasının nedenini şöyle açıklar: “Zina cezasında sopanın, şarap içme 

cezasındakinden daha sert olmasının nedeni, zina cezası Kuran’da geçtiği içindir. Allahu 

Teâlâ: “… Müminlerden bir grup da onlara verilen cezaya tanık olsun”
133

 buyurarak 

bunu “ceza” olarak adlandırmıştır. Yine Allahu Teâlâ: “…Allahın dininde onlara 

acıyacağınız tutmasın…”
134

 buyurmuştur. Şarap içme cezasına ise Kur’ân’da 

değinilmemiştir. Ayrıca amaç caydırmaktır. İnsan doğasının, cinsel arzu ağır bastığında 
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zinaya yönelmesi, şarap içme arzusundan çoktur. Şarap içme cezasının, iftira cezasından 

daha sert olması ise, şarap içenin suçu kesin bilindiği içindir. İftira cezasında ise böyle 

bir kesinlik yoktur. Çünkü birinin zina ettiğini söylemek, doğruluk ve yalanlık olasılığı 

taşıyan bir haberdir. Kişi, doğru söylediği halde dört tanık getirmeyebilir. Bundan dolayı 

iftira cezası, şarap içme cezasından daha hafif olmuştur.”
135
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR AYIRIMININ HUKÛKÎ SONUÇLARI 

 

I. HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR AYIRIMININ HAD 

MİKTARLARINA ETKİSİ 

A. Haddü’ş-Şürbün Miktarı  

Bu teknik bilgilenmelerden sonra bu suçlara uygulanacak cezaların miktarının 

belirlenmesi hususunu açıklamak gerekmektedir. Şöyle ki: Bir kimse kadın olsun, erkek 

olsun zorlanmaksızın, gönüllü olarak içki içer ve içki kokusu gelmekteyken yakalanırsa 

ve iki şahit de içtiğine dair şahitlik ederlerse, o kimseye had uygulanır.
136

  

İçki içene had cezasının lazım gelmesi, Hz. Peygamber’in uyguladığı rivayet 

edilen birkaç habere ve ashabın uygulamalarına dayanmaktadır. Sünnetten gelen deliller, 

“Hz. Peygamber’e şarap içmiş bir adam getirilir ve o da ona iki hurma dalı ile kırka 

yakın sopa vurur. Bunu Ebû Bekir de aynı şekilde uyguladı. Ömer halife olunca halk ile 

istişare etti. Abdurrahman b. Avf bunun üzerine: “Hudûdun en hafifi seksen değnektir. 

Ömer de bunu emretti” demiştir”
137

, “Bunun üzerine yirmiye yakın adama emrederek 

her biri ona hurma dalları ve ayakkabıları ile ikişer dayak vurdular”
138

, “Hz. 
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Peygamber hamr haddinde hurma dalları ve nalınlarla vurdu. Ebû Bekir 40 değnek 

vurdu”
139

 rivayetleridir.  

Ashabın uygulamalarında ise, Hz. Ali’nin “Şüphesiz içtiği zaman sarhoş olur, 

sarhoş olunca da saçmalar, saçmalayınca da iftira eder. İftira edenin cezası ise 80 

değnektir”
140

 sözü ile Abdurrahman b. Avf’ın “Hadlerin en düşüğü seksendir. Ömer de 

bunu emretmiştir”
141

 sözü delil olarak gösterilmiştir.  

İçki içme cezasının miktarı konusunda İslam hukukçuları ihtilafa girmişlerdir. 

Çünkü sünnette had cezasının sayısının kırka yakın olduğu beyan edilmekte ancak daha 

sonra ashabın seksen değnek uyguladığı da bildirilmektedir.  

Cumhûr’a yani Hanefîlere, Mâlikîlere ve bir kısım Hanbelîlere göre, içki içene 

ceza miktarı seksen değnektir.
142

 İlk uygulamalarda, Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir 

zamanlarında ceza olarak kırk kadar değnek vurulmuş, bu hal Hz. Ömer zamanında bir 

müddet devam etmiş, daha sonra 80 değneğe çıkarılmıştır. Hz. Ömer’in haddi 

arttırmasının sebebi, gittikçe artan refahtan dolayı içki kullanımının fazlalaşması, halkın 

Hz. Peygamber’in zamanındaki haddin ciddiye almaması, halkın verimli arazilere gidip, 

bağ bahçe işlerini geliştirip, bu sebeple içenlerin çoğalmasıdır.
143

 Hz. Ömer’in halk ile 

istişarede bulunmasının sebebi ise, bir rivayete göre Halid b. Velid Hz. Ömer’e “Halk 
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şaraba düştü. Cezayı hiçe sayıyorlar” diye yazması olmuştur. Hz. Ömer bunun üzerine 

yasağın daha müessir olabilmesi için, cezanın ağırlaştırılmasını uygun görerek, Ensar, 

Muhacir ve Ashabla bu konuda istişarede bulunmuştur. Adburrahman b. Avf, Kur’ân’da 

zikri geçen hadlerin en hafifi olan 80 değneği tavsiye eder. Hz. Ali de bu neticeye ulaşan 

görüşünü: “Bir kimse şarap içerse sarhoş olur, sarhoş olunca saçmalamaya başlar, 

saçmalayınca iftira eder. İftira edenin cezası 80 değnektir” diye ortaya koyar. Hz. Ömer 

de içki içen için 80 değneğe karar kılar. Ashab da topluca bu görüşü benimser ve hiçbir 

aykırı görüş çıkmaz. İşte bu delillerden dolayı Cumhûr, içki içen kimseye ceza 

uygulanacak miktar 80 değnek olduğu görüşüne varmıştır.
144

 

Bunun dışında gösterdikleri bir başka delil de şudur “Peygamber’e (s.a.v.) hamr 

içen birisi getirildiğinde yanında kırk kişi bulunuyordu. Onlara vurmalarını emretti de 

her biri nalınları ile vurdular”
145

.  Bu haberi delil olarak göstermelerinin sebebi, Hz. 

Ömer’in işte bu rivayete dayanarak ceza miktarının seksene çıkarmasıdır. Hz. Ömer kırk 

kişiden her biri nalınları ile vurdukları zaman seksen vuruş yapacağı fikrine varmıştır. 

Yani her nalını bir vuruş olarak kabul etmiştir. Bu haberle yapılan uygulamanın Hz. 

Ömer zamanında olduğunu sahabîlerin ittifakı desteklemesi delil olmasını 

kuvvetlemiştir. Çünkü Hz. Ömer bu hadise dayanarak içki içme cezasını seksen kamçı 

yapmıştır. Dolayısıyla bununla had cezasının ispatının caiz olduğunu söylemişlerdir.
146
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 Hz. Peygamber’in : “Benim sünnetime ve benden sonra da Hulefâ-i Râşidîn’in 

sünnetine sarılın”
147

 hadisini esas alarak İslam âlimleri, bu meselede Hz. Ömer 

zamanındaki icmayı esas alarak seksen değnek verileceği sonucuna varmışlardır.
148

  

 İmam Şâfiî, bir kısım Hanbelîler, Ebû Sevr ve Davud ez- Zahirî, hamr cezasının 

miktarının kırk olduğunu sünnet ve ashab uygulamasından delil göstererek savunmuşlar. 

Sünnetteki delilleri şunlardır “Hz. Peygamber hamr cezasında nalınlarla ve değneklerle 

kırk adet vururdu”
149

, “Hz. Peygamber’e şarap içmiş bir kimse getirildi. Hz. Peygamber 

ona yaprakları soyulmuş iki hurma değneği ile 40 kadar değnek vurdu.”
150

 ve “Bunun 

üzerine yirmiye yakın adama emrederek her biri ona hurma dalları ve ayakkabıları ile 

ikişer dayak vurdular”.
151

 Bu rivayetlerde ceza miktarının kırk olduğu açık olarak beyan 

edilmektedir.
152

   

 Bir değer delilleri de, Hudeyn b. Münzir’den gelen şu haberdir: “Hz. Osman, 

Velid b. Ukbe şarap içtiği için kendisine dayak vurmak üzere Hz. Ali’ye emir vermiş. O 

da Abdullah b. Cafer’e: - Şuna dayak vuruver; demiş. Abdullah dayağı vurmuş. Sopa 

adedi kırka varınca Hz. Ali: - Dur! Rasûlüllah kırk sopa vururdu. Ebû Bekir de kırk 

vururdu. Ömer ise seksen değnek vurdu. Bunların hepsi sünnettir. Ama bu bana daha 

hoş geliyor; demiştir.”
153

 Bu rivayetten çıkardıkları delil Hz. Ali’nin “Rasûlüllah kırk 

sopa vururdu” cümlesidir. Burada Hz. Peygamber’in içki içene bu sayıyla ceza 
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uyguladığı, Hz.Ebû Bekir’in de takip ederek kırk değnek vurduğunu bildirmiştir. Ayrıca 

Abdullah b. Cafer’e sopa sayısı kırka ulaşınca durdurması da buna delil olduğunu ifade 

etmişlerdir.
154

  

Bu ihtilâfın asıl nedeni hür'e lazım gelen cezanın miktarı hakkındadır. Cumhura 

göre köleye lazım gelen ceza, hüre lazım gelen cezanın yarısıdır. İmam Malik’in rivayet 

ettiği “İçki içme cezasındaki hüre lazım gelen cezanın yarısıdır. Ömer de, Osman da ve 

Abdullah b. Amr da kölelerine içkide lazım gelen cezanın yarısını vurmuşlardır”
155

 

haberi buna delil olarak gösterilmiştir.
156

  

 Ancak Zahiriler, Leys b. Sad ve Ebû Sevr “Köle ile hüre lazım gelen ceza 

aynıdır ki bu, kırk değnektir” demişlerdir. Çünkü onlara göre Hz. Peygamber’in “Kim 

hamr içerse dövünüz, tekrarlarsa tekrar dövünüz”
157

 hadisinde hem hürlere, hem 

kölelere umum olarak sîga kullanılmıştır. Dolayısıyla hadiste köleye yarı ceza 

uygulanacağına dair bir delil çıkmadığına göre, onlar da hürler gibi kabul edilir ve tam 

had cezası uygulanacağı görüşüne varmışlardır.
158

   

Böylece İmam Şâfiî’ye göre köleye yirmi değnek lazımdır,
159

 hür kimsenin 

cezası seksen değnek olduğunu söyleyenler ise, köleye kırk değnek düşeceğini ifade 

etmişler.
160

 

İçki içme cezasının miktarında, aynı zamanda ta’zir cezasının payının olup 
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olmama meselesi de vardır. İmam Şafiî ve mezhebine, aynı şekilde bir kısım Hanbelîlere 

göre içki içmenin esas cezası, Hz. Peygamber’in vurduğu 40 değnek, ondan fazla olanın 

tâzir cezası olduğu fikrindedirler. Hz. Ömer’in vurduğu 80 değnek ise, tâzir cezasıyla 

beraber olduğunu ileri sürer. Abdurrahman b. Avf’ın Kuran’daki en hafif ceza 

miktarının seksen olduğunu ve o miktarı tavsiye etmesi, asıl ceza miktarının kırk, 

üzerine ilave edilen kırkın ise tâzir cezası olduğu görüşündedirler.
161

    

 40’tan fazla değneğin tâzir cezası olduğuna delil olarak, yukarıda geçen İbn 

Münzir’in rivayet ettiği hadiste, Hz. Ali’nin sözlerinin “Fakat şu 40 adedi bana en 

sevimli olanıdır” şeklinde rivayet olunduğu görüşündedirler. Bununla birlikte Hz. 

Ali’nin Hz. Ömer’e “İçki içene 80 değnek vurulmasına taraftarım. Çünkü içki içen 

sarhoş olur, sarhoş olunca da iftira eder” demesindeki ‘heza’ kelimesinin, ‘uygun 

olmayan şeyler söylemek’ olduğu, ‘iftira’ kelimesinin ise, ‘yalan söylemek, zina 

isnadında bulunmak’ olduğu, dolayısıyla içki içme cezasının miktarının 40 olacağı 

görüşüne varmışlardır.
162

 

 Hanefîlere göre içki içme cezası seksen değnektir. Zira bunda Ashabı Kiramın 

icmaı vardır.
163

 Bundan fazla vurulan değneklere bile ta’zir denilmemiştir. Ceza, ancak 

içki içme suçundan başka suçu bulunduğu zaman artırılabilir. Nitekim böyle bir 

uygulama Hz. Ömer’de olmuştur. Hz. Ömer kendi kanaatine göre olan seksen değneği 

uyguladıktan sonra buna suçlunun âyeti kötü yorumladığı için birkaç darbe daha eklediği 
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bilinir.
164

 Hz. Ali’nin de Ramazan’da içki içen adama, içki içtiği için 80 değnek 

uyguladıktan sonra, ertesi gün Ramazan’da içmeye cüret ettiği için 20 değnek daha 

vurmuştur.
165

  

B. Haddü’s-Sükrün Miktarı 

1. Haddi Gerektiren Sükr 

Sarhoşluk, kullanılan sarhoşluk veren maddenin beyne yükselen buharlarının 

tesiriyle meydana gelen özel bir durumdur.
166

 Haddü’s-sükrün uygulanmsı için uygun 

görülen sarhoşluk hali müctehid imamları arasında farklı görüş ve içtihatlar 

vermelerine neden olmuştur.  

İmam Ebû Hanîfe’ye göre, cezayı gerektiren ve haramlık hükmünün kendisine 

bağlı olduğu sarhoşluk miktarı, hiçbir şeyi anlamayacak ve kavrayamayacak, erkeği 

kadından ayırt edemeyecek derecede sarhoş olan kişinin aklını başından gideren 

şeklidir.
167

 Sarhoş öyle bir halde olur ki, şahısları görür ama vasıflarını fark edemez.   

İmameyn ve diğer imamlara göre ise sarhoş, çoğu sözü saçma olan, abuk 

sabuk konuşan, yürüyüşünde ve davranışında anormallik olan kimsenin durumudur. 

Bundan daha fazla ileri giderse, o da artık sarhoşluğun ileri derecesidir.
168

 Onlar bu konuda 
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örfü dikkate almışlardır. Çünkü içki nedeniyle sözünü karıştırana, insanlar arasında 

sarhoş denilmektedir.
169

 Allahu Teâlâ’nın şu âyeti kerimesi de bunu 

kuvvetlendirmektedir: “و ال تقربوا الصالة و انتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون” (Sarhoş iken ne 

söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın)
170

. İbn Abbas’tan gelen şu rivayet 

de göstermektedir ki, sarhoş, duymayan kimsedir: بات سكرانا بات عروس الشيطان فعليه ان  من

 Her kim sarhoş olarak gecelerse, Şeytanla gelin güveyi olarak)  يغتسل اذا اصبح 

gecelemiş olur ki sabahladığı zaman gusül etmesi gerekir).
171

 Ebû Yûsuf’a had lazım 

gelen sarhoşun kimliği ile ilgili sorulduğunda, Kâfirûn sûresini okuyamayan kimsenin 

sarhoş olduğunu söylemiştir. Çünkü Allahü Teâlâ bu sûreyi okumaktan âciz olanın 

sarhoş olduğunu açıklamıştır. Şöyle ki sahâbelerden birisi, içki tahrimiyetinden önce, 

sarhoş vaziyetteyken insanlara namaz kıldırır. Kâfirûn sûresini indirildiğinden yanlış 

surette okuyunca, yukarıda geçen Nisâ sûresinin 43. ayeti iner. Bu da Kâfirûn sûresini 

okumaktan aciz olanın sarhoş olduğuna delil olmaktadır.
172

 Delil olabilecek başka bir 

olay, Belh âlimlerinden nakledildiğine göre onlar, sarhoşa Kur’an’dan bir sure 

okutulmasında birleşmişlerdir. Eğer okuyabilirse, o sarhoş değildir. Hatta rivayete 

göre Belh emîrine polis, sarhoş birini getirdiğinde emîr ona Kafirûn suresini 

okumasını emretti. Ancak sarhoş emîre dönerek “Önce sen Fatiha suresini oku 

bakayım” dedi. Emîr, “ رب العالمينالحمد هلل  ” diye başlayınca “Dur, sen iki yanlış yaptın; 

okumaya başlarken eûzu çekmedin. Bazı kıraat âlimlerine göre, Fatiha’dan bir ayet 

olan besmeleyi terk ettin” dedi. Bunun üzerine emîr utandı. Onu getiren polisi 
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dövmeye girişerek şöyle dedi: “Ben sana sarhoş birini getirmeni emrettim. Sen ise 

bana Belh’in kıraat âlimini getirdin.”
173

  

İmam Ebû Hanîfe, sarhoşluğu tarif ederken, zina ve hırsızlık suçlarında 

olduğu gibi, had cezası gerektiren nedenlerde en son sınıra itibar etmiştir. Ona göre 

sarhoşluğun son sınırı, hiçbir şeyi ayıramayacak şekilde kişinin sevinçten aklını 

tamamen yitirip hiçbir şeyi tanımamasıdır. Eğer bazı şeyleri ayırt edebiliyorsa, içinde 

bulunduğu neşe ile birlikte aklını da kullanıyor olmaktadır. Böyle bir durum ise 

sarhoşluğun son sınırı olamaz. Noksanlıkta da yokluk şüphesi olup had cezaları 

şüphelerle düşer demektedir.
174

  

2. Ta’zîri Gerektiren Sükr 

Sarhoşluk veren sıvı maddeleri içip sarhoş olan kimseye had uygulanır. 

Sarhoşluk veren katı maddeleri, yani uyuşturucuları kullananlara ise, ta’zîr cezası verilir. 

Uyuşturucu maddeler sarhoşluk veren sıvı maddelerde olduğu gibi sarhoşluk vermezler. 

Aklı uyuşturur,   bu nedenle ta’zîr cezası verilir ki, bu konu hakkında müctehidler 

arasında görüş birliği vardır.
175

 Bununla birlikte uyuşturucu maddeleri de ceza verme 

bakımından ayırım yapan âlimler de olmuştur. Haşîş gibi sarhoşluk verenlere sarhoşluk 

cezası, benc gibi sadece aklı uyuşturanlara ta’zîr cezası şeklinde.
176
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II. MÜSKİRÂT ÇEŞİTLERİNE GÖRE HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-

SÜKRDEKİ FARKLILIKLAR 

A. Katı Müskirâtta Hadler 

Sarhoşluk veren sıvı içkiler dışında benç, afyon, haşhaş, kokain, gibi aklı gideren 

maddeler de, içlerinde bulunan kesin bir zarardan dolayı haram görülmüştür. Çünkü 

İslam dininde başkasına zarar vermemek, zarara zararla karşılık vermemek esas 

alınmıştır. Bu gibi maddeleri kullanmak, lezzet ve neşelenmek gibi bir yönleri olmadığı, 

az miktarı çoğuna götürmediği için had gerektirmeyip, ta’zîr cezası verileceği yönünde 

müttefik görüşler vardır.
177

  Böyle görüşe vardıran Hz. Peygamber’in “Uyuşukluk veren 

bütün sarhoş edici maddelerden nehyetti”
178

 rivayetidir. Hz. Peygamber’in bu tür 

maddeleri kullanmayı yasaklaması, haram olduğunu göstermekle beraber kullanım 

sonucundaki cezasını da açıklamıştır. Ancak muhadderat dediğimiz bu tür maddelerin 

çeşitleri hicri 6. asrın sonlarında ve 7. asrın başlarında Tatar devletinde ortaya çıktığı 

için
179

, Hz. Peygamber muhadderatın cezasını açıklamamış olması doğaldır. Ancak illet 

benzerliğine giren her türlü maddeyi yasaklamıştır ki, buna hem uyuşturucu maddeler, 

sarhoşluk veren içkiler dâhil olmaktadır.   

Uyuşukluk veren bu maddeleri Ebû Hanife ve Ebû Yusuf, sarhoşluk veren sıvı 

maddelerde olduğu gibi katı olanlarda da, ancak sarhoşluk verecek miktarını 

kullanmanın haram, az bir miktarını kullanmak ise, zevk ve eğlence maksadı olmamak 
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kaydıyla caiz görmüşler. Tedavi maksadıyla da az bir miktarın kullanılmasında sakınca 

görülmemekle birlikte, bundan meydana gelen sarhoşluk affolunur ve cezayı da 

gerektirmediği görüşüne varmışlar.
180

 İmam Muhammed, İmam Şâfiî ise Hz. 

Peygamber’in: “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır”
181

 hadisinden çıkarılan 

hükmün, uyuşturucu maddelere de ait olduğu görüşündedirler. Dolayısıyla az miktarını 

bile kullanana tazir cezası gerekmekte olduğunu savunmuştur.
182

  

İbn Âbidîn bu görüşe katılmadığını şu şekilde açıklama yapar: “Çoğu sarhoşluk 

veren şeyin azı da haramdır”
183

 ifadesiyle sıvı maddeler murat edilmiştir. Eğer bu 

ifadeyle sıvı maddeler ifade edilmemiş olsa zâferan, amber gibi çoğu sarhoşluk veren 

katı maddelerin azının da haram olması lazım gelirdi. Hâlbuki bunların haram olduğunu 

söyleyen hiçbir zat görmedim. Hatta “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azıyla da had 

vurulması lazımdır” diyen Şafiîler bile bunu sıvı maddelere tahsis etmiştir. Eğer benç 

veya zaferanın azı İmam Muhammed’e göre haram olsaydı, necaset olması lazım gelirdi. 

Çünkü İmam Muhammed “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır ve necistir” 

demiştir. Hâlbuki benç gibi şeylerin necaset olduğunu hiçbir kimse söylememiştir.”
184

    

Ta’zîr cezası, kullanılan madde, çeşidi ve şiddeti açısından hâkim tarafından 

araştırıldıktan sonra adil bir şekilde uygulanır. Bu, hapis, dayak, kınama, kulak çekmek 

gibi cezalar olabilir.
185

 Ancak tâzir cezası, şer'an tesbit ve tayin edilmiş cezaların en alt 
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sınırını aşmamalıdır.
186

 

 Tazirin miktarı konusu müctehidler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Zâhirü’r-

rivâye’ye göre ta’zîr cezası kırk sopaya varamaz.  Ancak Ebû Yûsuf’tan ta’zîr cezasının 

yetmiş beş sopaya ulaşabileceği görüşü nakledilmiştir.
187

 Bu görüşün dayanağı “Kim 

Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur.”
188

 âyetidir ve hz. 

Peygamber’in: “Sınırı belirlenmemiş bir cezayı had cezası miktarına vardıran kimse, 

sınırı aşanlardandır”
189

 sözüdür.  

 Ebû Yûsuf ta’zîr cezasının yetmiş beş olmasının, tam hadlerin içinde en aşağısı 

seksen değnek olması, ta’zîrde ise beş değnek eksiltileceği görüşüne varmıştır.
190

   

 Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed ise, otuz dokuz sopanın üzerine çıkılmayacağı, 

çünkü kırk sopa, zina iftirası ve şarap içme suçlarının had cezaları olduğu, dolayısıyla 

ta’zîr cezasından bundan bir eksik vurulacağı fikrinde olmuşlar.
191

   

 Bu, ta’zîr cezasının üst sınırının açıklamasıdır. Bundan daha aşağısını 

hukukçular, hâkimin takdirine bırakılacağı, hâkim suçluya onu caydıracağını düşündüğü 

ölçüde ta’zîr cezası verebildiğini, çünkü bu insanların durumuna ve suçlarına göre 

değişeceğini ifade etmişlerdir.
192

  

Ebû Yûsuf’un: “Her suça, ilgili olduğu had cezasına en yakın ceza verilir. 

Mesela, şehvetle tutmak ve öpmenin ta’zîr cezası, zina cezasına en yakın cezadır. Yine 
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birine zina dışında bir iftira atmanın ta’zîr cezası da, zina iftirası atma cezasına en yakın 

cezadır” demiştir. Dolayısıyla Ebû Yûsuf, uygulanan ta’zîr cezasında, ikincil derecedeki 

her suçu, o konudaki asıl suçla ilişkilendirmiştir.
193

 

B. Sıvı Müskirâtta Hadler 

Sıvı müskirata gelince, bunlardan hamrın yani şarabın azı da, çoğu da, sarhoşluk 

versin veya vermesin, katıyyen haram olup haddi gerektirir. Bu hususta müctehidler 

arasında tam bir ittifak vardır. Çünkü bunun her yudumu, başka bir zevk meydana 

getirerek çok içilmesine götürür.
194

 Ancak hamr dışındaki sarhoşluk veren içkiler 

hakkında görüş ayrılığı meydana gelmiştir.  

Hanefilere göre diğer sıvı sarhoşluk veren içkilerden bazık, münassaf, buhtec, 

seker, nakî-i zebîb kaynayıp, kabarıp, kuvvetlenince, hamr gibi memnu olur. Dolayısıyla 

bunların azını ve çoğunu kullanmak caiz görülmemiştir. Ancak bunların kullanımında, 

sarhoşluk vermedikçe had cezasının gerekmediğine varmışlar. Çünkü bu tür içkilerin 

haramlığı hamrdan sonraki derecededir. Hamrın haramlığı kesin delille sabittir, bunların 

haramlığı ise ictihadla sabittir.
195

 Dolayısıyla bunları helal sayan küfre girmez, satılması 

caizdir, telef edilince de tazmini gerekir.
196
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İmam Muhammed’e ve diğer üç mezhep imamlarına göre ise, sarhoşluk vermiş 

olsun ya da olmasın bunların içilmesi, her ne olursa olsun had cezayı gerektirir.
197

 

Çünkü bunun için yeteri kadar delil mevcuttur. Yüce Allah: “ Şeytan, içki ve kumarla 

sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 

ister. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi?”
198

 ayetinde belirttiğine göre, hamrın haram 

olmasındaki illet, insana kin ve düşmanlık, Allah’ı anma ve namaz kılmaktan 

alıkoymasıdır. Bu illetler ise, bütün sarhoşluk veren şıralarda bulunur. Durum böyle 

olunca da, hüküm hepsini kapsamaktadır. Bunlardan az içilsin, çok içilsin, 

kuvvetlenmek, yemek sindirmek veya eğlenmek için içilsin hiç fark etmemektedir.
199

  

   Aynı zamanda Hz. Peygamber’in  “ قليلهكل شراب اسكر كثيره حرم  ”
200

كل شراب اسكر “ , 

”فقليله حرام
201

”كل مسكر خمر و كل خمر حرام“ ,
202

”انهاكم عن قليل ما اسكر كثيره“ ,
203

ما اسكر كثيره قليله “ 

”حرام
204

  “ ” ه فملء الكف منه حرامو ما اسكر الفرق من, كل مسكر حرام  
205

hadislerin de haramlığa 

delil olduğu apaçık gösterilmektedir. Çünkü bu hadislerde Hz. Peygamber her sarhoşluk 

veren içkinin hamr olduğunu bildirmektedir. Bundan pişirilmiş olsun, çiğ olsun, az 
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içilmiş, çok içilmiş, yemek sindirmek veya kuvvetlenmek veya eğlenmek amacıyla içme 

arasında fark gözetmeksizin haram olduğunu beyan etmektedir.
206

  

Kur’ân ve sünnetin dışında başka bir delil, Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in 

minberinden insanlara şöyle seslenmesidir: “Ey insanlar! Şüphesiz hamrın haramlığı şu 

beş şey üzerine inmiştir: üzümden, hurmadan, baldan, buğday ve arpadan. Hamr aklı 

örten şeydir”
207

. Hz. Ömer bu seslenişinde de hamrın hangi maddelerden elde 

edileceğini ve nasıl bir şey olduğunu açıkça ifade etmektedir. Neden yapılırsa yapılsın 

bütün sarhoşluk veren içkilerde aklı örtücü vasfı bulunduğunu, dolayısıyla haramlık 

hükmünün hepsini kapsadığını bildirmektedir ki, eğlenmek ve kuvvetlenmek veya 

yemek sindirmek için içilmiş olsun hiçbir fark etmemektedir. Fikrine karşı çıkanın 

olmaması da bunun delil olmasına kuvvet vermektedir.
208

 Aynı zamanda içki, zinaya 

göre daha şiddetli mefsedete sahiptir. Çünkü zinaya göre, içki içen kimse hem hırsızlık 

yapabilir, hem zina yapabilir, hem adam öldürebilir. Çünkü o kimse bilincinde değildir. 

Dolayısıyla bu mefsedetin önünü almak için, bütün sarhoşluk verici içkileri içenlere had 

uygulamak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
209

 

 Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre, müselles, nebizi temr, nebizi zebib, halîtân ve 

pişirilmiş olsun ya da olmasın bal, incir, buğday, arpa, darı şurupları kaynayıp, kabarıp, 

kuvvetlenirse de sarhoşluk verici bir hale gelmedikçe ve eğlenmek kasdıyle içilmedikçe 

mübahdırlar. Çünkü bu tür içkiler, hamr gibi azı çoğuna götürmez. Hz. Peygamber’in şu 
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hadisi de mubah olduklarına delildir: “Hamr şu iki ağaçtan elde edilir: hurma ve 

üzüm”.
210

 Hadiste geçen tahrimiyet hurma ve üzüme yöneliktir ve ikisi de hamr ismiyle 

isimlendirilmiştir. Fakat bunlar sarhoşluk verici bir hale gelince, bunların yalnız 

sarhoşluk vermeyecek miktarını, bedene kuvvet vermek maksadıyla içmeyi caiz 

görmüşler. Sarhoşluk veren miktarını içmek ise haram olduğundan cezayı gerektirmiştir. 

Aynı hükme sütten alınan içkileri de tabi tutmuşlar.
211

 

 Hanefî kaynaklarının bazılarında, cumhûrun bütün sarhoşluk veren maddelerin 

hamr olduğuna delil olarak getirdikleri ” كل مسكر خمر “ hadisinin, rivayet eden Yahya b. 

Muîn’in Hz. Peygamber’den gelmeyen üç hadisten biri olarak söylediği zikredilir. Bu 

habere binaen de muskirat ile hamrın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Ancak Ahmed b. Hanbel Yahya b. Mu’în hakkında “Yahya b. Mu’în 

bilmeyen her hadis, hadis değildir” diyerek hadisin delil olma kuvvetini arttırmıştır.
212

  

 İbn Hazm, bu tür sarhoşluk veren içkileri ne içene, ne sarhoş olana had verileceği 

görüşündedir. Çünkü bu tür içkileri içene veya sarhoş olana ceza lazım geleceği ile ilgili 

icma yoktur ve bu aynı zamanda İbrahim en-Nehâî ve İbn Ebî Leylâ’nın da 

görüşüdür.
213
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 İmam Muhammed’e ve diğer üç imama göre ise, bu halde bunların azını da 

çoğunu da içmek haramdır ve haddi gerektirir. Haddi zatında sarhoşluk verici olan bir 

şeyin azı da, çoğu da, pişirilmişi de,  çiği de şer’an yasak ve hamrdan sayılır.
214

 

Orta Asyalı biri olarak, örf ve âdetimizde vazgeçilmeyen bir içki olan “kımızı” 

da ayrıca ele almayı uygun gördüm. Kısrak sütünden yapılan bu içeceğin yapılışı kısaca 

şöyledir: sağılan süt, Kırgızcası “çanaç” denilen yayığa dökülür. Bu çiğ sütün kımız 

olması için maya niyetiyle ona daha önceden hazırlanan kımız ilave edilir. Yaklaşık 

olarak 15 kg çiğ süte 1-1.5 kg maya kımız ilave edilir. Daha sonra yayığa doldurulan 

kısrak sütü, yayığın içine sokulan ince uzun bir değnekle ortalama 5-6 saat aralıksız 

dövülür. Uzun bir dövülmeden sonra çiğ süt, artık kıvamına gelmiş “kımız” olarak 

bekletilmeye bırakılır. Kımıza dönüşen sütün tam içilecek hale gelmesi için yaklaşık 6 

saat bekletilmesi gerekir.  

Klasik fıkıh kitaplarında kımıza“Lebenü’r-Rimâk” denmektedir, yani kısrak 

sütüdür. O dönemde bugünkü yapıldığı şekilde yapılarak mı içilirmiş, yoksa farklı bir 

şekilde mi tüketilirmiş, incelediğimiz kitaplarda bu konuda hiç ayrıntıya girilmemiştir. 

Ancak bu içki de diğer sarhoşluk veren içkilerle beraber değerlendirilmiş, Hz. 

Peygamber’in: “Sarhoşluk veren her içki haramdır”
215

 hadisinin kapsamında olduğu 

söylenmiştir.
216

 Hidaye’de, kımızın hükmünün öbür sarhoş verici müskiratın hükmü gibi 

olduğu geçmektedir. Aklı giderici vasfa sahipse İmam Muhammed içilmesini haram 
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saymakta, kımızdan sarhoş olana ceza uygulanıp, karısına boşama gerçekleştirenin talakı 

da vuku bulur denmektedir.
217

 Bununla beraber Arapların yaşadıkları bölgelerde kısrak 

sütünden sarhoşluk veren içkinin yapılmadığı haberlerine de rastlanır.
218

  

Kımızın tazesinde bile sarhoşluk verici özelliği bulunmaktadır. Çünkü yapılırken 

maya olarak içine eski kımız dökülmekte ve beklemeye devam ettikçe de bu oran daha 

da artmaktadır. Ancak taze kımızda sarhoşluk verici vasfı az bulunmaktadır. Çok içilince 

ancak baş döndürebilir, uyuklatabilir. Burada çokluk miktarını da belirtmekte fayda var 

diye düşünüyorum, 1,5- 2 litre arası. Bekleyen kımız ise, az içilince bile sarhoş edici 

etkiye sahiptirler. Ne kadar çok beklerse, o kadar keskin olup, etkisini de daha çok 

verebilmektedir. Şunu ilave edelim ki, bir insan ortalama 2 litre kımız tüketebilir.  

Sarhoşluk verme vasfına gelince, kımız içenlerin ifadelerine göre, taze kımız çok 

içilince kısa zamanlı baş döndürme yapar, belli zaman geçince de baş dönmesi geçermiş. 

Ancak çok bekleyen kımız şaraptan da keskin ve kuvvetliymiş, insanı da rahatça sarhoş 

edebilme vasfına sahipmiş. Hatta trafik polislerinin sarhoşluk derecesini ölçtükleri 

alkolmetrede de gösterebilecek derecede etkileyiciymiş. Bununla beraber her insanı bu 

derecede etkilemediğini söyleyenler de vardır. 

Durum böyle olunca kımıza ne gibi sonuçlar verilebilir? Konumuzun neresinde 

yer verilebilir?  

Yukarıda da belirtildiği gibi Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf, sütten alınan içkileri, 

müselles, nebizi temr, nebizi zebib, halîtân ve pişirilmiş olsun ya da olmasın bal, incir, 
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buğday, arpa, darı şuruplarının hükümleri gibi görmüşlerdir. Yani, eğlence amacıyla 

içilmedikçe ve sarhoşluk vermedikçe içilmesinde bir mahzur yoktur ve haramlığın 

sarhoşluk veren son bardakta olmasıdır.
219

 İmam Muhammed ve diğer mezhep imamları 

ise, çoğu sarhoşluk verenin azının da ne şekilde içilirse içilsin, neden yapılırsa yapılsın, 

haram olduğu görüşündedirler.
220

  

Klasik kitaplara bakıldığına göre kımız, yeni çıkan bir içki değildir. Tabi ki eğer 

yapılışlarında bir farklılık olmamışsa. Ancak yapılışı bizim konumuza pek büyük bir 

önem oluşturmamakta, çünkü bizi ilgilendiren kısım kımızdaki sarhoşluk verme 

niteliğinin olması ve onun hükmüdür. İncelendiğine göre çok beklenmiş olan kımızda 

sarhoşluk verici özelliği bulunmaktadır. Taze kımız ise, çok içildiğinde ancak baş 

döndürebilme vasfına sahiptir. Ebû Hanife’nin hamr dışındaki sarhoşluk veren içkileri 

ayrıca ele alıp değerlendirmesine göre değerlendirecek olursak, taze kımızın içilmesinde 

bir mahzur görülmemektedir. Çünkü taze kımızda asıl haram olmasına neden olan 

sarhoşluk verici vasfı bulunmamaktadır. Tabi çokluk miktarına girmezsek. Çok içilince 

ise ancak baş döndürme gibi haller verebildiğine göre, Hz. Peygamber’in “Çoğu sarhoş 

edenin azı da haramdır” hadisine dâhil olmadığını görebiliriz. Çünkü hadiste, çok 

içildiğinde sarhoş etmesi gerektiğinin şart olduğu anlaşılmaktadır. Taze kımız ise, çok 

içildiğinde baş döndürdüğüne göre, ikisi farklı şeyler olduğu anlaşılmaktadır. Asıl 

haramlık nedeni olan sarhoş vericilik illeti taze kımızda çok içildiğinde bulunmadığına 

göre, içilmesinde bir mahzur görülmemektedir.  
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III. HADDİN UYGULANABİLME ŞARTLARI 

A. İçki İçme Cezasının Dayandığı Deliller 

 Haddü’ş-şürb ve haddü’s-sükrün uygulanabilmesi için bazı şartlar getirilmiştir. İçki 

içtiği öne sürülen kimsenin ağzında içki kokusunun bulunması veya sarhoş bir vaziyette 

görülmesi gibi. İnsanın içki içtiğine dair en kuvvetli delillerden biri de, kendisinden içki 

kokusunun gelmesidir.    

İslam hukukçuları ağzından içki kokusu gelmekteyken yakalanan birisinin, 

hâkime götürülürken, mesafe uzaklığından dolayı yolda içki kokusu giderse had 

uygulanacağına icma etmişler. Çünkü özürle kokunun gitmesi, zamanaşımına dâhil 

değildir demişler.
221

 Buna benzer durum hz. Osman döneminde görülmüştür. Bir grup 

halkın Kûfe’de bulunan Ukbe’nin içki içtiğine şahitlikte bulununca, hz. Osman onu 

Medine’ye getirttirmiş ve had uygulamıştır. Çünkü buradaki özür, mesafe uzaklığından 

kaynaklanmaktadır.
222

 Ancak hâkime giden yolun mesafesi kısaysa ve içki kokusu 

gitmiş olsa, haddin uygulanıp uygulanmayacağında ihtilaf etmişler. Hanefîlere göre had 

uygulanmaz. Çünkü haddin uygulanması için içki kokusunun ve şahitlerin mevcut 

olması gerekir.
223

 İmam Muhammed, Şafiî, Mâlikî ve Hanbelî hukukçularına göre ise, 

koku olmasa da şahitlerin şehadetleriyle had uygulanır. Çünkü beyyine, yani şahitliğin 

veya ikrarın mevcut olmasıyla kokunun bulunmasına ihtiyaç yoktur.
224

 Aynı şekilde 

kendisinden içki kokusu gittikten sonra içki içtiğini ikrar eden veya içki kokusu gittikten 
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sonra şahitlerin şahitlik etmeleri gibi bir durum söz konusu olduğunda, Ebû Hanîfe ile 

Ebû Yûsuf o kimseye ceza lazım gelmez, Hanefîlerden İmam Muhammed, Mâlikî, Şâfiî 

ve Hanbelî mezhepler ise ceza lazım gelir demişler.
225

   

Böyle olunca içki içme olayının eskimesi yani tekadüm-i zaman, Ebû Hanîfe ile 

Ebû Yûsuf’a göre şahitliğin kabulü için bir engel olmaktadır. Ancak İmam Muhammed 

içki içmeyi zinaya kıyas ederek, içki içme olayının eskimesini, aradan belli bir zamanın 

geçmesine dayandırmıştır. Çünkü ona göre eskimek, aradan zamanın geçmesini ifade 

etmektedir. Kokuya ise güvenilmez, zira koku zorlama altında veya susuzluğu savmak 

için zaruret durumunda, hamrın içilmesi nedeniyle ya da hamr dışındaki başka şeyden de 

olabilir görüşündedir.
226

   

Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf’a göre ise, kişinin içki içmesinin eskimiş olması, 

ağzından içki kokusunun gitmesiyle olur. Dolayısıyla ikrarı esnasında kendisinden içki 

kokusu gelmedikçe, içki içtiğini ikrar eden kimseye had uygulanmaz. Zira içki içme 

haddi sahabe-i kiramın icmaı ile sabit olmuştur. İcma da İbn Mes’ûd’un görüşüyle 

olmuştur. O, had tatbik etmede içki kokusunun mevcudiyetini şart koşmuştur.
227

 Bir 

rivayete göre Ebû Mâcid el-Hanefî demiş ki: “Adamın biri, sarhoş olan yeğenini 

Abdullah ibni Mes’ûd’un yanına getirmiş. Abdullah ibni Mes’ûd demiş ki: “Onu hareket 

ettirin ve sertçe sarsaklayın. Ağzını da koklayın.” Emrini yerine getirdiler. Abdullah da 

onu zindana gönderdi. Ertesi gün yanına getirtti. Sonra pırasa sapını getirmelerini 

söyledi. Getirdiklerinde onun üzerindeki semereyi iki taş arasında kırdı. Sap, tam bir 
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değnek haline geldi. Sonra da Cellada: “Ona vur elini geri çek, her organına hakkını ver” 

dedi”.
228

 Bu rivayetten anlaşılıyor ki, Abdullah İbni Mes’ûd o kimseyi hareket ettirme ve 

sertçe sarsaklamakla, o kişiden içki kokusunu duydu ve had uyguladı. Onu hareket 

ettirip sertçe sarsaklamasını emretmesinin sebebi ise, kişi hareket ettirilip sarsaklanınca, 

midesindeki az da olsa içki kokusunun zuhur edip hissedilmesidir. Abdullah ibni 

Mes’ûd, kişiden içki kokusu gelmedikçe sırf şahitlik ile ona had tatbik ettirmeyip, koku 

geldikten sonra şüpheye hiçbir yer kalmadığı için had uygulamıştır. Aynı şekilde Hz. 

Ömer’in de hamr kokusunu aldığı kimselere had uyguladığı rivayetleri mevcuttur. 

Anlaşılıyor ki hiçbir şey, kişiden içki kokusunun gelmesi kadar içki içtiğini 

gösteremez.
229

  

Fethu’l-Kadîr’de ise, bir kimsenin şaraptan veya bunun dışındaki içkiden sarhoş 

olduğuna dair şahitlik yapıldığında, kadı hüküm verirken, içenin ağzında içki kokusunun 

bulunmasının şart olduğu zikredilmiştir.
230

 

Bununla birlikte İslam hukukçuları kendisinden içki kokusu gelen fakat içtiğini 

ikrar etmeyen ve şahitleri de bulunmayan kimseye, haddin uygulanıp 

uygulanmayacağında ihtilaf etmişler. Hanefî ve Şâfiî âlimleri böyle birisine koku 

sebebiyle had uygulanmayacağı görüşündeler. Çünkü içki kokusunun diğer şeylerin 

kokularıyla da karışabilme ihtimalinden ve içki suçunun sabit olmadığından had 

uygulanamayacağı görüşündedirler.
231

 Bu görüşe delil olan bir rivayete göre, İbn 

Mes’ûd (r.a.) Yusuf süresini okuduğunda, adamın biri kendisine: “Bu sûre senin 
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okuduğun şekilde nazil olmadı” deyince, İbn Mes’ûd: “Vallahi ben bunu Rasûlullah’a 

okudum. O da bana güzel okuduğumu söylemiştir” dedi. İkisi konuşurlarken de İbn 

Mes’ûd ondan içki kokusunun geldiğini hissetti ve ona: “Sen içki içip Kur’ân’ı mı 

yalanlıyorsun?” dedi ve ona had tatbik etti.
232

 Görüldüğü gibi bu olay ikrarsız ve 

şahitlersiz, sadece içki kokusunun bulunmasıyla haddin uygulanabileceğini 

göstermektedir. 

Mâlikî âlimlerine göre ise, iki âdil kişinin şehadetiyle içki kokusunun 

bulunmasıyla had uygulanır. Çünkü onlara göre koku, içki içme suçunun vuku 

bulduğuna dair en kuvvetli delillerdendir. Başka şeylerin kokularıyla karışmaması için 

de bilirkişiler, uzmanlar tarafından incelenir
233

.  

İslam âlimlerine göre, bir kimsenin şarap kusması da şarap içtiğini göstermez. 

Çünkü o kimseye zorla içirilmiş veya susuzluktan ölmek üzere olup, ölmeyecek kadar su 

yerine içmiş olasılığı da vardır. Dolayısıyla “Şek ile had vacip olmaz” ilkesine binaen 

had uygulanmaz.
234

  

B. Sarhoşta Aranan Şartlar 

Hamr veya diğer sarhoş eden sıvılardan herhangi birini içip de sarhoş olan 

kimseye hadd uygulamaktan evvel o kimsede bulunması gereken bazı şartlar vardır. 

Bunlar şu şekildedir: 
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1. Müslüman olmalıdır. Zımmîye, müste’mine ve harbîye hiçbir içkide 

haddu’ş-şürb ile haddu’s-sükr uygulanmaz.
235

 Nedenini Şemsu’l-Eimme Serahsî’den 

geniş bir şekilde şöyle açıklama yapar: “Hiçbir içki konusunda zımmîye had 

gerekmez. Çünkü o içmenin mübah olduğuna inanmaktadır. Had cezasını gerektiren 

neden için haram olduğuna inanmak koşuldur. Çünkü had cezası, onun nedenini 

işlemekten vazgeçirmek için meşru kılınmıştır. Haramlığına inanmadan bu 

gerçekleşmez. Diğer taraftan dünyevî hükümler bakımından ilâhî hitap onlara yönelik 

değildir. Çünkü biz onları inançları ile baş başa bırakmakla emrolunduk. Böylece 

hamr onlar hakkında değerli bir mal olarak kaldı. Bu nedenle diyoruz ki, bir ateşe 

tapan Mecûsî, annesi ile evlenir de gerdeğe girerse, ona had cezası gerekmez. Ancak 

zina ederse kendisine had cezası uygulanır”
236

. Ancak Hasan b. Ziyad’dan gelen 

rivayete göre, zımmîler içki içip sarhoş olduklarında, içki içtikleri için değil sarhoşluk 

nedeniyle onlara ceza uygulanırdı.
237

 Çünkü sarhoşluk bütün dinlerde haram 

kılınmıştır. Ancak Zâhiru’r-Rivâye’de de sarhoşluktan ceza verilmediği 

geçmektedir.
238

 Reddü’l-Muhtar’da ise, bir zımmînin şarabın haram olduğuna 

inanarak içtiği durumda, kendisi Müslüman hükmünde olur ve ona had vurulacağı 

bildirilmektedir.
239

 

Düşman ülkesi vatandaşı yani harbî bir kimse, müslüman olarak İslam 

ülkesine geldikten sonra ve henüz haram olduğunu bilmeden hamr içerse, kendisine 
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had cezası uygulanmaz. Çünkü ilahi hitap henüz kendisine ulaşmamış ve kendisi 

hakkında hitabın hükmü sabit olmamıştır.
240

 İslam ülkesinde yaşayan bir 

müslümanın, hamr içtikten sonra onun haram olduğunu bilmediğini söylemesi ise, 

bundan farklıdır. Çünkü İslam ülkesinde Müslümanlar arasında hamrın haramlığı 

meşhurdur. Görünüşteki durum İslam ülkesinde yaşayan kimsenin sözünü 

yalanlamaktadır. Anlaşmasız gayr-ı müslimlerin ülkesinden yani dârülharpten gelenin 

söylediğini ise görünüş yalanlamamaktadır. Buna göre onun bilmemesi mazeret 

olarak kabul edilir ve kendisine had cezası uygulanmaz.
241

  

2. Mükellef olmalıdır. Çünkü hadler, sadece mükellef kimseler için 

uygulanır. Oysa çocuklara, mecnûnlara ve bunak kimselere had uygulanmaz.
242

 

Çünkü bu durumdaki insanlar, özürlerinden dolayı mükellef olarak kabul 

edilmemektedir. Dolayısıyla mükellefi bağlayan hükümler bu kimseleri 

bağlamamaktadır.  Hz. Peygamber’in “Şu üç kimseden kalem kaldırılmıştır: uyanana 

kadar uyuyandan, büluğa erinceye kadar çocuktan, akıllanana kadar mecnundan”
243

 

hadisi buna delildir. Ancak ta’zîr verilebileceği görüşünde olanlar da olmuştur.
244

 

3. Bilerek içmelidir. Yani mükellef kimsenin hataen veya unutarak 

içmesi had cezayı getirmez.
245

 Çünkü yukarıda geçen hadis bunu beyan ederek delil 

olmaktadır. 
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4. Nâtık olmalıdır. Dilsiz kimselerin durumları şüphe getirdiği için had 

uygulanmaz.
246

 

5. Kendi iradesiyle içmiş olmalıdır. Şayet birisi ikrah altında içmişse ve bu 

ikrah gerek mülcî
247

 olsun, gerek gayri mülcî
248

 olsun had uygulanmaz.
249

 Buna göre 

birisi öldürülmek ya da dövülmek veya bütün malının itlaf edilmesi tehdidiyle 

korkutulsa ve bu korku altında içki içse, had uygulanmaz.
250

 Çünkü Hz. Peygamber 

(s.a.v.): “Benim ümmetimden hata, unutma ve zorlanarak yaptıkları fiillerin günahı 

kaldırılmıştır.”
251

 buyurmuştur. Hadiste beyan edildiği gibi ikrah altında bu fiili 

gerçekleştiren kimse affedilmiştir. Aynı zamanda bu duruma düşen insan, aklı başından 

giden, düşünme kabiliyeti kalmayan kimse gibi kabul edildiğinden hamr içmesi mubah 

sayılıp had uygulanmaz.
252

 

6.  Zaruret durumu olmamalıdır. Mükrehin bir benzeri de, darda kalan 

kimsedir. İslam hukukçuları bu konuda farklı deliller getirerek görüş ayrılıklarına 

düşmüşlerdir. Hanefî ve Mâlikîlere,  göre, bir kimse, şiddetli bir susuzluk içinde veya 

boğazında yemek tıkanması gibi sebeplerden dolayı, yanında bulunan içkiyi içmez, 

ölüm tehlikesiyle korkulacak kadar ağır durumda ise, sarhoşluk veren sıvılardan her 

hangi birini içmekle o kimse günahkâr olmaz, had da uygulanmaz.
253

 Çünkü Yüce 
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Allah: “Her kim bunlardan yemeğe mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan 

ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur”
254

 ve “O size, mecbur 

kaldıklarınız hariç, haram kıldığı şeyleri ayrı ayrı bildirmiş iken…”
255

 ayetlerinde 

zaruret sahibinin hamr içmesinin mubah olduğunu beyan etmektedir. İnsan canına 

kıymet veren İslam dini, ölüme karşı tek çare de bu olmakta ise onu içerek hayatta 

kalmasını sağlamıştır. Ancak ihtiyacını giderecek miktardan fazlasını içmemek 

kaydıyla mubah kılmıştır. İslam hukukundaki kurallardan birisi de, “Zaruretlerin 

mahzur şeyleri mübah kılmasıdır”. İşte bu kurala binaen içen kimse günahkâr 

olmamaktadır.
256

 

İmam Şâfiî ve arkadaşları bu fikre katılmayarak, susuz kalan insan için hamrı 

helal saymamışlardır. Çünkü hamrın kendisinde hararet bulunduğu için, susuzluğu 

gidermez, aksine arttırır demişler. Çünkü ilk önce Yüce Allah içki içen kimseyi 

lanetlemiştir, Hz. Peygamber’in de bunu destekleyen hadisleri mevcuttur. Böyle 

olunca da hamr, o kimsenin susuzluğunu gidermekte fayda etmez. Ehl-i tıb da bunu 

teyit etmektedir demişlerdir.
257

  

İmam Serahsî diğer âlimlerin görüşüne cevap olarak açıklama yapar ve şöyle 

der: “Hamrın içilmesi o anda susuzluğu giderir. Çünkü hamrda hem rutubet, hem de 

hararet vardır. Ondaki rutubet o anda susuzluğunu giderir. Daha sonra hamrdaki 

hararet nedeniyle susuzluğu artar. Ama hararet harekete geçinceye kadar kişinin suya 
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ulaşması mümkün olabilir”
258

. Ancak sarhoş oluncaya kadar içmesi helal olmaz. 

Çünkü zaruret, nedeniyle sabit olan zaruretin ölçüsüyle sınırlıdır. Rivayet olunduğuna 

göre Abdullah b. Huzafe’yi Rumlar esir alırlar ve zorba olan önderleri, kendisini bir 

odaya hapseder. Orada içine şarap karıştırılmış su ve domuz eti karıştırılmış kızarmış 

et koyarlar. Bundan amaçları Abdullah b. Huzafe’nin domuz etini yemesini ve şarabı 

içmesini sağlamaktı. Abdullah b. Huzafe bu odada üç gün tutuklu bırakılır fakat 

onların istedikleri fiili yapmaz. Sonra öleceğinden korkularak kendisini hapisten 

çıkarırlar. Bunun üzerine Abdullah der ki: “Yüce Allah ben darda kaldığımdan dolayı 

onları bana helal kılmıştı fakat ben sizin İslam dinine yaptığınız bu hareketten dolayı 

sizi sevindiremezdim” demiştir.
259

  

7. Ağzıyla içmiş olmalıdır. Bu şartı sadece Mâlikî kaynaklarında 

rastladık. Buna göre sarhoşluk verici madde ağızla içilmesi gerekir. Çünkü bu 

takdirde ona “içti“denilebilir. Yoksa kulak, burun veya göz yoluyla içeri almaya 

çalışana, “içmek” fiili kullanılamaz. Dolayısıyla had da vurulmaz.
260

 

8. Müskirâtın haram olduğundan haberdar olmalıdır. Buna göre 

haram olduğunu bilmeyerek veya sirke zannederek içen kimseye, mahzuriyetinden 

dolayı had gerekmez.
261

 Ancak buradaki haberdar olmaktan kastın, kanunu veya 

şeriatı bilmektir diyenler de olmuştur. Mesela, bir kimse uzun zamandan beri dâr-ı 

İslam’da bulunsa veya orada doğup, büyüyüp, akıl-bâliğ hale gelse ve içkinin 

(hamrın) haram olduğunu bilmese, o kimse, bu bilgisizliğinden dolayı mazur 
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sayılmaz.
262

 Aynı şekilde haramlığın kapsamına o nesnenin girip girmediğini 

bilmemesi durumunda da özürlü sayılmaz. Ancak bir sıvıyı içse, onun da çoğunun 

sarhoşluk verecek nitelikte olduğundan bilgisiz ise, böyle bir durumda mazur 

sayılır.
263

 Bir kimse, bir maddenin sarhoşluk verecek nitelikte olduğunu bilse, fakat 

haram olduğundan habersiz olsa, bu duruma Muhammed Ebu Zehra açıklama 

yaparken, “Eğer müctehidlerin ihtilaf ettikleri konuda ise mazur sayılır demektedir. 

İster bu kimse İslam’a yeni girsin, ister eskiden beri müslüman olsun, durum 

değişmemektedir. Çünkü bilginlerin ihtilafı, delilde şüphe demektir. Delildeki şüphe 

de bir fiildeki cürüm niteliğini ortadan kaldırır. Dolayısıyla bu durumdaki kimseye 

mazeretten ötürü ceza uygulanmaz” demektedir.
264

  Dâr-ı Harb’den dâr-ı İslâm’a
265

 

gelip, İslamiyet’i yeni kabul eden kimsenin durumu ise böyle değildir. O kimse 

müskiratın haram olduğunu bilmeyerek içerse, bilgisizliğinden dolayı mazur sayılır 

ve had uygulanmaz. Çünkü had uygulanması için ortada şüphe meydana gelmektedir. 

Hadler ise şüphelerle düşer.
266

  

Fukaha sarhoşluk verici olduğunu bilmeden ve bu konuda uyarılmadan 

sarhoşluk verici bir nesneyi içen kimseyi, zifaf gecesi kendisine karısı diye sunulan 

bir kadını alan ve onunla zifafa giren kimseye benzetmişler. Bu durumda olup zifafa 
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giren kimseye de bilmediği ve bilecek bir imkânı bulunmadığı sürece günah 

olmadığını bildirmişler.
267

        

Bununla beraber kör olan şahsın da hadd uygulanabilenlerden sayanlar da 

vardır.
268

 

C. Sarhoşluğu İsbat Yöntemleri 

Bu noktada sarhoşluğun nasıl ispat edileceği hususunun açıklanması 

gerekmektedir. Bir şahsın şarap ya da diğer sarhoşluk verici içkilerden herhangi birini 

içip sarhoş olduğu, iki yolla öğrenilebilir: 

1. İkrar etmektir. 

2. Beyyine yani şahitlik etmektir. 

Bunları sırasıyla açıklayalım: 

1. İkrâr 

Bir şahsın şarap içerek veya diğer sarhoşluk veren içkilerden herhangi birini 

kullanarak sarhoş olduğunu mahkemeye gelip itiraf etmesidir.
269

 Ancak kişi kendisi 

sarhoşken içtiğini ikrar ediyorsa, onun sözüne itibar verilmez. Çünkü bu sarhoşluğun 
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mübah olan bir şeyi kullanarak veya zorluk altında olması suretiyle meydana gelmiş 

olabilme ihtimallerini de beraberinde getirmiş olur.
270

 

2. Beyyine/şahitlik 

Bundan kasıt, iki adil erkek şahitin, bir kimsenin şarap ya da sarhoşluk veren 

içkilerden birini içerek sarhoş olduğuna dair mahkemede şahitlik etmeleridir.
271

  

 Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf’un görüşüne göre, bir kimsenin hâkimin önünde bir 

gün öncesinde hamr içtiğini ikrar ederse, had cezası o kimseye uygulanmaz. Ancak içtiği 

zaman hemen gelip ikrar eder, üzerinde de içki kokusu bulunursa, o zaman had cezası 

uygulanır.
272

 İmam Muhammed’e göre ise, zina cezasında olduğu gibi, zina eden 

kimsenin zina ettiğini ne zaman ikrar ederse, ceza lazım gelir. Bununla birlikte şarap 

içtiğini ve sarhoşluğunu ikrar edip sonra ikrarından dönen kimseye de ceza uygulanmaz. 

Çünkü içki içme cezası, Allah’a ait had cezalardandır.
273

  

Sarhoşun tasarruflarına gelince, mezhep imamları sarhoşun sarhoşluk 

halindeyken kendi şahsı aleyhinde zina, içki, hırsızlık gibi sırf Allah’a ait hadlerden 

biriyle ikrarda bulunması durumunda kendisine had tatbik edilmeyeceği hususunda 

ittifak etmişlerdir.
274

 Ancak çaldığını ikrar ettiği malın bedelini tazmin etmekle yükümlü 

olur. Çünkü bu malın bedeli kul hakkıdır. Kul hakkı ise, onun üzerinde sabit olur. 
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Sarhoşken hırsızlık yapar ve aleyhinde beyyine mevcut olursa, kendisine had tatbik 

edilir ve sarhoşluktan ayıldıktan sonra eli kesilir. Aynı şekilde kısas ve talakta da kul 

hakkı ön planda olduğu için, bulunduğu ikrarlar gerçek sayılarak gerekli işlemler 

yapılır.
275

  

İftira atma cezasında (kazf haddi) ise Allah hakkı galib olmakla beraber kul 

hakkı da bulunduğu için, kendisine kazf cezası uygulanır. Kul hakkı ön planda olan 

cezalarda, kendisine ceza verilmesi hususunda sarhoş olan kimse, ayık kimse 

hükmündedir. Müslüman bir erkeğe veya kadına zina isnadında bulunduğunda kendisi 

de sarhoş ise, ayılıncaya kadar hapsedilir. Ayıldıktan sonra kendisine iftira haddi 

uygulanır. Sonra had darbelerinin acısı hafifleyinceye kadar hapsedilir. İkinci defa da 

kendisine içki haddi uygulanır
276

.  

Âlimler sarhoşun kısas, diyet ve sair malî haklarla talak, köle azad etme ve diğer 

şeylerden biriyle ikrarda bulunması durumunda, ikrarından ötürü hesaba çekileceğini 

söylemişler. Ama sarhoş kişi mürted olmaz, karısı da kendisinden boşanmaz demişler. 

Çünkü küfür, itikad babındandır ve inancı hafife almak demektir. İnancı hafife almayı 

esas alırsak, şaka yapan kişinin de kendi söylediğini ciddiye almasa bile, kâfirliğine 

hükmedilir. Sarhoş kişinin ise, söylediğini inanarak söylemesi veya inancı hafife alarak 

söylemesi düşünülmez. Çünkü onda idrak yoktur. İdrak olmayınca da onun teferruatı 

olan bu iki şey, söz konusu olamaz. Bu nedenle de âlimler, sarhoşun söylediği sözden 
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ötürü kâfirliğine hükmetmemişlerdir. Çünkü kalem, onun işlediklerini amel defterine 

yazmaz demişler.
277

 

Dinden çıkabilecek lafızlarda bulunan sarhoşun sarhoşluk derecesine gelince, 

İmameyn’e göre olan derece daha muteber sayılmıştır. Yani İmameyn’e göre olan 

sarhoşluk derecesindeki birinin dinden çıkabilecek lafızlarda bulunması onu dinden 

çıkarmaz. Ancak Ebû Hanîfe’nin tarif ettiği sarhoşluğun en son derecesine itibar 

edildiğinde, İmameyn’e göre sarhoş sayılan kimsenin mürtedliği sahih olurdu. Hâlbuki 

bir müslümanı küfre nispet etmemede ihtiyatla hareket edilmesi gerekli görülmüştür. 

Ebû Hanîfe’nin sarhoşluğun en son derecesine itibar vermesinin sebebi, sarhoşluk 

cezasını düşürme hususunda ihtiyatla amel etmesidir. Ancak burada sarhoşluğun en son 

derecesini itibar etmek, ihtiyatla amel etmeğe zıt olmaktadır.
278

  

İbn-i Âbidîn bu görüşe zıt olarak şöyle der, “Sarhoşluğun en son derecesinden 

daha aşağı derecede sarhoş olan kimsenin nikâhının fesh olmasına nispetle mürted 

olmasının da sahih olmasıdır. Çünkü bunda kul hakkı bulunduğu için ihtiyatla amel 

etmek gerekir. Bununla birlikte sarhoşluğu halinde mürted olmasıyla zevcesi kendisine 

haram olmaz. Ancak sarhoş halindeyken zevcesini boşasa zevcesi boş olur.”
279

 

Yine bu konuda İbn-i Âbidîn şöyle der, “Sarhoş olan kimse mükellef olduktan 

sonra, sarhoşluk halinde bile bütün hükümler kendisine lazım gelir. Talakı, azadı, alış-

verişi, dengiyle küçük çocuklarını evlendirmesi, ödünç vermesi, ödünç alması gibi bütün 

muameleler sahih olur. Çünkü aklı mevcuttur, ancak girmiş olduğu günah sebebiyle 
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hitabı anlamamaktadır. Günah hakkında ve hükmün vacib olması hakkında aklı bakidir. 

Müslümanlığı sahihtir, kastı olmadığı için mürted olması sahih değildir.”
280

 

a. Şehadet ve Şartları 

 Bir kimsenin içki içtiğine, ancak iki âdil erkek şahit olabilir. Kadınların ise ne tek 

başlarına, ne de erkeklerle birlikte şahitlikleri kabul edilir. Şehadetlerinde unutma, 

şaşırma gibi şüphe getirecek olasılıklardan dolayı şehadetlerinin kabul edilmemesinde, 

âlimler görüş birliğine varmışlar.
281

  

Bazı âlimler kadınların şehadetinin kabul edilmemesi hakkında açıklamada 

bulunmuş ve kadınların şahit olmalarına engel teşkil eden bazı vasıflardan söz 

etmişler.
282

 Bunlar unutma, hata töhmeti ve bedelî şüphedir. Bu vasıflar, kadınlarda 

erkeklere nazaran daha fazla olduğu için erkeklerle beraber şahitlikleri kabul 

edilmezdiği görüşündedir. Bu üç vasfın kadınlarda bulunduğuna işaret eden Bakara 

sûresi 282. âyette şöyle geçmektedir: “Erkeklerden iki şahidi de hazır edin, eğer iki şahit 

de erkek olamıyorsa o zaman doğruluğuna emin olduğunuz şahitlerden bir erkekle iki 

kadını şahit tutun ki, biri unutunca diğeri hatırlatsın.”
283

. Daha sonra bu üç vasfı tek tek 

açıklayarak şöyle der: “Bedelî şüphe, Allah Teâlâ kadınların şahitliklerini, erkek 

şahitlerin bulunmadığı zaman erkeklerle aynı zamanda şahitlikte bulunabileceklerini 

göstermiştir. Bu da bir şeyin bulunmadığı zaman, yerine onun bedelini koymaya benzer. 

Mesela, teyemmüm, abdest, su gibi. Bedelî şüphe, bedelî hakikattan önce gelir. Çünkü 
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şehadette bulunabilecekleri caiz görülen konularda kadınların şahitlik yapmaları, 

erkeklerin şahitliklerinden hiçbir acizliğe zarurî kalmaksızın caiz görülmüştür. Hata 

töhmeti ise, Allah Teâlâ Bakara 282. âyette: ان تضل احداهما “...biri unutunca diğer 

hatırlatsın ...” demekte, yani ikisinden birisi doğru söylemezse, hemen ikisinden birisi 

diğerini hatırlatır, şahitlikte bulunmak için biri gelmezse, ya da oraya götüren yolu birisi 

kaybederse, hemen diğeri hatırlatır demektedir. Unutmak ise, birinin diğerine 

hatırlatmasından alındığını söylemektedir.
284

 

 Âyette geçen “dalâl” ضالل   kelimesinin tefsiri hakkında, “hata eden” mânâsında 

olan ضالل , “unutmak” mânâsında olan نسيان ile aynı anlamda olduğunu söyler. Yani, 

ikisinden birisinin şehadette hata etmesi gibi, ya da birisi unutunca diğerinin hatırlatması 

gibidir. Böyle olunca da nisyân, bedelî şüpheyi meydana getirmektedir. Dolayısıyla 

hudûd babında şehadetleri kabul olunmaz. Çünkü bu durumlarda şüphelerle hadler düşer 

demektedir.
285

  

Soruşturma işlemine gelince, ilk önce şahitlerden hamr veya diğer sarhoşluk 

veren içkilerden herhangi birini içen kimse hakkında şehadetleri sorulurken, kadı ilk 

önce hamrın ne olduğunu sorar. Sonra adamın ikrah altında içmiş olabilme ihtimalinden 

dolayı nasıl içtiğini sorar. Eğer sanık zorlama altında içtiğini şahitler ise isteyerek 

içtiğini söylüyorlarsa, cezadan kurtulması için şahitlerini getirmesi gerekir. Aksi 

takdirde cezadan kurtulamaz. Daha sonra dâru’l-harbte içmiş olasılığından dolayı nerede 

içtiğini sorar. Sonra eskiden içmiş olasılığından dolayı ne zaman içtiğini sorar ki, 
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tekâdüm-i zamanın yani zaman aşımının bulunup bulunmadığı öğrenilsin.
286

 İmam 

Muhammed’e (r.a.) göre zaman aşımı, diğer hadlerde olduğu gibi içki içmede de bir ay 

olarak takdir edilmiştir. İmam Azam ile İmam Ebû Yûsuf’a göre ise, haddin sabit olması 

için sarhoş yakalandığında ağzında içki kokusunun bulunması şarttır.  Onlara göre 

zaman aşımı, içki kokusunun gitmesiyle takdir edilmiştir.
287

 Şahitlerin açıklamaları 

alındıktan sonra, hâkim şahitlerin adil olup olmadıklarını öğrenmek amacıyla bir yere 

kapatır. Çünkü şahidin dış görünümüne göre hüküm vermemelidir.
288

 

Duruşma esnasında şahitler, içtiği içki veya olay hakkında ihtilafa düşerlerse, 

şehadetleri kabul edilmez. Örneğin, şahitlerin birisi hamrı içtiğine öbürü de hamrı 

kustuğuna tanıklık etseler, sanığa ceza uygulanmaz. Çünkü zorlama altında veya zaruret 

durumunda içen kişi de hamrı kusabilir. Dolayısıyla ortaya şüphe meydana 

gelmektedir.
289

 Böylece bir tanığın tanıklığının geçerliliği düşüp geriye tek tanık kalmış 

olur. Mâlikî hukukçuları ise, had uygulanacağı görüşünde olmuşlar.
290

 Yine üzerinde 

koku olduğu halde, hamr içtiğine tanıklık edip, ancak zamanı konusunda anlaşamamaları 

durumu da bunun gibidir. Çünkü içmek bir eylemdir. İkisinin zaman hakkında 

anlaşamamaları, her birinin farklı bir eyleme tanıklık etmesi demektir. Yine birisi 

içtiğine diğeri ise içtiğini ikrar ettiğine tanıklık etse, içme ikrarı üzerine yapılan şahitlik 

geçerli olmamaktadır. Çünkü ilk önce ikisi anlaşamamışlar. Birisi bir eyleme, diğeri ise 
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bir söze tanıklık etmektedir. İkinciden de, içen kişi önce ikrar edip, sonra döndüğü 

takdirde kendisine had cezası uygulanmayacağında görüş birliği vardır.
291

 

 Şahitlerden birisi hamrdan sarhoş olduğuna, diğeri ise hurma şırasından sarhoş 

olduğuna tanıklık etse, her biri farklı bir eylem üzerine tanıklık ettiklerinden dolayı yine 

had cezası uygulanmaz. Burada kişinin sarhoş olma durumuna bakılarak had cezası 

gerektiği söylenemez. Çünkü hiçbir şey içmeden, başkası onun ağzına dökerek, zorlama 

altında veya tedavi maksadıyla içerek sarhoş olabilme ihtimalleri vardır. Bu da ortaya 

şüphe doğurmaktadır
292

 

II. HADDÜ’Ş-ŞÜRB VE HADDÜ’S-SÜKR AYIRIMININ VELÂYET VE 

İNFAZA ETKİSİ 

A. Haddü’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükrde Velâyet 

Kur’âni Kerim’de, had cezalarının uygulanması konusundaki hitap, sîga 

itibarıyla bütün müslümanlara yöneliktir.
293

 Ancak bütün Müslümanların bu emri yerine 

getirmeleri mümkün olmadığı için, onların adına bu görevi Hz. Peygamber zamanından 

itibaren devlet üstlenmiştir. Ayrıca infazında aleniyetin söz konusu olduğu had 

cezalarında, Allah hakkı olduğu için, hem cezayı hükmetmek içtihadı gerektirir, hem de 

mahkûma zulmetme riski olduğu için infaz titizlik ister. Dolayısıyla had cezalarını infaz 

işinin devlete ait olmasını ayrıca zorunlu kılmaktadır. Nitekim had için, öldürücü 

olmayan had cezalarında ölçünün çok önemli oluşu ve suçluyu da bu itibarla koruduğu 
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için had denildiği ifade edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı İslam hukukçuları had 

cezalarının uygulama emrini, ittifakla kamu velayetine sahip olan devlet başkanı ve 

yetkili kılacağı kimselere yönelik olduğu görüşündedirler.
294

 

Çağımızın İslam hukukçularından Ömer Nasuhi Bilmen, hâkimin cezayı, bizzat 

kendisi tarafından veya başka birini görevlendirmekle uygulanabileceğinden bahseder. 

Cezanın uygulanması için görevlendirilen şahıs, şu iki husustan biri olması gerekir:  

1. Tansîs suretiyle olur ki, kadılarda olduğu gibi, cezayı uygulayabilme 

yetkiye sahip olduklarını anlatan belgenin bulunmasıyla olur. 

2. Tevliye suretiyle olur ki, şehir veya devlet başkanları gibi, bir kimsenin 

şehri veya devleti yönetmesi için büyük bir yetkiye sahip olmak üzere tayin edilmesiyle 

olur.
295

    

   İçki içme ve sarhoşluk cezaları hâkim tarafından tespit edilip uygulanır. Ancak 

halkın, kendi başına ceza tatbik etmesi ulema tarafından caiz görülmemiştir. Çünkü 

cezalar âmme adına uygulanır. Ayrıca fitne kapısını kapatmak için de, hâkim tarafından 

suçların tespiti ve cezaların tatbik edilmesi öngörülmüştür.
296

  

İslam hukukçularını ihtilafa sokan bir başka mesele, kölelerin had cezasının 

uygulanmasındaki velayettir. Çünkü hür olan insanlara uygulanacak had cezalarının 

infazının sadece devlete ait olduğunda ittifak vardır.
297

 Cumhura göre efendiler 
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kölelerine had cezası uygulayabilirler.
298

 Şâfiîlere göre eğer efendi, yönetici olup, hadd 

cezası vermeye yetkili ise, sırf Allah hakkı olan cezalarda, kölenin had cezasını 

gerektiren suçu işlediğini görmesi veya kölenin onun yanında bunu itiraf etmesi gibi 

durumlarda had cezası uygulayabilme yetkisine sahiptir.
299

 Çünkü Hz. Ali Hz. 

Peygamber’in: “Elinizin altındaki köle ve cariyelere hadd cezalarını uygulayınız” 

buyurduğunu nakletmiştir.
300

 Hanefîlere göre ise, devletten başka kimse had cezası 

uygulayamaz. Çünkü Allahu Teâlâ: “Onlara (câriyelere) özgür (muhsan) kadınların 

cezasının yarısı uygulanır”
301

 buyurmaktadır. Muhsan kadınlara gereken cezayı 

uygulama yetkisi, yalnızca hâkime aittir. Dolayısıyla cariyelere gereken muhsan 

kadınların yarı cezasını uygulama yetkisi de hâkime ait olmalıdır. Bununla birlikte Hz. 

Peygamber’in her şeyden önce, devlete tahsis ettiği dört şeyden biri had cezalarıdır. 

Ayrıca had cezalarının verilmesi hususunda devletle efendiler aynı konum ve güçte 

değildir. Devlet, vatandaşlara had cezası uygulamaktan çekinmez. Ayrıca devletin 

uyguladığı cezaya suçlu ve yakınları tepki gösteremezler. Oysa efendinin kölesine karşı 

olan gücü, devletin gücüyle bir değildir. Efendi infaz aşamasında bir direniş ve tepki ile 

karşılaşabilirler.
302

  

Şafiîler’in delil olarak getirdikleri hadisi ise Hanefîler, hırsızlık cezasını 

belirleyen âyetteki “…ellerini kesin”
303

 buyruğu nasıl yöneticilere hitap ediyorsa, bu 

hadis de yöneticilere hitap eder demişlerdir. Özellikle kölelerle ilgili böyle emir 
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verilmesi ise, kölelerine karşı duydukları şefkatin onlara hadd cezası vermekten 

kaçırmaya götürmemesi içindir demişlerdir. Ya da maksat neden olup, suçun hâkime 

bildirilmesi kastedilmiş olabilir. Yani efendiler, kölelerine bu suçunu hâkime bildirip 

ceza almalarını sağlayarak onun ceza görmesine neden olurlar. Bu durumda da onlar 

cezanın dolaylı uygulayıcıları olurlar demişlerdir.
304

 

Ta’zîr cezalarında ise infaz velayeti hem devlete, hem insanlara aittir. Çünkü 

ta’zîr cezaları da kısas cezası gibi kul hakkı ön planda olduğu cezalardandır.
305

 Ancak 

insanların velayeti sadece eğitim amacındadır. Örneğin, evde anne-baba çocuklarına, 

erkekler eşlerine, okulda öğretmen öğrencilerine, işyerlerinde üstler astlarına, ustalar 

çıraklarına verdikleri ta’zîr cezaları eğitim amacını taşıması gerekir. İnsanların 

verebildikleri ta’zîr cezaları şer’î bir emre bağlanmadığı için, meydana gelen tahribatta 

tazmini gerektirir.
306

  

Devletin verdiği ta’zîr cezalarında ise, sanıkların eylemlerinde suçu oluşturan 

bazı unsur ve şartların eksikliği ya da öngörülen şer’î cezanın başka sebeplerle 

verilmemesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. Burada suçluya ta’zîr cezasının 

uygulaması şer’î bir emre bağlandığı için, tahribat söz konusu olduğu zaman için iki 

farklı görüş mevcuttur. Hanefîlere göre devlet, infaz sebebiyle meydana gelecek olan 

zarardan veya teleften sorumlu değildir.
307

 Şâfiîlere göre ise ta’zîr cezası sebebiyle bir 

kimsenin ölmesi durumunda yakınlarına tazminat ödenir.
308

 Nitekim böyle bir uygulama 

hulefâ-i râşidîn döneminde olmuştur. Hz. Ömer bir kadını ta’zîr cezasıyla korkutup 
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cezalandırınca, kadının karnı yaralandı ve çocuğunu ölü olarak düşürdü. Hz. Ali’ye 

durumu danışınca, Hz. Ali ölü çocuğun diyetini ödemesini söylemiştir.
309

   

Ta’zîr cezası, elem verici bir sözle, ya da terk suretiyle yapılabilir. Kişi nasihatle, 

azarla, şiddetle, toplum içinde yalnız bırakmakla, görevden almakla, saçını tıraş etmekle, 

sopa cezasıyla, hapisle, yüzüne siyah boya sürmekle malî cezalarla, malının telef 

edilmesiyle, sürgün bina yıkımı ile malın bir kısmına el koymak suretiyle ta’zîr cezasına 

çarptırılabilir. Suçun ve suçlunun durumuna göre uygun olan ta’zîr cezasını takdir etme 

yetkisi de, af yetkisi de hâkime aittir. Ancak hâkim yetkisini İslam’ın hükümlerine 

bağdaşır, tespit edeceği ceza toplumun duruma uygun bir şekilde olması 

gerekmektedir.
310

 

B. Haddin İnfazı 

 İçki içme ve sarhoşluk cezaları, zina cezasından daha hafif, iftira cezasından 

daha şiddetli bir tarzda değnek ile icra edilir.
311

  

İçki içene had cezası uygulanırken elbiseleri çıkartılır. Pantolonu ve entarisi 

üzerinde olup başka bir elbisesi yokken had uygulanır. Çünkü zina eden gibi, bunun da 

işlediği suç ağır olduğundan, acıyı bedeninde doğrudan duyması için, cezanın 

uygulanması sırasında elbiseleri çıkartılır.
312

 İçki içme cezası konusunda, zina cezasına 

kıyasla, kadın da erkek gibidir. Erkekte olduğu gibi, kadının da değişik organlarına 

vurulur. Ancak kadının elbiseleri çıkarılmaz. Çünkü kadının bedeni gizlenmesi 
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gereklidir ve avret yerinin açılması da haram sayılmaktadır. Ancak kadının da bedeninde 

acıyı iyi duyması için fazlalık elbiseler ve varsa kürkü çıkarılır. Ancak üzerindeki astarlı 

bir dış kıyafetinden başka bir şeyi yoksa bu kıyafeti çıkarılmaz. Çünkü yukarıda da 

değindiğimiz gibi, avret yerlerini açmak hiçbir şekilde helal görülmemiştir. Başörtüsü de 

dâhil olmak üzere çıkarılmaz.
313

 Kadın için tesettüre daha uygun olması nedeniyle, 

dövme işlemi oturur durumda iken uygulanmasına âlimler ittifak görüştedirler. Buna 

delil olarak Hz. Ali’nin (r.a.): “ يضرب الرجال قياما و النساء قعودا (Vurma cezası erkeklere 

ayakta, kadınlara da otururken uygulanır)” sözü gösterilmiştir.
314

 Hem kadının bedeni 

avret sayıldığı için oturarak vaziyette cezanın uygulanması, avretini örtülmesini 

sağlamış olur. Erkekte böyle bir şey olmadığı için ayakta durur vaziyette ceza 

uygulamak, hem cezanın amacı olan darbelerin acısını duymuş olur.
315

 Ancak İmam 

Malik hem kadının, hem erkeğin oturur vaziyette iken uygulanacağını söylemiştir. 

Çünkü Allahü Teâla ayakta vurulmasını emretmemiştir. Ayrıca hem kadın, hem erkek 

dayak yiyen konumda oldukları için kadına kıyasen erkek de oturur vaziyette bulunarak 

uygulanmalıdır.
316

 Ebû Yûsuf aksine hem erkek, hem kadının ayakta uygulanacağından 

yanadır. Bu görüşü kadının mulâ’anede ayakta iken yapıldığına kıyas ederek 

söylemiştir.
317

  

İmam Muhammed’den gelen bir rivayete göre, erkeklere içki içme cezasında 

elbisesi çıkarılmadan had vurulur. Çünkü içki içme cezası, iftira cezası ile aynıdır. 
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Nitekim Hz. Ali “Kişi, içki içince saçmalar, saçmalayınca iftira atar, iftira atanların 

cezaları ise, Allah’ın kitabında seksen sopadır” demiştir. Aynı zamanda içki içme 

cezasının delilinin zayıf olduğu fikre vararak da elbiseinin çıkarılmayacağı görüşünde 

olmuştur. Fakat Zâhiru-Rivâye’ye göre cezanın tam anlamıyla gerçekleşmesi için, zina 

cezasındaki gibi elbisesi çıkarılır
318

.  

Hz. Peygamber döneminde içki içmenin cezası, hurma dalı ve pabuçlarla 

dövülürdü.
319

 Hz. Ömer döneminde ise, ashab sopa cezasında görüş birliği etmiştir. Bu 

nedenle Hz. Ali: “Had vurduğum kimselerden birisi ölecek olsa, içimde üzüntü duymam, 

ancak içki sebebiyle had vurduğum kimse ölürse onun üzüntüsünü hissederim. Çünkü o 

ölecek olsa, diyet öderim. Zira Hz. Peygamber içkinin haddi ile ilgili kesin bir miktarı 

sünnet kılmadı. İçki haddiyle ilgili miktarı biz takdir ettik. ”
320

 demiştir.  

Ceza uygulanırken sopacı, her organın sopa payı ne kadarsa, o kadar vurur. 

Çünkü o kimse, suç işlerken bütün organlarıyla zevk almıştır. Ayrıca bütün sopaların bir 

yere vurulması suçlunun ölümüne yol açabilir. Hâlbuki ölüm onun hak etmediği bir 

cezadır. Bu sebeple ölümüne yol açmamak için sopaları farklı organlarına dağıtması 

gerekir.
321

 Konuyla ilgili Hz. Ali’den rivayet zikredilir ki cellâda: “Her organın hakkını 

vererek vur. Ancak cinsel organına ve yüzüne vurmaktan sakın”
322

 demiştir. Ancak 

yüzüne ve cinsel organına vurulmaz. Cinsel organa vurmak ölüme yol açabildiği, 

darbeye dayanıklı olmadığı için, cinsel organa vurulmaz. Yüze vurulmaması ise, Hz. 
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Peygamber’in şu hadisine binaendir: “Peygamber insanlara, Gâmidli kadını recm 

etmelerini emredince nohut tanesi büyüklüğünde bir taş alıp onu attı. Sonra insanlara: 

Ona taş atın, fakat yüzünden sakının”
323

 buyurdu. Öldürmenin hak olduğu bir yerde 

yüze vurmak yasaklandığına göre, öldürmenin hak olmadığı bir yerde öncelikle yasaktır. 

Ayrıca yüz, duyu organlarının bulunduğu bir bölge olup, ona vurulması bazı duyuların 

yok olmasına yol açabilir. Bu da hüküm bakımından onu öldürmek demektir.
324

 

Ebû Hanîfe, İmam Muhammed ve bazı Şâfiîlere göre sopacı, başa da vurmaz.
325

 

İmam Ebû Yûsuf’un ilk görüşü böyle olup, sonradan görüşünden dönerek “başa da bir 

kez vurur” demiştir. Bu görüşüne delil olarak Hz. Ebû Bekir’in: “Başa vurun, çünkü 

şeytan baştadır” sözünü getirmiştir.
326

 İmam Malik ise, döverken sadece başa vurulacağı 

görüşündedir.
327

 Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed ve bazı Şâfiîlerin delili ise, Hz. 

Ömer’in sopacıya: “Başa ve cinsel organa vurmaktan sakın!” demesi olmuştur.
328

 

Ayrıca baş, duyu organlarının bulunduğu yer olup, ona vurmak bazı duyuları yok 

edebilir.
329

 Bununla beraber Beydâvî ve Nevevî’nin, başın saçla kaplı olduğu için başa 

vurulabileceği, yüzden ise sakınılacağı görüşünü nakletmişlerdir.
330
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Had, hurma dalıyla, ayakkabılarla, elbise kenarıyla, ellerle vurarak 

uygulanabilir.
331

 Kamçı ile vurma konusunda ise çeşitli fikirler ortaya konmuştur. Kamçı 

ile vurmayı caiz görenler, kamçının sopa ile kamış arası kalınlıkta olmasını şart koşarlar. 

Hurma dalı veya buna benzer şeyleri caiz görenler ise, yaş-kuru arasında olmasını şart 

koyarlar. Kamçı ile vurmayı caiz görmeyenler, kamçı ile vurulurken ölüm olursa, vurana 

diyet gerekeceğini söylemişler.
332

  

Had uygulanırken vuran kimse ne çok şiddetli, ne de çok hafif vurmalı. Vururken 

de vuran kimse elini, başından daha yukarı kaldırmamalı, kolunu da koltuğundan 

ayırmamalıdır.
333

 Bununla birlikte cellâd, sopayı, suçlunun bedenine indirdikten sonra 

onu bastırmaması gerekir. Çünkü bu suçlunun hak etmediği bir aşırılıktır, ölümüne yol 

açabilir. Dolayısıyla suçlunun öldürülmesi gerekmediği durumlarda, bundan kaçınılması 

gerekir. Buna en güzel örnek Hz. Peygamber’in, ölümü önlemek için, hırsızın eli 

kesildikten sonra tedavi edilmesini emretmesidir.
334

 

Sopacı cezayı uygularken darbeleri peş peşe vurması gerekir ki, bu darbeler 

suçluyu bir daha suç işlemekten menetsin ve onu korkutup cezalandırsın. Darbeleri 

günlere ve saatlere bölüp taksitler halinde had tatbik etmek caiz olarak görülmemiştir. 

Çünkü bu durumda haddin amacı olan incitme gerçekleşmiş olmaz. Ancak “Ben falana 

yüz kırbaç vuracağım” diye yemin edip, bu yüz sayısını günlere ve saatlere bölerek 

taksitler halinde onu dövüp kırbaçlarsa, yeminini yerine getirmiş olur. Çünkü yeminlerin 
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dayanağı isimdir. Burada ise ceza, kişiyi suç işlemekten menetmek ve cezalandırmak 

için uygulanmaktadır. Dolayısıyla had darbeleri zamanlara bölünemez.
335

         

Dövmek kadınların özelliklerinde olmadığı için, cezayı uygulama işi erkeklere 

verilmiştir.
336

 Ceza uygulanan kimse makam ve rütbe sahibi kimselerden ise, onun halk 

önünde rezil, rüsva edilmemesi için, tenha bir yerde vurulması müstehab kabul 

edilmiştir. Halk tabakasından birine ise cezası, halkın önünde uygulanır.
337

 Bu ceza 

uygulama kurallarının hepsi sarhoş ayıldıktan sonra uygulanır. Çünkü ceza vermekten 

amaç, onun bir daha tekrarlamaması, vazgeçmesidir. Sarhoşluk halindeyken uygulandığı 

takdirde ise amaçlar yerine gelmiş olmamaktadır.
338

 Bu şekilde Hz. Ömer’den rivayet 

edilir. Sarhoş olanı ayılana kadar bekletmiş, ayıldıktan sonra had uygulamıştır.
339

 

Had bir mazerete binaen ertelenebilir veya hafifletilebilir.
340

 Suçlunun cezaya 

güç yetiremeyecek derecede hasta ve zayıf olması gibi. Nitekim Hz. Peygamber’in zina 

eden çok ihtiyar bir sahâbîye yüz sopa yerine çok dallı bir ağaç parçasını vurmayı yeterli 

gördüğü, âdet gören cariyenin sopa cezasını da özürlü halinin sona ermesine kadar 

ertelettiği rivayet edilir.
341

 Hz.Ömer’in de kıtlık sebebiyle aç kalıp hırsızlık yapan 

kimselere had uygulamaması aynı anlayışın bir sonucudur.
342
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SONUÇ 

 

 İçki içme ve sarhoşluk cezalarını ayıran husus, hamr ve sarhoşluk veren içki 

dediğimiz müskirattır. Kur’ân’da hamrı içmek yasaklanmakla beraber verilecek cezadan 

ve ceza miktarından bahsedilmemiştir. Bu had cezası Sünnet’e dayanarak belirlenmiştir. 

Ancak Sünnet’teki uygulamalardan cezanın niteliği ve niceliği hakkında farklı yollardan, 

birbirinden farklı bilgiler gelmiştir ki, İslâm hukukçularının görüş ayrılıklarına neden 

olmuştur.  

 Ebû Hanîfe’nin tarifiyle Kur’ân’da geçen hamr yani şarap, pişirilmeksizin kendi 

kendine kaynayıp kabaran, kuvvetlenip sarhoşluk verici bir vasfa gelen, köpüğünü atmış 

veya atmamış olan yaş üzüm suyudur. Ona göre içki içme cezası da, sadece bu içkiyi 

içmekle uygulanır. Hamrın dışındaki sarhoşluk veren maddelerden ise, ancak sarhoş 

olmak şartıyla sarhoşluk cezası uygulanacağı görüşünü ileri sürmüştür. Böylece Ebû 

Hanîfe, şarap ile diğer sarhoşluk veren maddeleri hüküm bakımından birbirinden 

ayırmıştır. Şarabın az veya çok miktarda içilmesini haram ve yasak saymış, ancak diğer 

sarhoşluk veren içkilere “müskirât” demiş, “hamr” dememiştir. Ebû Hanîfe’ye göre, 

müskiri içmekle bir kimse hemen cezalandırılmaz. Ancak sarhoşluğu söz konusu ise, o 

zaman hakkında hadd cezası uygulanır. Müskir olan madde, hamra nispeten haramlık 

derecesi aşağı olduğu için sarhoşluğu meydana getiren miktarı haramdır demektedir. Bu 

duruma göre, bir kimse örneğin sarhoş edici maddeden üç kadeh içse ve sarhoş olmasa 

sonra dördüncü kadehi içse ve sarhoş olsa, işte haram olan miktar o kişi için bu 

dördüncü kadehtir. Şarap ile diğer müskiratı, hüküm bakımından böyle bir ayırıma tabi 

tutma Ebû Hanîfe’yi, içme ve sarhoş olma cezalarının da birbirinden ayırt edilmesine 
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yöneltmiştir. Diğer mezhep imamları ise, hamrın bütün müskiratı kapsadığı, dolayısıyla 

hadd cezası da tek olup haddu’ş-şürbdür. Bu ceza da şarap ve şaraptan başka sarhoşluk 

veren maddeyi içen ve bunun sonucunda sarhoş olan veya olmayan her kişiye verilir. 

Eğer o maddenin çoğu sarhoş edici ise, azını içen de cezalandırılır. Nitekim Hz. 

Peygamber “Çoğu sarhoş edici şeyin azı da haramdır” buyurmuştur. Sıvı olmayan 

ancak aklı izale eden, uyuşukluk veren katı maddelere gelince, İslâm hukukçuları ta’zîr 

cezası verileceğine icma etmişlerdir. Nitekim bu maddeler sarhoşluk veren sıvı 

maddelerde olduğu gibi insanı sarhoş etmezler. Hadd cezası uygulanması için ise, insanı 

bizzat sarhoş etmesi şarttır.  

 Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, Haddu’ş-Şürb ve Haddü’s-Sükr’ü ayıran madde 

şaraptır. Şarap dışındaki maddelerden ancak sarhoş olunduğu zaman Haddü’s-Sükr 

uygulanır. Ancak çoğu sarhoşluk veren maddelerin azının içilmesindeki ihtilafa, fetva 

olarak cumhûrun görüşü kabul edilmiştir. Yani çoğu sarhoşluk veriyorsa, azının içilmesi 

de haramdır. Bu elbette ulemânın ihtiyatı ön plana aldıklarından, toplumdaki kargaşa, 

fesadı önlemelerindendir. 

 

  



89 
 

KAYNAKÇA 

 

1. Abdülkadir Udeh, Mukayeseli İslâm Hukuku ve Beşerî Hukuk, Rehber 

Yayıncılık, Ankara 1990. 

2. Ali Bardakoğlu, “Had”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 

1996. 

3. Ansiklopedik İslâm Lügati, Tercüman Matbaası, İstanbul 1982. 

4. ARSLAN, Ali, Büyük Şâfiî Fıkhı (el-Fıkh’ul-Menhecî alâ Mezheb’il-İmam eş-

Şâfiî tercümesi), Arslan Yayınları, İstanbul 1994. 

5. ASKALÂNÎ, İbn Hacer, Selamet yolları, (çev. ve şerh eden A.Davutoğlu), 

Sönmez yayınları, II. Baskı, İstanbul 1972. 

6. AVDE, Hüseyn b., Mevsuatu’l-Fıkhıyyetü’l-Miyesseratü fi Fıkhi’l-Kitabi ve’s-

Sünnetü’l-Mutahharati, İbn Hazm Kitabevi, Ürdün 2005. 

7. AYNÎ, Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed, Şerhu’l-Aynî alâ Kenzi’d-Dekâik, 

İdâratu’l-Kur’ân ve’l-Ulûmü’l-İslâmiyye, Beyrut 2004. 

8. ------ , el-Bidâye Şerhu’l-Hidâye, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2000. 

9. BÂBERTÎ, Muhammed b. Mahmud, El-İnâye Şerhu’l-Hidâye, Dâru’l-Kütübu’-

İlmiyye, Beyrut 2007, 

10. BEYDÂVÎ, Abdullah b. Umar, el-Gâyetü’l-Küsvâ fî Dirâyeti’l-Fetvâ, Dâru’l-

Beşâiru’l-İslâmiyye, Beyrut 2008. 

11. BİLMEN, Ömer Nasuhi, Hukukı İslamiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, 

İstanbul Matbaacılık, İstanbul, 1949.  



90 
 

12. BUHARÎ, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, (mtrcm. Mehmet Sofuoğlu), 

Sahih-i Buharî ve Tercemesi, Ötüken Yayınları, İstanbul 1990. 

13. BUSTÂNÎ, Butrus, Muhîtu’l-Muhît (Kâmûn Mutavvel lil’Lügati’l-Arabiyye), 

Lübnan Mektebi Neşriyatı, Beyrut 1987. 

14. CEVZİYYE, İbnu’l-Kayyim, Câmiu’l-Fıkhi, Dâru’l-Vefâ, Beyrut 2005.  

15. DÂRİMÎ, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, Sünenü’d-Dârimî, 

Bâbu’l-Berîd Matbaası, Dımaşk 1349. 

16. DAVUTOĞLU, Ahmet, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Matbaası, 

İstanbul 1983.  

17. DEVVÂD, Abdurrahman b. Abdulaziz, el-Ukûbât fi’l-İslâm, m.y., Riyad 1393. 

18. ERDOĞAN, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, 

İstanbul, 1998. 

19. GÂRİYÂNÎ, Abdurrahman, Müdevvenetü’l-Fikhi’l-Mâlikî Ve Edilletuhu, 

Müessesetü’r-Rayân, Beyrut 2006.  

20. HEYTEMÎ, Ahmed b. Hacer, Tuhfetü’l-Muhtâc Bişerhi’l-Minhâc, b.m.y., b.y.y., 

b.t.y. 

21. HİN, Mustafa, BUĞA, Mustafa, SERBECÎ, Ali, Büyük Şâfiî Fıkhı, (çev. Ali 

Arslan), Arslan yayınları, İstanbul 1994. 

22. HURAŞÎ, Ali b. Ahmed el-Adevî, Şerhu’l-Huraşî Alâ Muhtasar-ı Sîdî Halîl, 

Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut 2006. 

23. HÜSEYNÎ, Ebû Bekir b. Muhammed, Kifâyetü’l-Ehyâr fi Halli Gâyeti’l-İhtisâr, 

Dâru’l-Hayr Matbaası, 1991 b.y.y.. 



91 
 

24. İBN ABDİLBERR, Ebu Ömer Yûsuf b. Abdullah İbn Muhammed, Tecrîdü’t-

Temhîd lima fi’l-Muvattâ mine’l-Meânî ve’l- Esânîd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

Beyrut 1967. 

25. İBN-İ ÂBİDÎN, Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, (trcn. 

A.Davutoğlu),Şamil yay., İstanbul 1983. 

26. İBNU’L-ARABÎ, Ebû Bekr Muhammed b. Abdullah, Ahkâmu’l-Kurân, b.y.y., 

1967. 

27. İBN HAZM, el-Muhallâ, Münir matbaası, Mısır 1352. 

28. İBNU’L-HÜMAM, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamîd, 

Fethu’l-Kadîr, Yemîniyye Matbaası, Mısır 1319.  

29. İBN MANZUR, Ebû Fazl Cemalettin Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, 

Dâr Sâder, Lübnan, 1990. 

30. İBN NÜCEYM,  Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed, el-Bahru’r-Râik Şerhu 

Kenzi’d-Dekâik, Alemiyye Matbaası, b.y.y. 1311. 

31. İBN RÜŞD, El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Dâru’l-

İlmiyye Matbaası, 3. Baskı, Lübnan 2007. 

32. İSFAHANÎ, Râğıb, (çev. Yusuf Türker), Müfredât Kur’ân Kavramları Sözlüğü, 

Pınar yayınları, İstanbul 2007. 

33. KÂDÎHÂN, Hasan b. Mansûr, Fetâvâyi Kâdîhân, 1. Baskı, Dâru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, Lübnan 2009. 

34. KÂSÂNÎ, Alâu’d-Dîn Ebu Bekr b. Mes’ud el-Hanefî, Bedâiu’s-Sanâi’ fî 

Tertîbi’ş-Şerâi’, Matbaatu’l-Cemaliyye, Mısır, 1910.  



92 
 

35. KOMİSYON, Fetâvâyi Hindiyye,(çev. Mustafa Efe), Akçağ yayınları, Ankara 

1987. 

36. KUDURÎ, Ebu’l-Hasan Ahmed b. Muhammed, Kitabu’l-Kudurî, m.y., b.y.y. 

1310. 

37. KUHİSTÂNÎ, Şemsuddîn Muhammed, Câmiu’r-Rumûz, Hacı Muharrem Efendi 

Matbaası, İstanbul 1299. 

38. KURTUBÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmi’u li 

Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Hadîsi’l-Kâhire, b.t.y., Kâhire 2002. 

39. MÂVERDÎ, Ebu’l-Hasan, el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, (çev. Ali Şafak), İstanbul 

1976. 

40. MERĞÎNÂNÎ, Burhâneddin Ebu’l-Hasen Ali b. Ebî Bekr b. Abdu’l-Celîli’r-

Rüşdânî, el-Hidâye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedi, Eda Neşriyat, İstanbul, 1990. 

41. MÜSLİM, Ebû Hüseyn Müslim b. el-Haccâc, Câmiu’s-Sahîh,  Dâru’l-Hilâfeti’l-

Âliye, b.y.y. 1330. 

42. Nebi Bozkurt, “İçki”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 

2006. 

43. NEVEVÎ, Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Şeref, Tekmiletü’l-Mecmû’ fî Şerhi’l-

Mühezzeb, Dâru’l-Kütübu’-İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut 2007. 

44. RÂZÎ, Fahruddîn, Tefsîr-i Kebîr Mefâtihu’l-Gayb, (terc. Suat Yıldırım, Sadık 

Kılıç, Lütfullah Cebeci, Sadık Doğru), Akçağ yay., Ankara 1990. 

45. SEMERKANDÎ, Alâuddîn, Tuhfetü’l-Fukahâ, 3. Baskı, Mektebetü Dâri’t-Terâs, 

Kâhire 1998. 



93 
 

46. SERAHSÎ, Şemsu’l-Eimme Ebû Sehl Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed, 

Kitâbu’l-Mebsût, (trc. Mustafa Cevat Akşit) Gümüşev Matbaası, İstanbul 2008. 

47. ŞÂFİÎ, Ebû Bekir b. Muhammed el-Huseynî, Kefâyetü’l-Ehyâr fi Halli Gâyeti’l-

İhtisâr, Dâru’l-Hayr Matbaası, 1991. 

48. ŞÂFİÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. İdris, el-Ümm (Nassu’l-Kâmilü li Kitabi’l-

Ümmi), m.y., b.y.y., 1321. 

49. ŞEYBÂNÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan, el-Câmiu’s-Sağîr, Alemu’l-

Kütüb Matbaası, Beyrut 1986. 

50. ŞEVKANÎ, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Neylü’l-Evtâr min Esrâri 

Muntaka’l-Ahbar min Ehâdîsi Seyyidil Ahyâr, Matmaatu Mustafa el-Bâbî el-

Halebî, Mısır, 1952. 

51. ŞİRÂZÎ, Ebû İshak, el-Mühezzeb, Haleb Matbaası, Mısır b.t.y.  

52. ŞİRBİNÎ, Muhammed b. Muhammed el-Hatîb, Mugni’l-Muhtâc İlâ Ma’rifeti 

Meâni’l-Fâzi’l-Minhâc, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2006.  

53. TAHÂVÎ, Muhammed b. Selâme b. Abdulmelik el-Ezdi, Şerhu Meâni’l-Âsâr, 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2006. 

54. TİRMİZÎ, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ, es-Sünen, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-

Halebî, Mısır, 1962. 

55. ÜNSAL, Ahmet, İslam Ceza Hukukunda İnfaz Yetkisi, Mizan yayınevi, İstanbul 

2008. 

56. ZEBİDÎ, Muhibbuddîn Ebû Muhammed Murtedâ el-Huseynî, Tâcu’l-Arûs min 

Cevâhiri’l-Kâmûs, h-m-r- maddesi, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1994. 



94 
 

57. ZEHRA, Muhammed Ebû, İslâm Hukukunda Suç ve Ceza (İbrahim Tüfekçi), 

Kitabevi yayınları, İstanbul, 1994. 

58. ZUHAYLÎ, Muhammed, el-Mu’temed Fî Fıkhi’ş-Şâfiî, Dâru’l-Kalem, Dımaşk 

2007. 

59. ZUHAYLÎ, Vehbe, İslam Fıkıh Ansiklopedisi (çev:Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, 

Fehmi Ulus, Abdurrahim Ural, Yunus Vehbi Yavuz, Nurettin Yılıdız), Feza 

Yayıncılık A.Ş., İstanbul 1994. 

 

 

  



95 
 

Taştanova, Ayzada, İslâm Ceza Hukukunda İçki İçme ve Sarhoşluk (Haddü’ş-Şürb ve 

Haddü’s-Sükr) Ayırımı ve Hukukî Sonuçlarıı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: 

Doç.Dr. Ahmet Ünsal, 96 s. 

 

ÖZET 

 (İslâm Ceza Hukukunda Haddu’ş-Şürb ve Haddü’s-Sekr Ayırımı ve Hukukî Sonuçları) 

ile çalışma, bir giriş ile iki bölümden ve sonuç kısmından meydana gelmektedir. 

 Giriş kısmında “içerik ve yöntem” başlığı altında konunun önemi, 

sınırlandırılması, sunulması ve kullanılan kaynakların değerlendirilmesi hakkında bilgi 

verilmiştir.  

 Konunun anlaşılmasına yönelik genel bilgileri içeren birinci bölümde konuyla 

ilgili olan had, hamr, müskir, ta’zîr, haddu’ş-şürb ve haddü’s-sekr kavramlarının sözlük, 

terim ve mâhiyetleri açıklanmıştır. Daha sonra haddü’ş-şürb ve haddü’s-sekr’in hukukî 

dayanağı, ayırım sebepleri konularına değinilmiştir. Bu çerçevede hadleri bir birinden 

ayıran sebepler, İslâm âlimlerinin görüş ayrılıklarına düştükleri nedenler belirtilmiştir. 

 İkinci bölümde haddu’ş-şürb ve haddü’s-sekr’in miktarları, haddi ve ta’zîri 

gerektiren sekr, katı ve sıvı müskirâtta hadler, haddin uygulanabilme şartları ve hadd 

uygulama yetkisi konuları ele alınmıştır. 

 Sonuç bölümünde ise, genel değerlendirme yapılarak, ulaşılan netice 

belirtilmiştir.  
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ABSTRACT 

This research, that based on two parts and a conclusion, is related to the seperation of 

punishment of drinking alkohol with punishment of drunkness in İslamic Criminal Law 

and their juristical results. 

 İn the introduction, there is a little that “contents and method” that give 

information about importance and restrictions of subject and sorces which are use in 

this work.  

 Chapter one, which contains dictionarycal, terminological information about the 

subject as had, hamr, muskir, tazir, haddu’sh-shurb ve haddu’s-sekr for more being 

understanded the theme. Then it deals juristic support of punishment of drinking alkohol 

and punishment of drunkness and reasons of seperation. Meanwhile the reasons of 

punishments which seperated from each other and reasons which disagreeded İslamic 

scientists are treated as well. 

 İn the second chapter, it deals subjects as quantums of punishment of drinking 

alkohol and punishment of drunkness, drunkness what need to punishment and tazir, 

punishments in solid and liquid alcohols, conditions and authority to practise the 

punishment.   
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 İn the part of conclusion, general eveluation was made and result that was 

reached was explained.  

 

 


