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24 REBİYÜLEVVEL 1163 / 3 MART 1750 TARİHLİ BİR MÜKEYYİFAT MÜNAZARASI: MUHÂLEME-İ 
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A MÜKEYYİFAT (PLEASURE-INDUCING SUBSTANCES) DEBATE WRITTEN ON MARCH 3, 1750: 
MUHÂLEME-İ MÜKEYYİFÂT 

Fatih ÜLKEN∗ 

Öz 
Bu yazının konusunu teşkil eden Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3622”de kayıtlı yazmanın 137b-145a varakları 

arasında yer alan Muhâleme-i Mükeyyifât adlı eser sekiz keyif verici maddenin “maķbūl-i ‘ālem” olabilmek için birbiriyle “‘ažím 
mücādele vü mübāģaśe vü münāķabe” ettiği bir mükeyyifat münazarasıdır. 24 Rebiyülevvel 1163/3 Mart 1750’de İstanbul’da kaleme 
alınmış olan Muhâleme-i Mükeyyifât’taki keyif verici maddeler şunlardır: afyon, berş, esrar, boza, şarap, arak, kahve ve tütün. Tahayyülat 
sancağının İşret-ābād sahrasındaki bir kasırda gerçekleştirilen münazarayı kahveyi temsil eden Kahve-i cān-fezā kazanır.    
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Abstract 
Muhâleme-i Mükeyyifât which is registered “Esad Efendi 3622” at Süleymaniye Library in Istanbul is a mükeyyifat (pleasure-

inducing substances) debate in which eight pleasure-inducing substances dispute severely in order to become the favorite of the world. 
The pleasure-inducing substances in Muhâleme-i Mükeyyifât written on March 3, 1750 in Istanbul are opium, berş, marijuana, boza, wine, 
arrack, coffee and tobacco. Kahve-i cān-fezā who represents coffee wins the debate took place in a pavilion of Isret-abad field of 
Tahayyulat sanjak. 
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Giriş 
“Arapça nazar kökünden türetilmiş olan münâzara sözcüğü, ‘kaideye uygun olarak karşılıklı 

konuşma, ilmî münakaşa’ anlamlarına gelir. Münâzaralar iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan ilki soru 
cevap gibi yöntemlerden yararlanılarak, din, mantık ve felsefeye dair mevzuların tartışıldığı öğretici bilimsel 
metinlerdir. Bir edebî terim olarak münâzara ise en genel tanımıyla farklı varlık veya kavramların temsil 
ettikleri görüşün üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla tartışmalarını dile getiren manzum ve mensur 
eserlerdir. 

Akad ve Sümer edebiyatlarından beri var olagelen münâzaralar, tartışma temeline dayandığı için bu 
tür eserlerde en az iki zıt varlık ya da kavramın çatışması söz konusudur.” (Aça vd., 2009: 370). Fakat 
“Münâzaranın tarafları her zaman iki kişi, varlıktan ibaret olmaz.” (Aça vd., 2009: 372). Fatih Köksal’ın da 
belirttiği gibi “Çoğunlukla iki kişi veya iki kavram arasındaki münazaralar yanında Derviş Şemseddin’in 
Deh Murg mesnevisindeki baykuş, karga, tûtî, akbaba, bülbül gibi on adet kuş ve Ahmedî’nin Cemşîd ü 
Hurşîd’indeki gül-bülbül-lâle-nergis-benefşe-serv-sûsen gibi ikiden fazla unsurun birbirine karşı 
üstünlüklerini ortaya koymak üzere yaptıkları münâzaralara da rastlanmaktadır.” (Köksal, 2006: 580-581). 

Bu yazının konusunu teşkil eden Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3622”de kayıtlı yazmanın 
137b-145a varakları arasında yer alan Muhâleme-i Mükeyyifât adlı eser de böyle kahramanları yani 
tartışmanın tarafları ikiden fazla olan bir edebî münazaradır. 

1. Muhâleme-i Mükeyyifât 
24 Rebiyülevvel 1163/3 Mart 1750’de İstanbul’da kaleme alınmış olan Muhâleme-i Mükeyyifât, 

şahıs kadrosunu oluşturan sekiz keyif verici maddeden yedisinin –tütün, Duhān adıyla münazaranın şahıs 
kadrosunda yer alsa da sadece kahveye eşlik eder, münazarada söz almaz- muhayyel bir sancak olan 
Tahayyülat sancağının İşret-ābād sahrasındaki bir kasırda “maķbūl-i ‘ālem” olabilmek için birbiriyle “‘ažím 
mücādele vü mübāģaśe vü münāķabe” ettiği bir mükeyyifat münazarasıdır. Münazarada yer alan keyif 
verici maddeler şunlardır: afyon, berş, esrar, boza, şarap, arak, kahve ve tütün. 

2. Muhâleme-i Mükeyyifât’ın Şahıs Kadrosu 
Bu keyif verici maddeler eserde edebî münazaraların en temel karakteristiği olan kişileştirme 

yoluyla karşımıza çıkarlar ki keyif verici maddeleri temsil eden kişiler ve özellikleri şu şekildedir:  
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afyon1: Eserde afyonu temsil eden şahsın ismi Efyūn-ı hezār-fenn’dir. Münazaranın yapılacağı kasra 
bütün Karahisar halkının önünde katran karası bayraklar açarak getirdiği, maiyetinde “zümre-i tiryākiyān” 
yani afyonkeşler bulunan, Haşimî elbiseler giymiş muhteşem bir kimsedir.  

“…ŝaģrānuñ nihāyetinden bir gürūh žāhir olup bi’l-külliyye Ķaraģiŝār sancaġı ķašrān baģrlayın sevād-
reng bayraķlar açup ve zümre-i tiryākiyān rikābında cem‘ olup Hāşimí šonlar ile mülebbes bir muģteşem 
kimesne gelüp ol ķaŝr-ı ma‘hūda cülūs eyledi. İsmine Efyūn-ı hezār-fenn dirler imiş.” [138a] 
berş2: Münazarada berşi temsil eden şahsın adı Berş-i cihān-nümā’dır. Münazaranın yapılacağı 

kasra siyah giysiler içindeki Zengibar3 askerlerin binbir ihtişamla getirdiği, üzerinde Hemedanî elbiseler 
olan esmer, karayağız bir kişidir.     

“Ba‘dehu bir dāne esmerü’l-levn Hemedāní libāslar ile müzeyyen serā-perdesin Zengibār leşkerüñ ve 
siyāh-pūşān ‘askerüñ öñince çeküp hezārān iģtişām ile geldükde Efyūn-ı nāmdār buña ta‘žím ü istiķbāl 
ile yir gösterüp bunlar daĥı geçüp ķarār eylediler. Bunlaruñ ismine daĥı Berş-i cihān-nümā dirler 
imiş…” [138a] 
esrar4: Esrarı temsil eden şahıs münazarada Esrār-ı sebzezār adıyla yer alır. Önünde yeşil sancaklar 

taşıyan ve zurnalarının ve nefîr5lerinin sadası gökyüzüne ulaşan Bektaşîler’in yer aldığı, münazaranın 
yapılacağı kasra bengiyān taifesiyle yani esrarkeşlerle birlikte gelen yeşil elbiseli, derviş mizaçlı bir kimsedir.  

“ba‘dehu bir dāne yeşiller giymiş dervíş-nihād kimesne ki öñince Bektāşiyān šā’ifesi zūrnā vü nefír 
ŝadāsı āsmāna peyveste idüp sebze-reng sancaķlar çeküp ģadden ziyāde [138a] bengiyān šā’ifesiyle gelüp 
aña daĥı ta‘žím (ü) mu‘ažžam istiķbālle yir gösterdiler. Anlar daĥı çöküp dervíşāne ķarār eylediler. 
Bunlaruñ daĥı ismine Esrār-ı sebzezār dirler imiş…” [138b] 
boza6: Bozayı temsil eden şahsın münazaradaki adı Būze-i nābe-kārí’dir. Münazaranın yapılacağı 

kasra beyaz bayraklar taşıyan Tatarlar’ın getirdiği, atının üzengisini katırcıların tuttuğu, aklar giymiş 
babacan tavırlı bir pîrdir. Ak sakallı bu pîrin elinde içi leblebi dolu bir mendil vardır.   

                                                           
1 “İslâm’da keyif verici olarak kullanılması yasaklanan madde. Kelimenin aslı Grekçe opion olup anlamı ‘sütlü bitki’dir (opos ‘bitki 
sütü’); Latince’de ve Batı dillerinde opium şeklinde kullanılır. Türkçe’ye Farsça’dan afyûn imlâsıyla girmiştir. Bazı özel işlemlerle 
haşhaştan elde edilen afyonun tarihi, milâttan önce 5000 yıllarına kadar uzanır. Mezopotamya ve Küçük Asya’da karın ağrıları ve 
öksürük için ilâç olarak, İslâmî devirlerde ise daha çok ilaçların yapımında ve tedavide uyuşturucu olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
Hindistan, İran ve Mısır’da ziraatı yapılan haşhaş, Anadolu’da Türkler’in hâkimiyetinden sonra özellikle Karahisar dolaylarında yaygın 
biçimde yetiştirilmiştir; nitekim burası daha sonraları Afyonkarahisar adını almıştır. Bazı müellifler Çinliler’in afyon imalini 
Hintliler’den öğrendiğini ileri sürerler; bazılarına göre ise afyonu Uzakdoğu’ya götüren müslüman tâcirlerdir. İnsanın aklî dengesini 
bozan afyon, esrar, eroin vb. maddelerin içki gibi haram olduğu konusunda İslâm hukukçuları görüş birliğine varmışlardır. Tedavi 
maksadıyla bazı ilâçların içinde bulunabilecekleri ise kabul edilmiştir.” (Baktır, 1988: 442).       
2 “Afyon şurubu ve keten yaprağıyla yapılan bir nev’i macun ki sarhoş eder. Eski zamanlarda kahvehanelerde tiryakî müşterilere 
kahveden evvel bir fincan berş şurubundan vermek âdetmiş. Ayyaşlar ramazan gelince şarap yerine iftardan sonra berş içerlermiş. Berş 
mübtelâlarına berrâş derler.” (Onay, 1992: 77). 
3 “Doğu Afrika’da ada ve burada XVIII-XX. yüzyıllarda hüküm süren sultanlık. Doğu Afrika sahiline yakın Tanzanya açıklarında 
Unguja (Zengibar) ve Pemba adlı iki büyük ada ile çevredeki küçük adalardan oluşur. Aslı Farsça olan Zengibâr’a (zenciler sahili) 
Arapça’da Zencibâr (Berrü’z-Zenc), Avrupa dillerinde Zanzibar denilir.” (Kavas, 2013: 262-263).   
4 “İslâm’da keyif verici olarak kullanılması yasaklanan madde. Kenevir (kendir) bitkisinden elde edilen uyuşturucu bir madde olup 
Türkiye’de esrar; İran’da beng/benc; Hindistan’da banga, ganja; Irak, Suriye ve Mısır’da haşîş; Kuzey Afrika’da kif; Amerika ve 
Meksika’da marijuana (marihuana) adlarıyla tanınmaktadır. Kenevir bitkisi (cannabis sativa) 0,5-3,5 m. yükseklikte, kısa ve sert tüylü, 
çift eşeyli, bir yıllık otsu bitkidir. Kenevir, biçim özellikleriyle yetiştiği bölgelere ve kimyasal yapısına göre başlıca iki türe 
ayrılmaktadır. 1. Lif keneviri (cannabis sativa). Kuzey Avrupa ve Amerika ülkelerinde lif veya tohum elde etmek için geniş ölçüde 
yetiştirilen bir türdür. Uyuşturucu etkisi çok zayıftır. 2. Hint keneviri (cannabis indica). Bilhassa Güney Asya, Afrika, Orta ve Güney 
Amerika’da yetiştirilmektedir. Uyuşturucu etkisi yüksektir; esrar bu türden elde edilir. Mezopotamya’da Sümerler’den itibaren tanınan 
ve tohumları ilâç olarak kullanılan kenevirin Avrupa’ya milâttan önce VII. yüzyılda İskitler tarafından taşındığı sanılmaktadır. Osmanlı 
Devleti dönemindeki uyuşturucuların başında esrar gelmektedir. Zaman zaman yasaklanmış ve kullananların idamı için çeşitli fetvalar 
alınmışsa da elde edilmesi ve kullanılması hiçbir zaman tam olarak önlenememiştir. İstanbul’da ‘esnâf-ı bengciyân’ adı verilen bir sınıf 
bulunuyordu. Bunlar Süleymaniye semtindeki Tiryakiler Çarşısı’nda yer alan dükkânlarında şurup, macun, levha gibi esrar ihtiva eden 
mütahzarlar hazırlayıp tiryakilere satıyorlardı. Evliya Çelebi, kendi zamanında bu esnafın on altı dükkânının bulunduğunu ve bu iş 
kolunda altmış kişinin çalıştığını kaydetmektedir. (Baytop, 1995: 431-432).   
5 “Bir nefesli çalgı. Arapça’da ‘topluluk’ anlamındaki bu kelime hemen bütün sözlüklerde ‘boynuzdan yapılan basit bir mûsiki aleti’ 
olarak tanımlanır. Organolojinin tabii çalgılar grubunda incelediği ve mehter çalgısı olarak da kullanılan nefîr boynuz, bronz ve 
gümüşten yapılmış ağızlıklı, alttan yukarıya genişleyip dar ucundan üflenen, üzerinde perde delikleri bulunmayan bir borudan 
ibarettir. Melodi çalmaya elverişli olmaması sebebiyle ancak bir temel ses ve onun birkaç armoniği elde edilebilir. Eski kaynaklarda 
nefîr ile ilgili en geniş bilgi Abdülkâdir-i Merâgî tarafından verilmiştir. Câmi’u’l-elhân’da nefîrin basit bir borudan ibaret, yaklaşık 170 
cm. boyunda, nefesli çalgıların en uzunu olduğunu, biraz daha uzununa ‘burgu’, ucu kıvrık olanına ‘kurrenây (kerrenây) adı verildiğini 
söyledikten sonra parmak delikleri bulunmadığından çalınmasının da çok zor olduğunu kaydeden Merâgî Makâsıdü’l-elhân’da da 
buna benzer ifadeler kullanır. Eskiden bir şehrin düşman saldırısına uğrayacağı anlaşıldığı zaman halk nefîr çalınarak uyarılır, erkekler 
savaşa çağrılırdı. Ayrıca geçmiş dönemlerde gezginci dervişler, herhangi bir konaklama yerine geldiklerinde veya yolda yırtıcı 
hayvanları ürkütüp kaçırmak suretiyle kendilerini korumak için nefîr çalarlardı. ‘Derviş borusu’ ve ‘yuf borusu’ olarak da bilinen 
nefîrler bele ve göğse takılarak taşınırdı.” (Karakaya, 2006: 525).        
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“ba‘dehu bir dāne aķ ŝaķallu pír-i nā-puĥte aķlar giymiş elinde bir píş-dāmeni var içinde leblebū envā‘-ı 
vaķārile ve šā’ife-i Tātār yek-bār öñince beyāż bayraķlar açup ve ķašırcıyān šā’ifesi rikābın šutup envā‘-ı 
i‘zāz u ikrām ile geldükde mükeyyifāt buña daĥı ma‘a’l-kerāhe istiķbāl ile yir gösterdiler. Bunlar daĥı 
geçüp bābāyāne ķarār eylediler. Bunlaruñ daĥı ismlerine Būze-i nābe-kārí dirler imiş…” [138b] 
şarap: Şarabı temsil eden kişinin münazaradaki adı Ĥamr-ı merġūb ‘ale’l-ģamír’dir. Münazaranın 

yapılacağı kasra beyitler okuyarak ve Hamza7 ve Efrāsiyāb8 gibi naralar atarak, Halil’in kösü gibi sinesini 
döverek gelen; kızıl yüzlü, kan benizli, kız suretli, oğlan heybetli bir kimsedir. Gül rengi elbiselere ve ateş 
kızılı kıyafetlere gark olmuş bu şahsın bir elinde çeng ve rebab diğer elinde ise kebab ve meze vardır.    

“ba‘dehu bir dāne ķızıl yüzlü ķan beñizlü ķız ŝūretlü oġlan heybetlü bir ĥūní kimesne ki gülgūn cāmeler 
giymiş ve āteşín libāslara müstaġraķ olmış “Ĥançer elde tíġı belde bāde serde síne çāk/Şeh-levendüm 
šarz-ı ĥāŝuñ ādemi eyler helāk” diyüp beyt oķıyup Ĥamza vü Efrāsiyābvār na‘ra uraraķ ve cūşān (u) 
ĥurūşān ile kūs-ı Ĥalíl-miśāl ŝuffe-i sínesin dögerek bir elinde çeng (ü) rebāb bir elinde nuķl (u) kebāb 
levendāne ‘aşķ eyleyüp içeri girdi. Fi’l-cümle mükeyyifāt-ı ‘ālem ŝadra ta‘žím ü istiķbāl ile yir 
gösterdiler. Bunlar daĥı geçüp levendāne ķarār [138b] eylediler. Bunuñ ismine daĥı Ĥamr-ı merġūb 
‘ale’l-ģamír dirler imiş.” [139a] 
arak: Münazarada arakı temsil eden kişinin adı ‘Araķ-ı şermsār’dır. Münazaranın yapılacağı kasra 

yolda sema yapan, sinelerine def gibi vuran ve ney gibi inleyen aşıkların getirdiği sarı elbiseler giymiş, güzel 
yüzlü, tatlı dilli, şirin sözlü yeni yetme genç bir dilberdir.   

“Ba‘dehu bir dāne ŝarı libāslar ile muģteşem bā-ĥayl ü ģaşem cünbüşi ķaví dilü šatlu bir nev-reste dil-
ber-i mümtâz (güzel) síretlü bir şírín-güftār bir bülbül-i gūyādur ki öñince ‘uşşāķ-ı Kürd bāde dutuban 
yolda semā‘ eyleyerek def gibi gögüsin dögüp ney gibi iñleyerek getürüp ķaŝr-ı ma‘hūda geldükde buña 
daĥı bí-ģadd iltifāt ile yir gösterdiler. Bunlar daĥı geçüp mü’eddebâne íarâr eyledi. Bunuñ ismine daĥı 
‘Araķ-ı şermsār dirler imiş…” [139a] 

                                                                                                                                                                                                 
6 “Daha çok darı ve şekerle imal edilen çok eski bir Türk içeceği olup Asya, Balkanlar ve Kırım’da çokça tüketilir. Üretildikten sonra 
sıcakta kalırsa birkaç gün içinde tahammürle kabarıp ekşiyerek alkol oranı arttığından bu süreyi uzatmak için daha çok kışın tüketilir. 
Tatlı boza sarhoş etmez. Bununla beraber yaz aylarında içildiğinde sarhoş ettiğinden, şarabı haram olduğu için içmeyenler bu içeceğe 
ilgi duymuşlardır. Evliyâ Çelebi’nin eserinin bir başka yerinde dilber macunu kullanıp hiç şarap içmediğini anlatırken sıraladığı içecek 
ve mükeyyifat isimleri arasında Kırım’da üretilen ‘kutu bozası’ndan bahsettiği şu satırları da bu konuda çok önemli isimler 
zikredilmesi bakımından ayrıca önemlidir: ‘Hakîr bu kadar âlüfte ve âşüfteler ile mey-hâne ve boza-hâne ve kahve-hâne yasdanduk, 
Hak Sübhânehu ve Te’âlâ âlimü’s-sirri ve’l-hafiyyâtdur kim bu kutu bozasıyla ve Mısrun pirinc subyasıyla ve Kırımda maksıma dirler 
bir gûne yine kutu bozasına benzer bir bozadur bu üçinden gayri içmek müyesser olmamışdur kim rahm-i mâderden müştâk olalı 
me’kûlât ü meşrûbâtın mükeyyifâtlarından ömrüm içinde.’ Gelibolulu Mustafa Âlî Mevâidü’n-nefâis’inde bozahanelerin halkın aşağılık 
takımının ve Tatarların devam ettiği, zarif kimselerin asla rağbet göstermediği mekânlar olduğunu ifade eder. Evliyâ Çelebi eski 
İstanbul’da Süleymaniye ve Unkapanı’ndaki bozahane müdavimlerini anlatırken buraya dadananlardan ‘boza bekrîsi’ diye bahseder ve 
burada satılan bozaların keskinliğini tarif için bunlar arasında ‘arka hammâli’ olduğu hâlde boza içtiğinde ancak sırık hammallarıyla 
evlerine dönebilecek hâle gelenleri haber verir.” (Şentürk, 2017: 280).       
7 “Seyyidüşşühedâ Esedullâh Ebû Umâre (Ebû Ya’lâ) Hamza b. Abdilmuttalib b. Hâşim b. Abdimenâf el-Kureşî el-Hâşimî (ö. 3/625). 
Hz. Peygamber’in amcası, Uhud şehidlerinden. 569 veya 570 yılında Mekke’de doğdu. Annesi, Hz. Âmine’nin amcasının kızı olan Hâle 
bint Vüheyb’dir. Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe’den süt emdikleri için Hz. Peygamber ile süt kardeşi, aynı zamanda çocukluk ve 
gençlik yıllarında arkadaş ve dost oldukları bilinen Hamza’nın bi’setin 2 (612) veya 6. yılında (616) müslüman olduğu nakledilmektedir. 
Hamza’nın İslâm dinini benimsemesiyle müslümanların güçleri artmış, bu da müşriklerin müslümanlar aleyhine gerçekleştirmek 
istedikleri cüretkâr teşebbüslerini bir kere daha gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Akrabalık hukukunu gözeten, mert ve titiz bir 
insan olan Hz. Hamza, Uhud Savaşı’nda dillere destan olacak şekilde bir kahramanlık göstermiştir. İslâmiyet uğruna kendi hayatını 
hiçe sayarken savaşın bütün tekniklerini kullanmış, o günün gazileri ve daha sonra hak yolunda savaşacak bütün gaziler için cesaret ve 
kahramanlık örneği olmuş, gazi ve şehidlerin pîri sayılmıştır. Bundan dolayı İslâm tarihinde ‘seyyidüşşühedâ’ ve ‘esedullah’ unvanları 
ile anılagelmiştir. Müslümanlar arasında kahramanlığın sembolü olan Hz. Hamza, Türk folklorunda güreşçilerin pîri sayıldığı gibi 
menkıbevî hayatı müslüman milletlerin edebiyatlarında kendi adıyla anılan eserlere konu olmuştur.” (Algül, 1997: 500-502).   
8 “İran millî destanında İran düşmanı olarak gösterilen Turan hükümdarı. Adı Eski Farsça (Avesta dili) metinlerde Frangrasyan, Orta 
Farsça’da (Pehlevî dili) Frasyav, Frasiyâk, Frangrasyâk; Arapça kaynaklardan Taberî’de Frâsiyâb ve Frâsyât, Mes’ûdî ve Bîrûnî’de 
Ferâsiyâb, Seâlibî’de ve İran millî destanı Firdevsî’nin Şâhnâme’sinde Efrâsiyâb (Afrâsiyâb) olarak geçer. İran efsanevî tarihinde 
korkunç bir savaşçı ve büyük bir kumandan olarak geçen Efrâsiyâb, kötülük ilâhı Ehrimen’in yeryüzündeki temsilcisi sayılır ve şeceresi 
yedi göbekte yine efsanevî hükümdarlardan Ferîdun’a ulaşır. Efrâsiyâb Avesta’da hilekâr ve kötü insan tipini temsil ettiği gibi İran 
ırkının da baş düşmanı olarak gösterilir. Efrâsiyâb yer altında, duvarları demirden kale içinde bulunan 100 sütunlu bir sarayda yaşar. 
Bu saray güneş, ay ve yıldızlarla aydınlanır. Saray Efrâsiyâb’ın sihriyle donatılmış olup içinden su, şarap, süt ve yoğurt (mast-ı zete) 
ırmakları akar. Genellikle çok uzun ömürlü olduğu kabul edilen Efrâsiyâb’ın 400-2000 yıl yaşadığı rivayetlerine rastlanır. Efrâsiyâb’ın 
belli başlı nitelikleri arasında yıkıcılığı, suları ve nehirleri kurutması, kıtlığa ve kuraklığa sebep olması zikredilir. Özellikle yağmur 
yağdırmaması bakımından Hint kötülük tanrısı Vrtra’ya benzemektedir. Efrâsiyâb, Şâhnâme’de bir yandan dünyanın kötü 
hükümdarları arasında gösterilirken bir yandan da güçlü, kabiliyetli ve yiğit bir kumandan olarak nitelendirilir. Nitekim kötülüğü 
temsil eder gibi görünen Efrâsiyâb aynı zamanda merhametli ve yapıcı bir kahramandır. Onun Siyavuş’a karşı davranışı, Zerenc şehrini 
kurması, kanallar açtırması, ok ve yay yapma mahareti, İran’daki birçok yerleşim merkezinin ona atfedilmesi iyi yanlarını gösterir.” 
(Yazıcı, 1994: 478-479).                    
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kahve: Kahveyi temsil eden kişi münazarada Ķahve-i cān-fezā adıyla yer alır. Misk renginde siyah 
giysiler giymiş bu kişi, kanı sıcak, teni latif, hem sözi hem de kendi zarif, esmer bir Yemenli, Hindistan ve 
Arabistan seyyahıdır. 

“ba‘dehu bir dāne žaríf esmerü’l-levn Yemen ādemísi Hindūstān u ‘Arabistān seyyāģı ķanı ısçaķ teni 
lašíf sözi žaríf siyāh-rūy miskíler giymiş bunuñ ismine daĥı Ķahve-i cān-fezā dirler imiş…Ķahve-i 
cān-fezā bu salšanatda dārāt ile içeri girdükde fi’l-cümle mükeyyifāt-ı ‘ālem be-šaríķ-i inbisāš ayaķ [139a] 
üstine ķalķup didiler “Ĥoş geldüñ ey zübde-i ‘ālem ve şöhret-i bení ādem! Senüñ vücūduñ cihāna ķadem 
baŝalı bizüm yirümüz ķalmadı. Lušf-ı erkān-ı dín-i Muģammed daĥı ins ü cinsin.” diyüp Efyūn ile Berş 
arasında yir gösterdiler. Bunlar daĥı žarífāne geçüp ķarār eylediler.” [139b] 
tütün: Münazarada Ķahve-i cān-fezā’ya eşlik eden, münazaranın yapılacağı kasra gelirken onun 

önünde ve arkasında yer alan dilberan taifesi olarak tasvir edilmiştir. Mavi atlas giysiler içindeki bu dilberan 
taifesinin münazaradaki ismi Duhān’dır. Bunların üzerindeki misk ve öd kokusu insanı öyle mest eder ki 
dimağına tesir ettiğinde insanda can kalmayıp o anda aşk ateşi ile ciğerini doğrar.   

“…pādşāhāne öñince ardınca (bir) alay eŝnāf-ı ġaríbe dil-berān šā’ife ismlerine Duĥān tesmiyye olınur 
ki mā’í ašlās cāmelere ġarķ olup üzerlerinde mümessek ‘ūd rāyiģası insānı mest idüp şöyle ki dimāġına 
te’śír ide ādemde cān ķalmayup ol sā‘at āteş-i ‘aşķı ile cigerin doġrayup dūd-ı āhını āsmāna ‘urūc 
itdürür.” [139a] 
Muhâleme-i Mükeyyifât’daki bütün bu kişileştirme unsurlarını bir araya getirdiğimizde ortaya şöyle 

bir tablo çıkar:   
Tablo 1: Muhâleme-i Mükeyyifât’da Kişileştirme 

keyif verici 
madde 

Muģāleme-i 
Mükeyyifāt’daki 

ismi 
maiyeti tavrı kıyafeti 

afyon Efyūn-ı hezār-fenn zümre-i tiryākiyān  
Hāşimí šonlar 
ile mülebbes 

berş Berş-i cihān-nümā 
Zengibār leşker ve 
siyāh-pūşān ‘asker  

Hemedāní 
libāslar ile 
müzeyyen 

esrar Esrār-ı sebzezār 
Bektāşiyān šā’ifesi, 

bengiyān šā’ifesi 
dervíşāne yeşiller giymiş 

boza Būze-i nābe-kārí 
šā’ife-i Tātār, 

ķašırcıyān šā’ifesi 
bābāyāne aķlar giymiş 

şarap 
Ĥamr-ı merġūb ‘ale’l-

ģamír  levendāne 
gülgūn cāmeler 

ve āteşín 
libāslar 

arak ‘Araķ-ı şermsār ‘uşşāķ mü’eddebāne ŝarı libāslar 

kahve Ķahve-i cān-fezā 
eŝnāf-ı ġaríbe, dil-

berān šā’ife(si) 
žarífāne 

miskíler 
giymiş 

tütün Duĥān  pādşāhāne 
mā’í ašlās 

cāmeler 
 

3. Muhâleme-i Mükeyyifât’ın Olay Örgüsü 

“Münâzaralar genellikle diyalog temeline dayalı eserlerdir. Diğer bir deyişle şairler belirli bir kurgu 
dâhilinde tarafları tartıştırır. Doğal olarak bu kurgu çoğunlukla basit hikâyelerden oluşur. Anlatılan her şey 
söz konusu münâzaraya ortam sağlamak için kurgulanır.” (Aça vd., 2009: 372). Muhâleme-i Mükeyyifât’da 
da olaylar keyif verici maddelerin “maķbūl-i ‘ālem” olabilmek için birbiriyle “‘ažím mücādele vü mübāģaśe 
vü münāķabe” edebilmeleri için kurgulanmıştır ki biz bu kurguyu veya bir başka deyişle olay örgüsünü 
kendi içinde dört bölüme ayırabiliriz: 

3.1 Birinci Bölüm 
Giriş bölümü olarak da adlandırabileceğimiz bu bölümde olaylar şöyle gelişir: Geçmiş zamanlarda 

bir gün bütün samimî arkadaşlar, can dostları ve gönül ehli insanlar bir araya gelip zamanın sıkıntılarından 
ve güçlüklerinden, eğri yaradılışlı feleğin akla ziyan eleminden ve de tabiatın usandırıcılığından ve 
bunaltıcılığından konuşmaya başlarlar. “Acaba bu alçak, aşağılık dünya bir defa olsun bizim isteğimize göre 
dönüp bu hilekâr felekten kâm almak bize nasip olur mu yoksa böyle gam çölünde mahzun ve hicran 
cehenniminde şaşkın bir halde kalır mıyız?” diye düşünürlerken içlerinden biri nutka gelip “Ben işittim ki 
Tahayyülat sancağının İşret-ābād sahrasında alemin keyif verici maddeleri için büyük bir kasır inşa etmişler. 
Bu kasrın etrafı gül bahçeleri ile çevriliymiş, havası ve suyu da latif ve bolmuş ve her tarafta güzel ötüşlü 
bülbüllerin feryatları duyulmaktaymış. Burası öyle bir yermiş ki cihanda eşi benzeri yokmuş. Adeta cennet 
bahçelerinden bir bahçe imiş ve bugün alemin bütün keyif verici maddeleri orada toplanıp kıyasıya bir 
tartışmaya ve mücadeleye girişeceklermiş. Sizinle birlikte oraya gidip seyr ü temaşa edelim.”der. Orada 
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bulunan bütün herkes bu fikri ve teklifi makul görüp yola koyulurlar. Adı geçen yere varıp keyif verici 
maddelerin teşrifini beklemeye başlarlar.    

3.2 İkinci Bölüm 
Keyif verici maddeleri temsil eden kişilerin münazaranın yapılacağı Tahayyülat sancağının İşret-

ābād sahrasındaki kasra maiyetleriyle birlikte gelişlerinin anlatıldığı bölümdür. Kasra ilk olarak önünde 
bütün Karahisar sancağı halkının katran karası bayraklar açtığı, maiyetinde zümre-i tiryakiyan bulunan, 
Haşimî giysiler içindeki Efyūn-ı hezār-fenn gelir. Onun hemen arkasından siyahlar giymiş Zengibar 
askerlerin ihtişamla getirdiği Hemedanî elbiseler içindeki Berş-i cihān-nümā gelir. Efyūn onu hürmetle 
karşılar. Daha sonra önünde zurna ve nefirlerinin sadası gökyüzüne ulaşan, yeşil sancaklar taşıyan 
Bektaşîler’in yer aldığı, maiyetinde bengiyan taifesi bulunan yeşil giysiler içindeki Esrār-ı sebzezār kasra 
girer. Efyūn-ı hezār-fenn ile Berş-i cihān-nümā Esrār-ı sebzezār’ı büyük bir saygıyla karşılayıp yer 
gösterirler. O da gösterilen yere dervişane oturur. Esrār-ı sebzezār’ın ardından Tatar taifesinin beyaz 
bayraklar açarak getirdiği, atının üzengisini katırcıların tuttuğu, elinde leblebi dolu mendil bulunan ak 
sakallı, ak giysili Būze-i nābe-kārí kasra girer. Orada bulunanlar onu iğrenerek tiksinerek karşılarla ve de 
istemeye istemeye yer gösterirler. Sonrasında gül rengi elbiselere ve ateş kızılı kıyafetlere gark olmuş, bir 
elinde çeng ve rebab taşıyan diğer elinde kebap ve meze olan, kızıl yüzlü, kan benizli, kız suretli, oğlan 
heybetli Hamr-ı mergūb beyitler okuyarak ve Hz. Hamza ve Efrāsiyāb gibi naralar atarak münazaranın 
yapılacağı kasra girer. Orada bulunan bütün herkes ayağa kalkarak saygıyla yer gösterir. O da levendane 
oturur. Akabinde sema yapan, sinelerine def gibi vuran, ney gibi inleyen aşıkların eşlik ettiği, sarı elbiseler 
giymiş, güzel yüzlü, tatlı dilli, şirin sözlü yeni yetme genç bir dilber olan Arak-ı şermsār kasra girer. Ona da 
iltifatlarla yer gösterirler. Münazaranın yapılacağı kasra son olarak Duhān’ın eşlik ettiği misk rengi (siyah) 
elbiseler içindeki kanı sıcak, teni latif, hem kendi hem sözü zarif bir Yemenli olan Hindistan ve Arabistan 
seyyahı Kahve-i cān-fezā gelir.   

3.3 Üçüncü Bölüm 
Münazaranın yapılacağı kasra gelen şahısların –dolayısıyla keyif verici maddelerin- üstün gelmek 

için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye giriştikleri bölümdür. Bu bölümde söz alan her kişi kendinin üstün 
taraflarını ve faydalarını, hedef aldığı şahsın ise kötü yanlarını ve zararlarını sayıp dökerek üstünlük 
sağlamaya çalışır. Kasra ilk gelen olmak hasebiyle ilk sözü Efyūn-ı hezār-fenn alır ve kasırda bulunan diğer 
keyif verici maddelere “Evvelā ey mükeyyifāt-ı ‘ālem! İşidürem ki her biriñüz ģaddiñüzden ziyāde lāf ü 
güźāf (u) nā-sezā kelimāt idüp kendü zu‘m-ı keríhiñüzce keyfiyyet da‘vāsın idüp ve bundan mā-‘adā 
üzerimüze taŝaddur murād ider imişsiz…Ben var iken sizüñ ne ģadd ü miķdārıñuz ve ne menfa‘atiñüz 
vardur ki keyfiyyet da‘vāsın idesiz.” [139b] diye hitap eder ve kendi meziyetlerini, faydalarını anlattığı 
konuşmasını “Netíce-i merām dürlü dürlü kārum vardur. Çüst (ü) çāpük bir pehlevānam ki miślüm cihāna 
gelmemişdür. Böyle olsa benden mu‘teber keyf olmaz ve mecma‘-i nāsın ittifāķı bunuñ üzerindedür.” [140a] 
diyerek tamamlar. Sonra sırasıyla Berş-i cihān-nümā, Esrār-ı sebzezār, Būze-i nābe-kārí, Hamr-ı mergūb, 
Arak-ı şermsār hem kendilerinden önceki şahısların konuşmalarını yeren hem de kendilerini öven 
konuşmalar yaparak münazarayı kazanmaya çalışırlar. Son sözü Kahve-i cān-fezā alır. O da Ka‘be-i 
Mükerreme’de ve Medíne-i Münevvere’de fuķarā loķması ve ŝuleģā ġıdāsı olduğundan, kendisi içün ‘ālí 
ķahve-ĥānelerin yapıldığından, źí-ķıymet fincānlar ile sunulduğundan dem vurduğu konuşmasını “Netíce-i 
merām benden mu‘teber bir keyf olmaz.” diyerek tamamlar.   

3.4 Dördüncü Bölüm 
Olay örgüsünün dördüncü ve son bölümü münazaranın sonlandığı ve keyif verici maddelerin 

akıbetlerinin belli olduğu bölümdür. Buna göre Kahve-i cān-fezā “Netíce-i merām benden mu‘teber bir keyf 
olmaz.” diyerek konuşmasını bitirdikten sonra Şarāb-ı aģmerü’l-levn’i Frengistan9’a, ‘Araķ-ı şermsār’ı 
Yehūd10’a ve Būze-i nābe-kār’ı Tātāristān11’a sürgüne gönderir. Efyūn-ı nāmdār’ı ve Berş-i cihān-nümā’yı ve 
Esrār-ı sebze-ķabā’yı maiyetine alır ve onlarla birlikte oturur.  

                                                           
9 “Aslı Frank olan ve genelde ‘Batı Avrupalı’ anlamını taşıyan Frenk kelimesi, Osmanlılar’da önceleri daha fazla ilişki içerisinde 
bulunulan İtalyanlar’la Fransızlar’ı, XV. yüzyıl sonlarından itibaren Almanlar’ı, XVI. yüzyılın ortalarından itibaren de tanışma sırasıyla 
diğer Batı Avrupalı kavimleri içine almış ve Protestanlığın ortaya çıkması bu durumu etkilememiştir. XV. yüzyıla ait ilk Osmanlı 
kaynaklarında çok sık geçen Frenk kelimesi Macarlar hariç diğer Katolik hıristiyanları, özellikle Venedikliler’i belirtmek üzere 
kullanılmıştır. Dursun Bey, Engürüs (Macaristan) dışındaki Avrupa ülkelerini Frenk tabiriyle andığı gibi bu topraklara da Frengistan 
demektedir. Ayrıca Osmanlı ordularının karşısındaki müttefik hıristiyan güçlerinden bahsedilirken sık sık ‘Frenk askeri, Frenk beyleri’ 
gibi adlandırmalar yapıldığı görülür. Özellikle Cem Sultan olayı sırasında Frenk ve Frengistan kelimeleri iyice yaygınlık kazanmıştır.” 
(Şakiroğlu, 1996: 197).       
10 “Arapça’da yehûd, İbrânîce’de yehudi, Ârâmîce’de yehudaye şeklindedir. Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber döneminde yaşayan ve 
Hz. Mûsâ şeriatına bağlı olma mânasında İsrâiloğulları’nın devamı olarak görülen yahudileri ifade etmek için ‘yehûd’ kelimesinin yanı 
sıra aynı kökten gelen ‘hûd’ ve (ellezine) hâdû kalıpları da kullanılmıştır. Başlangıçta övgü ifade eden yehûd kelimesi, yahudilerin 
şeriatının reddedilmesinden sonra artık övgü anlamı taşımasa da onlara ait bir isim olarak kullanılagelmiştir. Yehûd’un İbrânîce 
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4. Muhâleme-i Mükeyyifât’da Mekân 
Muhâleme-i Mükkeyyifât’da olaylar adından da anlaşılacağı üzere muhayyel bir sancak olan 

Tahayyülat sancağının İşret-ābād adlı muhayyel bir sahrasında özellikle alemin keyif verici maddeleri için 
inşa edilmiş olan büyük bir kasırda geçer.  

“Taĥayyülāt sancaġında ve ‘İşret-ābād ŝaģrāsında ‘umūmen mükeyyifāt-ı ‘ālem içün bir ķaŝr-ı ‘ālí 
bünyād itmişler ki…” [137b] 
Bu kasrın bulunduğu yer gül bahçeleri ile çevriliymiş ve bu yerin havası latif suyu da bolmuş. Her 

tarafta güzel ötüşlü bülbüllerin feryatları duyulmaktaymış. Hülasa burası öyle bir yermiş ki cihanda eşi 
benzeri yokmuş. Adeta cennet bahçelerinden bir bahçeymiş.  

“fi’l-cümle ešrāfı gül (ü) gülistān ve āb (u) hevāsı firāvān ve bahāristān nümāyān ve feryād-ı ‘andelíb-i 
ĥoş-elĥān fürūzān böyle bir bāġ-ı meserretdür ki gūyā ravżatun min riyāżi’l-cināndur…” [137b] 
5. Muhâleme-i Mükeyyifât’da Münazaranın Sonucu 
Edebî münazaraların karakteristik özelliklerinden bir tanesi münazarayı kaleme alanın yani yazarın 

veya şairin münazaranın sonucuna olan etkisidir. Wagner’in de belirttiği gibi “Bir edebî münazaranın 
sonucu o münazarayı kaleme alan şairin veya yazarın takdirine bağlıdır: 1) Münazara taraflarından biri 
münazarayı kaybettiğini kendi rızasıyla veya bir başka deyişle kendi hür iradesiyle beyan veya ilan edebilir. 
2) Münazaradaki taraflar aralarında bir mutabakata varabilirler ve birbirlerinin eşit, denk olduklarını kabul 
ve tasdik edebilirler. 3) Taraflar kimin kazandığına hükmeden veya her iki tarafın da –veya bütün tarafların- 
eşit durumda olduğuna karar veren ve bunu ilan eden bir hakeme başvurabilirler ya da bütün bunların 
dışında 4) Münazaranın sonunda kazandığını iddia eden yepyeni bir rakip veya taraf da şaşırtıcı bir şekilde 
ortaya çıkabilir.” (Wagner, 1993: 566). 

Muhâleme-i Mükeyyifât’da münazaranın sonucu yukarıda sayılan maddelerden hiçbirine uymaz. 
Onun nevi şahsına münhasır bir sonucu vardır. Bu sonuç eserde şu şekilde tezahür eder: Kahve-i cān-fezā –
münazaradaki son konuşmacıdır- “Netíce-i merām benden mu‘teber bir keyf olmaz.” diyerek konuşmasını 
tamamlar tamamlamaz “Şarāb-ı aģmerü’l-levn(i) Frengistan’a ve ‘Araķ-ı şermsār’ı Yehūd’a ve Būze-i nābe-
kār’ı Tātāristān’a nefy ü ref‘ eyleyüp Efyūn-ı nāmdār’ı ve Berş-i cihān-nümā’yı ve Esrār-ı sebze-ķabā’yı 
kendüye tevābi‘ ider.”[145a] 

Bu ilgi çekici bir sonuçtur. Çünkü her ne kadar eserin girişinde münazarayı, kahveyi temsil eden 
Kahve-i cān-fezā’nın kazanacağına dair güçlü bir karîne12 bulunsa da ortada ne diğer keyif verici maddelerin 
münazarayı kaybettiklerine dair beyanları ne eşit ve denk olduklarına dair mutabakatları ne de münazarayı 
kazananı bildiren bir hakem kararı söz konusu değilken Kahve-i cān-fezā –dolayısıyla kahve- kendiliğinden 
onların akıbetleri hakkında hüküm verir.  

Bu sonuç yukarıda da ifade edildiği gibi Muhâleme-i Mükeyyifât’a özgü bir sonuçtur. Burada ilan 
edilmiş alenî bir galibiyet değil zımnî kabule dayalı bir galibiyet söz konusudur.  

6. Muhâleme-i Mükeyyifât’a Göre Osmanlı Toplumunda Keyif Verici Maddelere Müptela Olan 
Toplum Kesimleri, Tarikat ve Meslek Mensupları 

Muhâleme-i Mükeyyifât bir mükeyyifat münazarası olarak keyif verici maddeler açısından Osmanlı 
toplum yapısına dair değerli bilgiler ihtiva eden bir eserdir. Bu bilgileri biz eserde üç yoldan elde ediyoruz. 
Birincisi keyif verici maddeler münazaranın yapılacağı kasra gelirken yanlarında veya maiyetlerinde bu 

                                                                                                                                                                                                 

karşılığı olan yehudi kelimesi Yehuda’ya dayanmaktadır. Yehuda, Ahd-i Atîk’te başta Hz. Ya’kûb’un on iki oğlundan (İsrâiloğulları) 
dördüncüsü olmak üzere şahıs ismi, bunu takiben Ya’kûb’un oğlu Yehuda’nın soyunu ifade edecek şekilde kabile ismi ve ağırlıklı 
olarak en geniş kabile olan Yehuda kabilesi mensuplarının yerleştiği Filistin’in güneyindeki bölgenin ismi olarak kullanılmıştır. Daha 
sonra da kelime Yehuda soyundan gelen Dâvûd tarafından kurulan, oğlu Süleyman’ın ölümünün ardından –kuzeyde kalan İsrâil 
Krallığı’na karşılık- Yehuda bölgesiyle ve Bünyamin ve Levi soylarının yanı sıra Yehuda kabilesiyle sınırlı olan Kudüs merkezli 
krallığın, Bâbil sürgünü sonrasında ise (m.ö. VI. yüzyıl) ilgili bölgenin ve eyaletin ismi şeklinde yer almıştır. Kelime Ahd-i Atîk boyunca 
başlangıçta şahıs ve kabile ismi şeklinde, sonraları ve özellikle sürgün sonrası dönemde ilgili bölge ve dinî-siyasî kimlikle bağlantılı 
olarak ve Rabbânî literatürde şahıs isminin yanında hem bir kabileyi hem de bölgeyi ifade etmek için kullanılmıştır.” (Gürkan, 2013: 
182).          
11 “Rusya Federasyonu’na bağlı özerk devlet. Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Avrupa’nın doğu kesiminde, İdil (Volga) ve Kama 
nehirlerinin birleştiği yerdedir. Batısında Çuvaşistan, doğusunda Başkırdistan Türk cumhuriyetleriyle komşu olan ülkenin 
kuzeybatısında Mari Cumhuriyeti, kuzeyinde Kirov bölgesi, kuzeydoğusunda Udmurt Cumhuriyeti, güneydoğusunda Orenburg 
bölgesi, güneyinde Samara (Kuybişev) ve Simbir (Ulyanovsk) bölgeleri bulunmaktadır. Ülkede Tatarlar’a Kazan veya İdil Tatarları ismi 
verilir.” (Güner,2011: 162-163). “Bugünkü Tataristan’ın içinde bulunduğu İdil-Ural bölgesi, IV. yüzyıldan itibaren Sibirya’dan gelen 
çeşitli Türk boylarının iskânına sahne olmuştur. Daha sonraki yüzyıllarda Hunlar, Göktürkler, Hazarlar, Peçenekler, Kıpçaklar 
(Kumanlar), İdil Bulgarları, Altın Orda ve Kazan Hanlığı gibi Türk kavim ve devletleri bu bölgede hüküm sürdü.” (Türkoğlu, 2011: 
163).   
12 Münazaranın yapılacağı Tahayyülat sancağının İşret-ābād sahrasındaki kasra en son kahveyi temsil eden Kahve-i cān-fezā gelir. O, 
içeriye girdiğinde orada bulunan bütün mükeyyifat büyük bir saygıyla ayağa kalkarak şöyle der: “Ĥoş geldüñ ey zübde-i ‘ālem ve 
şöhret-i bení ādem! Senüñ vücūduñ cihāna ķadem baŝalı bizüm yirümüz ķalmadı.” [139b] Bu ifade münazarayı kahvenin kazanacağına 
dair çok güçlü bir karinedir. 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 10   Sayı: 54          

 

The Journal of International Social Research 
Volume: 10   Issue: 54    

 

 - 186 - 

maddelere müptela olan zümreler ve taifelerle birlikte gelirler. İkincisi keyif verici maddeler münazara 
esnasında kendi meziyetlerini, faydalarını sayıp dökerlerken hangi zümrelerin kendilerine müptela 
olduklarına değinirler ve son olarak münazara esnasında bir keyif verici madde kendinden önceki keyif 
verici maddeyi yermek, onu tahkir ve tezyif etmek için o keyif verici maddeyi kimlerin çok kullandığını 
söyler. Buna göre eserde yer alan keyif verici maddelere müptela olan zümreler bakımından şöyle bir 
tabloyla karşılaşırız: 

afyon: Karahisar sancağı halkı, zümre-i tiryākiyān, ekśer ‘ulemā ve ‘āmme-i ‘avām, ģuccāc, ‘asker-i 
Müslimín 

Tahayyülat sancağının İşret-ābād sahrasındaki kasırda yapılacak olan münazaraya ilk olarak afyonu 
temsil eden Efyūn-ı hezār-fenn gelir. Maiyetinde bütün Karahisar sancağı ve tiryakiler zümresi vardır.  

“…ŝaģrānuñ nihāyetinden bir gürūh žāhir olup bi’l-külliyye Ķaraģiŝār sancaġı ķašrān baģrlayın 
sevād-reng bayraķlar açup ve zümre-i tiryākiyān rikābında cem‘ olup Hāşimí šonlar ile mülebbes bir 
muģteşem kimesne gelüp ol ķaŝr-ı ma‘hūda cülūs eyledi. İsmine Efyūn-ı hezār-fenn dirler imiş.” [138a] 
Efyūn-ı hezār-fenn kendinden bahsederken ulemanın büyük çoğunluğunun ve avamın bir saat 

onsuz sohbet edemeyeceklerini söyler. Ayrıca Kabe’ye giden hacılar da yanlarına afyon almadan yola 
çıkmazlar. 

“Evvelā siz bilmez misiz ki ben gülistān (u) bāġçe vü būstān içinde bir ģelāl südden perverde olmış bir 
şaĥŝam ki ekśer ‘ulemā ve ‘āmme-i ‘avām bir sā‘at bensüz maģabbet itmezler [139b]…ve 
Ka‘betu’llāha giden ģuccāc bensüz gitmez.” [140a] 
Berş’i temsil eden Berş-i cihān-nümā afyonunun zararlarından bahsederken onun Müslüman 

askerler arasında yaygın olarak kullanılan bir keyif verici madde olduğunu belirtir. 
“‘Āmme-i nāsa żararuñdan ġayrı bir şey’üñ mi var? ‘Asker-i Müslimínden dā’irene uġrayan 
kimesnelerden ķuvvet ķomaduñ.” [140b] 
berş: žaríf ü lašíf ŝāģib-i kemāl çelebiler 
Berş-i cihān-nümā –dolayısıyla berş- kendi erdemlerini ve üstün taraflarını dile getirdiği 

konuşmasında kendisinin zarif ve latif, kemal sahibi çelebiler tarafından çok kullanılan bir mükeyyif 
olduğunu söyler.  

“Aŝıl ĥalķuñ maķbūli benem ki ekśeriyyā žaríf ü lašíf ŝāģib-i kemāl çelebiler ve ālüfte-šabí‘at yārān 
felekden bir intiķām almaķ maŝlaģatıçün bir yire gelüp ‘işret murād eyledüklerinde ibdā-i meclis hezār 
ta‘žím ü tekrím eyleyerek faġfūrí ģoķķalar içinde gümiş mablaķlar ile isti‘māl idüp…” [141a] 
esrar: Bektāşiyān šā’ifesi, bengiyān šā’ifesi, sūĥtevāt šā’ifesi 
Münazaranın yapılacağı yere gelirken esrarı temsil eden Esrār-ı sebzezār’ın önünde Bektaşîler 

yanında ise bengiyan taifesi vardır. 
“ba‘dehu bir dāne yeşiller giymiş dervíş-nihād kimesne ki öñince Bektāşiyān šā’ifesi zūrnā vü nefír 
ŝadāsı āsmāna peyveste idüp sebze-reng sancaķlar çeküp ģadden ziyāde [138a] bengiyān šā’ifesiyle 
gelüp aña daĥı ta‘žím (ü) mu‘ažžam istiķbālle yir gösterdiler. Anlar daĥı çöküp dervíşāne ķarār 
eylediler. Bunlaruñ daĥı ismine Esrār-ı sebzezār dirler imiş.” [138b] 
Esrar, Esrār-ı sebzezār vasıtasıyla meziyetlerinden ve faydalarından bahsederken medrese 

öğrencilerinin çok kullandığı bir mükeyyif olmakla övünür. 
“ve cümleden biri sūĥtevāt šā’ifesi ki ‘ulemānuñ mebde’idür anlar olmamış olaydı ‘ilm maģv olurdı. 
Bunuñ gibi bir šā’ife ta‘šíl gicelerinde ĥarc aķçesinden ‘ārifāne peydāh eyleyüp ‘ĥarcı ma‘ķūldür.’ diyü 
evvel benüm tedārikimi görürler.” [142a] 
boza: ķašırcıyān šā’ifesi, Tātār Ĥān šā’ifesi ki yaġmācı ġāzíler, ‘üryān ve meş‘aleciyān ve ĥarbende 

vü ķašırcıyān ve ĥiźmetkār şütürbān šā’ifesi 
Münazaranın gerçekleştirileceği kasra gelirken bozayı temsil eden Būze-i nābe-kārí’nin önünde 

Tatar taifesi, yanında katırcılar taifesi vardır.  
“ba‘dehu bir dāne aķ ŝaķallu pír-i nā-puĥte aķlar giymiş elinde bir píş-dāmeni var içinde leblebū envā‘-ı 
vaķārile ve šā’ife-i Tātār yek-bār öñince beyāż bayraķlar açup ve ķašırcıyān šā’ifesi rikābın šutup 
envā‘-ı i‘zāz u ikrām ile geldükde mükeyyifāt buña daĥı ma‘a’l-kerāhe istiķbāl ile yir gösterdiler. Bunlar 
daĥı geçüp bābāyāne ķarār eylediler. Bunlaruñ daĥı ismlerine Būze-i nābe-kārí dirler imiş.” [138b] 
Yine Būze-i nābe-kārí esrarı yerdiği kendini övdüğü konuşmasının bir yerinde Tatarlar’ın bir saat 

bile onsuz işret edemeyeceklerinden dem vurur. 
“Tātār Ĥān šā’ifesi ki yaġmācı ġāzílerdür ki yaġmā-i Tātāristān meşhūrdur bensüz bir sā‘at ‘işret 
itmezler ve daĥı ĥānları ve mírzāları elinden bir çanaķ būze içmekle ölince dek ķul olurlar.” [143a] 
Şarap ise bozayı hedef aldığı, onu yerden yere vurduğu konuşmasında bozaya müptela olan 

kimseleri bir çırpıda sayıp döker. Ona göre boza müptelası olanlar baldırıçıplaklar, meşaleciler, seyisler, 
katırcılar ve devecilerdir.   
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“Evvelā senüñ šālibüñ olanlar bir alay ‘üryān ü meş‘aleciyān ve ĥarbende vü ķašırcıyān ve 
ĥiźmetkār şütürbān šā’ifesidür ki her biri nefslerinde ĥar-ı dü-pāy ve ġūl-i beyābāní dív Ehrimen-
ŝıfat ve ‘ifrít-hey’et kimesnelerdür.” [143a] 
Şarap: ģükemā ve tüccār 
Lokman Hekim13’in ‘Rūh-ı sāní’ olarak nitelendirdiği şarap ise münazarada onu temsil eden Hamr-ı 

mergūb’un ağzından kendisini hakîmlerin ve tacirlerin çok kullandığı bir mekeyyif olarak takdim eder. 
“Aŝıl ĥalķuñ maķbūli benem kim şemímüm ile cem‘ olan kimesnelere her bir ķašrem ķuvvet-i cāvidāní ve 
lücce-i ĥayvāní olup ģayāt-ı ebediyyet ü ‘ömr-i sermedíye nā’il olur. Zírā delílüm budur ki Loķmān 
Ģekím bizüm içün ‘Rūģ-ı śānídür. Elma ile isti‘māl iden kişinüñ ben öldügine ta‘accüb iderem.’ diyü 
buyurmışdur. Bu ķavl üzerine ģükemā ģakímāne ve tüccār žarífāne tenāvül iderler.” [143b] 
Kahve: fuķarā ve ŝuleģā, erbāb-ı žurafā 
Münazarada son sözü alan kahve ise kendisine kimlerin rağbet ettiğini temsilcisi Kahve-i cān-fezā 

vasıtasıyla söyler.  
“Ol günden berü Ka‘be-i Mükerreme’de ve Medíne-i Münevvere’de fuķarā loķması ve ŝuleģā ġıdāsı 
benem…dil-berān šā’ifesi zemzemleyüp erbāb-ı žurafānuñ eline virürler.” [145a] 
7. Muhâleme-i Mükeyyifât’a Göre Keyif Verici Maddelerin Yaygın Olarak Kullanıldığı Coğrafî 

Bölgeler ve Yerler 
Muhâleme-i Mükeyyifât, münazaraya katılan keyif verici maddelerin –tamamının değilse bile- hangi 

coğrafyalarda ve yerlerde yaygın olarak kullanıldıkları hakkında bilgiler ihtiva eden bir eserdir. Eserde 
haklarında bilgi olan keyif verici maddeler ve coğrafî yaygınlıkları şöyledir: 

afyon: Karahisar sancagı, Arab, Acem, Hind ve Yemen coğrafyası 
“…bir gürūh žāhir olup bi’l-külliyye Ķaraģiŝār sancaġı ķašrān baģrlayın sevād-reng bayraķlar açup 
ve zümre-i tiryākiyān rikābında cem‘ olup Hāşimí šonlar ile mülebbes bir muģteşem kimesne gelüp ol 
ķaŝr-ı ma‘hūda cülūs eyledi. İsmine Efyūn-ı hezār-fenn dirler imiş.” [138a] 
“…Efyūn-ı hezār-fenn cümleden muķaddem gelmek ile keyfiyyet ķıvāmıyla cūş u ĥurūşa gelüp ayaķ 
üzerine ķalkup didi ki…‘Arab’da ve ‘Acem’de Hind’de ve Yemen’de ve sā’ir [139b] vilāyetlerde adı 
bellü bir kişiyem.” [140a]  
boza: Tataristan 
“…ba‘dehu bir dāne aķ ŝaķallu pír-i nā-puĥte aķlar giymiş elinde bir píş-dāmeni var içinde leblebū 
envā‘-ı vaķārile ve šā’ife-i Tātār yek-bār öñince beyāż bayraķlar açup ve ķašırcıyān šā’ifesi rikābın 
šutup envā‘-ı i‘zāz u ikrām ile geldükde mükeyyifāt buña daĥı ma‘a’l-kerāhe istiķbāl ile yir gösterdiler. 
Bunlar daĥı geçüp bābāyāne ķarār eylediler. Bunlaruñ daĥı ismlerine Būze-i nābe-kārí dirler imiş…” 
[138b] 
“Tātār Ĥān šā’ifesi ki yaġmācı ġāzílerdür ki yaġmā-i Tātāristān meşhūrdur bensüz bir sā‘at 
‘işret itmezler ve daĥı ĥānları ve mírzāları elinden bir çanaķ būze içmekle ölince dek ķul olurlar” [143a] 
“…Būze-i nābe-kār’ı Tātāristān’a nefy ü ref‘ eyleyüp…”  [145a] 
şarap: Frengistan 
“…Şarāb-ı aģmerü’l-levn(i) Frengistan’a ve ‘Araķ-ı şermsār’ı Yehūd’a ve Būze-i nābe-kār’ı 
Tātāristān’a nefy ü ref‘ eyleyüp…” [145a] 
kahve: Yemen, Hindistan, Arabistan (Ka’be-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere) 
“…ba‘dehu bir dāne žaríf esmerü’l-levn Yemen ādemísi Hindūstān u ‘Arabistān seyyāģı ķanı ısçaķ 
teni lašíf sözi žaríf siyāh-rūy miskíler giymiş. Bunuñ ismine daĥı Ķahve-i cān-fezā dirler imiş…” [139a] 
“Ol günden berü Ka‘be-i Mükerreme’de ve Medíne-i Münevvere’de fuķarā loķması ve ŝuleģā ġıdāsı 
benem.” [145a] 
arak: Yehūd  
“…Şarāb-ı aģmerü’l-levn(i) Frengistan’a ve ‘Araķ-ı şermsār’ı Yehūd’a ve Būze-i nābe-kār’ı 
Tātāristān’a nefy ü ref‘ eyleyüp…” [145a] 
8. Metin 

[137b]                 Muģāleme-i Mükeyyifāt 

                                                           
13 “Kur’an’da kendisine hikmet verildiği bildirilen, peygamberliği tartışmalı bir din büyüğü. Türk edebiyatında Lokman, Arap 
edebiyatında öne çıkan özellikleri yanında hakîm/filozof kimliğinden çok hekim/tabip hüviyetinde görülmektedir. Bu sebeple Türk 
divan, tasavvuf ve halk edebiyatlarıyla Türk folklorunda ‘Lokman Hekim, Lokmân-ı hâzık, tabip Lokman, dert Lokman’ı, şifâ Lokman’ı 
gibi ad ve sıfatlarla anılmış, bu özelliğini vurgulayacak kelimelerle tavsif edilmiştir. Türk-İslâm edebiyat ve kültüründe Lokman’ın 
tabip özelliğinin öne çıkması, hakîm kelimesinin halk ağzında hekîme dönüşmesi ve eski dönemde felsefenin tıp dahil olmak üzere 
devrin belli başlı ilimlerini de içine almasıyla olmuştur. Lokman Hekim’in tabip kimliği onun şifalı bitkiler hususunda uzman kabul 
edilmesini gerektirdiğinden bu alanda kaleme alınan kitaplarda, kitap adından başlayarak çeşitli hastalıklar için sunduğu reçetelere 
kadar pek çok konuda ismi kullanılmıştır.” (Uzun, 2003: 206-207).     
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Sebeb-i taģrír-i ķalem ve mūcib-i tasšír-i raķam budur ki ezmine-i sābıķdan bir gün mecma‘-ı yārān ve 
gürūh-ı iĥvān ve zümre-i ehl-i ‘irfān ile hem-nişín ü hem-ŝoģbet olup rūzgāruñ miģen (ü) meşaķķatinden ve 
bu felek-i kec-revüñ ālām-ı ģayretinden ve šabí‘atlaruñ melālet ü kesāfetinden müźākereye şürū‘ idüp “Āyā 
bu dehr-i dūní bir def‘a murādımuz üzere devr idüp ve bu çarĥ-ı ģílekārdan bir kām almaķ müyesser olur 
mı yoķsa hemān böyle dest-i ġamda maģzūn ve dūzaĥ-ı hicrānda maġbūn olur ķalur mıyuz ki?”. Bu iştiġāl 
üzere iken yārāndan biri gelüp didi ki “Ben işidürem ki Taĥayyülāt sancaġında ve ‘İşret-ābād ŝaģrāsında 
‘umūmen mükeyyifāt-ı ‘ālem içün bir ķaŝr-ı ‘ālí bünyād itmişler ki fi’l-cümle ešrāfı gül (ü) gülistān ve āb (u) 
hevāsı firāvān ve bahāristān nümāyān ve feryād-ı ‘andelíb-i ĥoş-elĥān fürūzān. Böyle bir bāġ-ı meserretdür 
ki gūyā ravżatun min riyāżi’l-cināndur ve ‘ale’l-ĥuŝūŝ bugün cemí‘ mükeyyifāt-ı ‘ālem anda [138a] cem‘ 
olup ‘ažím mücādele vü mübāģaśe vü münāķabe olsa gerek imiş varup a‘lā seyr eyleyüp def‘-i ġam u ref‘-i 
fehm itsek a‘lā olurdı.” didüginde ma‘ķūl görüp teferrüce ‘azímet eyledük. Varup ol menzil-i ma‘hūda 
irüşüp mükeyyifāt-ı meźkūruñ gelmesine intižār üzere iken anı gördük ŝaģrānuñ nihāyetinden bir gürūh 
žāhir olup bi’l-külliyye Ķaraģiŝār sancaġı ķašrān baģrlayın sevād-reng bayraķlar açup ve zümre-i tiryākiyān 
rikābında cem‘ olup Hāşimí šonlar ile mülebbes bir muģteşem kimesne gelüp ol ķaŝr-ı ma‘hūda cülūs eyledi. 
İsmine Efyūn-ı hezār-fenn dirler imiş. Ba‘dehu bir dāne esmerü’l-levn Hemedāní libāslar ile müzeyyen serā-
perdesin Zengibār leşkerüñ ve siyāh-pūşān ‘askerüñ öñince çeküp hezārān iģtişām ile geldükde Efyūn-ı 
nāmdār buña ta‘žím ü istiķbāl ile yir gösterüp bunlar daĥı geçüp ķarār eylediler. Bunlaruñ ismine daĥı Berş-
i cihān-nümā dirler imiş ve ba‘dehu bir dāne yeşiller giymiş dervíş-nihād kimesne ki öñince Bektāşiyān 
šā’ifesi zūrnā vü nefír ŝadāsı āsmāna peyveste idüp sebze-reng sancaķlar çeküp ģadden ziyāde [138b] 
bengiyān šā’ifesiyle gelüp aña daĥı ta‘žím (ü) mu‘ažžam istiķbālle yir gösterdiler. Anlar daĥı çöküp 
dervíşāne ķarār eylediler. Bunlaruñ daĥı ismine Esrār-ı sebzezār dirler imiş ve ba‘dehu bir dāne aķ ŝaķallu 
pír-i nā-puĥte aķlar giymiş elinde bir píş-dāmeni var içinde leblebū envā‘-ı vaķārile ve šā’ife-i Tātār yek-bār 
öñince beyāż bayraķlar açup ve ķašırcıyān šā’ifesi rikābın šutup envā‘-ı i‘zāz u ikrām ile geldükde 
mükeyyifāt buña daĥı ma‘a’l-kerāhe istiķbāl ile yir gösterdiler. Bunlar daĥı geçüp bābāyāne ķarār eylediler. 
Bunlaruñ daĥı ismlerine Būze-i nābe-kārí dirler imiş ve ba‘dehu bir dāne ķızıl yüzlü ķan beñizlü ķız ŝūretlü 
oġlan heybetlü bir ĥūní kimesne ki gülgūn cāmeler giymiş ve āteşín libāslara müstaġraķ olmış “Ĥançer elde 
tíġı belde bāde serde síne çāk/Şeh-levendüm šarz-ı ĥāŝuñ ādemi eyler helāk” diyüp beyt oķıyup Ĥamza vü 
Efrāsiyābvār na‘ra uraraķ ve cūşān (u) ĥurūşān ile kūs-ı Ĥalíl-miśāl ŝuffe-i sínesin dögerek bir elinde çeng 
(ü) rebāb bir elinde nuķl (u) kebāb şarāb levendāne ‘aşķ eyleyüp içeri girdi. Fi’l-cümle mükeyyifāt-ı ‘ālem 
ŝadra ta‘žím ü istiķbāl ile yir gösterdiler. Bunlar daĥı geçüp levendāne ķarār [139a] eylediler. Bunuñ ismine 
daĥı Ĥamr-ı merġūb ‘ale’l-ģamír dirler imiş. Ba‘dehu bir dāne ŝarı libāslar ile muģteşem bā-ĥayl ü ģaşem 
cünbüşi ķaví dilü šatlu bir nev-reste dil-ber-i mümtāz (güzel) síretlü bir şírín-güftār bir bülbül-i gūyādur ki 
öñince ‘uşşāķ-ı Kürd bāde dutuban yolda semā‘ eyleyerek def gibi gögüsin dögüp ney gibi iñleyerek 
getürüp ķaŝr-ı ma‘hūda geldükde buña daĥı bí-ģadd iltifāt ile yir gösterdiler. Bunlar daĥı geçüp 
mü’eddebāne ķarār eyledi. Bunuñ ismine daĥı ‘Araķ-ı şermsār dirler imiş ve ba‘dehu bir dāne žaríf 
esmerü’l-levn Yemen ādemísi Hindūstān u ‘Arabistān seyyāģı ķanı ısçaķ teni lašíf sözi žaríf siyāh-rūy 
miskíler giymiş. Bunuñ ismine daĥı Ķahve-i cān-fezā dirler imiş ve pādşāhāne öñince ardınca (bir) alay 
eŝnāf-ı ġaríbe dil-berān šā’ife ismlerine Duĥān tesmiyye olınur ki mā’í ašlās cāmelere ġarķ olup üzerlerinde 
mümessek ‘ūd rāyiģası insānı mest idüp şöyle ki dimāġına te’śír ide ādemde cān ķalmayup ol sā‘at āteş-i 
‘aşķı ile cigerin doġrayup dūd-ı āhını āsmāna ‘urūc itdürür. Ķahve-i cān-fezā bu salšanatda dārāt ile içeri 
girdükde fi’l-cümle mükeyyifāt-ı ‘ālem be-šaríķ-i inbisāš ayaķ [139b] üstine ķalķup didiler “Ĥoş geldüñ ey 
zübde-i ‘ālem ve şöhret-i bení ādem! Senüñ vücūduñ cihāna ķadem baŝalı bizüm yirümüz ķalmadı. Lušf-ı 
erkān-ı dín-i Muģammed daĥı ins ü cinsin.” diyüp Efyûn ile Berş arasında yir gösterdiler. Bunlar daĥı 
žarífāne geçüp ķarār eylediler. Bunlardur ŝoģbet iderek kelleler germ ve ĥāšırları nerm olup eśnā-yı 
ŝoģbetde Efyūn-ı hezār-fenn cümleden muķaddem gelmek ile keyfiyyet ķıvāmıyla cūş u ĥurūşa gelüp ayaķ 
üzerine ķalkup didi ki “Evvelā ey mükeyyifāt-ı ‘ālem! İşidürem ki her biriñüz ģaddiñüzden ziyāde lāf ü 
güźāf (u) nā-sezā kelimāt idüp kendü zu‘m-ı keríhiñüzce keyfiyyet da‘vāsın idüp ve bundan mā-‘adā 
üzerimüze taŝaddur murād ider imişsiz. Evvelā siz işitmedüñüz mi ki Ĥażret-i ‘Alí buyurmışdur 
‘Raģima’llāhu imre’en ‘arafe ķadrahu ve lem yete‘adde šavrahu’. Ben var iken sizüñ ne ģadd ü miķdārıñuz 
ve ne menfa‘atiñüz vardur ki keyfiyyet da‘vāsın idesiz. Evvelā siz bilmez misiz ki ben gülistān (u) bāġçe vü 
būstān içinde bir ģelāl südden perverde olmış bir şaĥŝam ki ekśer ‘ulemā ve ‘āmme-i ‘avām bir sā‘at bensüz 
maģabbet itmezler. ‘Arab’da ve ‘Acem’de Hind’de ve Yemen’de ve sā’ir [140a] vilāyetlerde adı bellü bir 
kişiyem ve bā-ĥuŝūŝ benüm işüm olduġıçün ģaşģāş ķabın diyār-ı ‘Acem’de mu‘teber dutup köknār şarābı 
iderler. Ekśer şerbetlere ve ma‘cūnlara beni ķorlar. Cānları gibi başında ve mālları gibi ķoyunlarında 
getürürler ve Ka‘betu’llāha giden ģuccāc bensüz gitmez. Yayan ķalmışlara ben dest-gír olup derdine dermān 
oluram ve iĥtiyār (u) umūr-díde olup pír-i mübārek olanlar benümle ķuvvet-i ķalb ĥāŝıl idüp ten-dürüstlik 
bulmaķ ile anlar beyninde ismimüz ‘aŝā-yı pírān olup baña dünyālarca šayanurlar ve keyfiyyetüm ile ālūde 
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olanlar sā’ire nisbet ehl-i kemāl ve bülbül-ŝıfat ŝāģib-i maķāl olup vaķtā kim bir mükālemeye şürū‘ eyleye 
her bir kelimāt lü’lü-i lālā olup ‘anber-efşān olur. Netíce-i merām dürlü dürlü kārum vardur. Çüst (ü) çāpük 
bir pehlevānam ki miślüm cihāna gelmemişdür. Böyle olsa benden mu‘teber keyf olmaz ve mecma‘-i nāsın 
ittifāķı bunuñ üzerindedür.” diyince hemān Berş-i cihān-nümā’nuñ ķarārı ķalmayup Efyūn’a aytdı “Ŝuŝ bire 
yiler oñmaz yidügi kendüye siñmez ķara yüzlü šabi‘atı ŝovuķ ümmü’l-emrāż! Senüñ ne menfa‘atüñ vardur 
ki gelüp [140b] keyfiyyet da‘vāsın idersin. Evvelā her kim seni isti‘māl ider ise yüregi delük delük idüp 
uyķudan gözleri açılmaz. Ķanda oturup ķanda durduġın bilmez. Et ü cān dutmaz. Ķadíd-i maģż u süst-
endām olup ‘amelden ķalur. Taķviyyetin ķaš‘ idüp şehvetin kesersin ve senüñ taķviyyetüñ ile ģuŝūle gelen 
evlādlaruñ kimi gözi saķaš ‘amel vādísinde ķalílü’š-šāķa olup ‘ālemi ĥarāba virmeden ġayrı bir fā’ideñ 
yoķdur ve šālibüñ olan kimesneleri insāniyyet dā’iresinden iĥrāc idüp mezbūruñ giriftār olduġı derd 
kendülerine yeterken ĥalķ-ı ‘ālem bir alay fuķarāyı (kendü) ĥāline ķomayup ‘bābā tiryākí’ diyü nefret iderler 
ve istihzā iderler. ‘Āmme-i nāsa żararuñdan ġayrı bir şey’üñ mi var? ‘Asker-i Müslimínden dā’irene uġrayan 
kimesnelerden ķuvvet ķomaduñ. Şol mertebe mübtelāñ olan kimesnelerüñ nıŝf sā‘at vücūdı emrāż-ı 
muĥtelifeden münfekk olmayup bili bükilüp ķaddini dāl idersin ve günde yüz biñ def‘a seni ícād idenüñ 
cānına la‘net oķıyup āĥir duraġı ve yataġı Süleymāniyye ķahve-ĥānesinüñ gūşesi olur. Bilād-ı İslāmiyyeden 
[141a] vücūdınuñ izālesi vācib olalı biñ yıldur ve lākin bir ĥabā’iś ma‘deni nikbet olduġıçün andan ötüri 
ĥuŝūŝ-ı meźkūr içün tenezzül-i intizām ider kimesne yoķ. Öyle olsa senden nikbet bir şey olmaz. Aŝıl ĥalķuñ 
maķbūli benem ki ekśeriyyā žaríf ü lašíf ŝāģib-i kemāl çelebiler ve ālüfte-šabí‘at yārān felekden bir intiķām 
almaķ maŝlaģatıçün bir yire gelüp ‘işret murād eyledüklerinde ibdā-i meclis hezār ta‘žím ü tekrím eyleyerek 
faġfūrí ģoķķalar içinde gümiş mablaķlar ile isti‘māl idüp her biri şekeristān-ı belāġatın gül-i ĥandānı olup 
lašífü’l-ģāl ü leźíźü’l-maķāl olduķlarından mā-‘adā ġamm u hemm ŝoģbetlerinden šarģ olup birbirlerinden 
meveddet ü maģabbet birle ‘arż u niyāz-ı mülūkāne başlayup lešāfet ü žarāfetde bülbül-i gūyā olurlar ve 
benüm šarāvetüm şöhretüm gün-be-gün niçe nümāyān (olmasun). Bu dünyā (vü) māfíhāda vāķi‘ olan 
keyflerüñ içinde yaramaz dir yoķdur ki beni tezyífe ķādir olup bir šaríķle baña ġalebe eyleyüp išāle-i lisānla 
lisān ide. El-minnetü’lillāhi ta‘ālā fí zamāninā cümlenüñ şimşādıyam ve bundan mā-‘adā şu‘arā-yı selefde 
görmez misiz ki benüm ģaķķumda ne dirler ki [141b] Çün seģerde yimeyince bir yiyim berşi kişi/Ĥvābdan 
iki gözi dutmaz eli bitmez işi // Çıķmaķ istersen eger ‘arş üstüne/İki fincān ķahve iç berş üstüne. Böyle 
olınca benden mu‘teber keyf olmaz.” didükde Efyūn-ı hezār-fenn-i nāmdāruñ gine ķarārı ķalmayup Berş’e 
aytdı ”Bre aŝlına ‘āŝí aģmaķ nābe-kār! Sende benüm vücūdım keyfiyyetüm olmasa teşneyi ķanda bulursun? 
Er iseñ ĥabíś bensüz ķuvvetüñ olsun. Sen benüm yanumda cānsuz cism meśābesindesin. Cān olmayınca 
cismüñ ne ĥareketi olur. Şāhín yanında serçenüñ ne vücūdı var?” diyüp bunlar muĥārebe vü muķāteleye 
girüp yaķa yaķaya olmaķ ŝadedinde iken Esrār-ı sebzí-ķabā mā-beynlerinde pençe ŝalup didi “Niçün 
beyhūde kelimāt idersiz bre nā-ĥalefler! İkiñüzüñ daĥı bir aķçe ma‘rifeti yoķ. Mā-lā-ya‘ní vü masĥaralıķ 
birle gelmiş ŝaģrā-yı Taĥayyülāt’da boş yire ile güne ķarşu ķabāģatiñüz ižhār idersiz. Ķabāģatiñüz ižhār 
fehm itmedügiñüz cürm size yetmez iken sırrıñuz da ifşā idersiz. Vāķı‘ā Efyūn-ı hezār-fenn da‘vāsında 
ŝādıķdur ki bi’l-cümle senüñ keyfiyyetüñ anuñladur. Ammā yine ikiñüz de bir alay tevbesi mühlik 
uġursuzlarsız. Evvelā ey Berş! Sen [142a] o degül misin ki Raģíkí-zāde Çelebi eķālím-i seb‘ada ism ü resmi 
müte‘ārif bir büyük kimesne iken saña mübtelā olmaġla ‘āķıbet senüñ uġrına ķırķ elli biñ ġuruş deyne girüp 
bir vechle çāre bulamayup āĥirü’l-emr kendi kendini ŝalb idüp helāk eyledi. İmdi ümmet-i Muģammed’üñ 
başına belā-yı āsmāní vü ķażā-yı nā-gehāní iki dāne ģabíśsiñüz ve sizüñ ne ģadd ü miķdārıñuz var ki 
keyfiyyet da‘vā(sı) idüp meydān-ı merdān idersiz. Aŝıl ĥalķuñ maķbūli benem ki her kim beni isti‘māl iderse 
igine delüginden Hindūstān’ı seyr eyleyüp biñ dāne ġazeli bir ayaķ üzerinde oķıyup her maķālāt ŝāģibi 
fenninde dürr-i meknūn olur. Benüm eśerim belki sırr-ı Ģaķķ’a vāŝıl olup her ķanda kim nažar ŝalsa ‘ibret 
müşāhede idüp ģaķíķāne ifāde vü istifādeden ĥālí olmaz ve cümleden biri sūĥtevāt šā’ifesi ki ‘ulemānuñ 
mebde’idür anlar olmamış olaydı ‘ilm maģv olurdı. Bunuñ gibi bir šā’ife ta‘šíl gicelerinde ĥarc aķçesinden 
‘ārifāne peydāh eyleyüp ‘ĥarcı ma‘ķūldür.’ diyü evvel benüm tedārikimi görürler. Şöyle ki ŝoģbetlerde ben 
olmasam ģabbeye geçmez ve bundan mā-‘adā şu‘arā šā’ifesi buyururlar ki [142b] Esrārın sırrın açma keşf 
eyleme nā-dāna/Ĥayvān-ŝıfat olma ser-çeşme-i ģayvāna. Her ķanda kemālüm var ve şevķ-i kemāl-i 
imtiśālüm var.” didükde Būze-i nābe-kār šaşdı ve köpürdi. ‘Āleme köpüklerin ŝaçdı. Ģiddet birle lisāna 
gelüp Esrār’a aytdı: “Bre ģill (ü) ģürmeti nā-ma‘lūm ĥayvānlar ġıdāsı aģmaķ nābe-kār kör bengí! Hemān bu 
‘ālemüñ ģamāķatini bi’l-külliyye kendüne mi maģŝūŝ ķılduñ? Dutalum dünyādan bí-ĥaber bir ĥayvānsın. 
Miķdār-ı zerre firāsetüñ de mi yoķ ki bu meclisi ĥālí ķıyāsında olup benüm gibi iĥtiyār u umūr-díde vü kār-
azmūde pír-i nā-mübāreküñ ĥużūr-ı şerífinde zebān-dırāzlıķ idüp neşf-i kesel (ü) te’śír-i keśāfet idersin. Her 
kim seni isti‘māl iderse bilā-sebeb her yire gülüp yiri vü gögi farķ itmeden ķalur muēģik-i ‘ālem olur daĥı 
aġzından çıķan kelāmı ķulaġı işitmeyüp ĥayvān-ŝıfat olur ve günde bir dāne ŝu ŝıġırını necāsetiyle bile yise 
ķarnı doyduġın bilmez. Ģaķ Ta‘ālā ķullarını senüñ fi‘lüñden ve mażarratuñdan ĥalāŝ eyleye. Aŝıl ĥalķuñ 
maķbūli benem ki ‘ulemā šā’ifesi ve žurafā ve sā’ir nāsdan bir kimesne bizden zerre ķadar bir żarara zāhib 
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olmamışlardur ve ziyānımuza daĥı [143a] uġramış bir kimesne daĥı yoķdur ve isti‘māl iden kimesneye 
žāhiren ve bāšınen bir żararımuz degmez fā’idemüzden ġayrı. Tātār Ĥān šā’ifesi ki yaġmācı ġāzílerdür ki 
yaġmā-i Tātāristān meşhūrdur bensüz bir sā‘at ‘işret itmezler ve daĥı ĥānları ve mírzāları elinden bir çanaķ 
būze içmekle ölince dek ķul olurlar ‘aşķ u şevķüm sebebiyle ve bir nice müddet keyfiyyetüm dimāġlarından 
gitmez ve şütürbān u ĥarbendiyān šā’ifesi ke-źālik gerçi pírem ve lâkin benüm ĥareketüm bir civānda 
yoķdur. ‘Abeś söylemeñ bre nā-ĥalefler!” didükde şarāb ķızardı ve bozardı. Al ķırmızı ķan ‘aķíķe döndi. 
Ġażab birle lisāna gelüp Būze’ye aytdı “Ey bí-edeb ma‘tūh-ı ekber yüz yıluñ uġursuzı ebleh nābe-kār! 
Evvelā kedinüñ arslān yanında ne zehresi vardur ki ižhār-ı fażiliyyet eyleyesin. Evvelā senüñ šālibüñ olanlar 
bir alay ‘üryān ü meş‘aleciyān ve ĥarbende vü ķašırcıyān ve ĥiźmetkār şütürbān šā’ifesidür ki her biri 
nefslerinde ĥar-ı dü-pāy ve ġūl-i beyābāní dív Ehrimen-ŝıfat ve ‘ifrít-hey’et kimesnelerdür ve eşribe-i 
mükeyyifāt zevķinden biri añlamaz ve bí-mezāķ kimesnelerdür. Her kim seni isti‘māl iderse žāhiri bāšınına 
[143b] mübeddel olur. Evķāt-ı külliyesin ĥāne-i müsterāģda geçirüp üç biñ žartayı burnı dibinde çalup 
rāyiģa-i ĥabíśinden dimāġ mülevveś olur ve ‘ömri olduķça baş aġrısından ķurtılmayup üç gün ferāġat üzere 
olacaķ olursa āfāt-ı ecele ve maraż-ı istisķā der-‘aķab anuñ üzerine müstevlí olup sen o faķírüñ ‘āķıbetinde 
sebeb-i mevti olursın. Ādem olan senüñ gibi murdārı aġzına alur mı? Aŝıl ĥalķuñ maķbūli benem kim 
şemímüm ile cem‘ olan kimesnelere her bir ķašrem ķuvvet-i cāvidāní ve lücce-i ĥayvāní olup ģayāt-ı 
ebediyyet ü ‘ömr-i sermedíye nā’il olur. Zírā delílüm budur ki Loķmān Ģekím bizüm içün ‘Rūģ-ı śānídür. 
Elma ile isti‘māl iden kişinüñ ben öldügine ta‘accüb iderem.’ diyü buyurmışdur. Bu ķavl üzerine ģükemā 
ģakímāne ve tüccār žarífāne tenāvül iderler ve şu‘arā šā’ifesi bizüm ģaķķımuzda buyururlar ki Ger 
zamāneye göre giymek dilersen bir ķadeģ mey yegdür semmūrile sincābdan. Böyle olınca zamānede sulšān-ı 
mükeyyifāt benem ve ittifāķ-ı ‘ālem bunuñ üzerinedür ki benden nāzük bir şarāb olmaya.” diyince ‘Araķ-ı 
şermsār ĥurūşa gelüp bādeye ĥišāb idüp “Bre ķızıl yüzlü [144a] ümmü’l-ģabā’iś merdūd-ı ‘ālem meźmūm-ı 
enām menba‘-ı fesād ķanlı aŝılacaķ! Evvelā senüñ İslām arasında ne münāsebetüñ vardur ki gelmiş bunda 
beyhūde kelimāt idersin. Evvelā seni isti‘māl iden kişi ehli ile anasın farķ itmez ve ķızķarındaşın farķ 
idemeyüp belki ímānsuz gitmege sebeb olursın ve senüñ ķašreñ bile ģarāmdur ve seni isti‘māl iden kişinüñ 
dā’imā devleti durmaz ve ĥużūr-ı ķalb bulmaz. Ķalbi anuñ inkisārdan ģālí olmaz. İrtesi aĥşamlara dek 
maģmūr olup gözleri açılmaz ve beyne’n-nās arasında i‘tibārdan berí olup žāhiren kāfire vü Yehūd 
šā’ifesinden farķı ķalmayup dā’imā ĥınzírler gibi çamurlar içinde müstaġraķ olup ve şeyšān ‘aleyhi’l-la‘ne 
senüñ ķalbine tebevvül itmeyince sen şarāb olmazsın. ‘Amel-i şeyšāndan ĥāŝıl olma bir ķahbe-i rūzgārsın. 
Aŝluñ ve neslüñ ma‘lūm. İslām arasından çıķ git dínsüz yoĥsa saña işler iderem ki ‘ālemde dāstān olur. Aŝıl 
maķbūl benem ki yüzüm aķ ve cürmüm ve töhmetüm yoķ. Tenhā bardaķdan ŝu gibi tenāvül idüp şeker 
teşnesin görürler. Kimesneye aŝlā żararum yoķ ve ĥarcum da ķolay. Böyle olsa benden mu‘teber bir keyf 
olmaz.” didi. Ķahve-i cān-fezā [144b] šaşdı ve köpürdi. ‘Āleme köpükler ŝaçdı. Ģiddet ü ŝadāsı memleket-
be-memleket gidüp Hind’den ve Yemen’den ve Arab’da ve Şām’da ve Engürüs’de Tātār’da heb ġulġulesi 
işidildi. Mehābeti ‘ālemi šutdı. Ģarāreti ve şiddet-i āteşi geçüp ģattā ki yir yir dil-berān šā’ifesi zemzemleyüp 
naŝíģat-āmíz envā‘-ı kelimāt itmeyince teskín olmadı. ‘Āķıbet cümle mükeyyifāt-ı ‘ālem başına cem‘ olup 
didiler “Ey Ķahve-i cān-fezā! Tā ki bu mertebe cūş u ĥurūş idüp teģevvür idecek ne ma‘rifetüñ var? Bizler 
seni de bilürüz. Ŝoñradan žuhūr eyledüñ. Bir ĥāricísin. Vücūd-ı insāna nef‘ cihetinden ĥod bizden ziyāde 
olmayasın. Sesün kes! Tek šur!” didiler. Ķahve-i cān-fezā aytdı “Ey bí-edebler! Siz baña niçün ĥāricí dirsiñüz 
ki ben cümleden muķaddem gelmişdüm. Geldüm gördüm ki dünyā vü māfihā küfr ü ēalālet ile māl-ā-māl 
yüzlerin görmeyem diyü çıķup šaġlara gitmişdüm. Bir niçe müddetden ŝoñra Şeyĥ Şāzilí raģmetullāhi ‘aleyh 
ĥażretleri gelüp aytdı ‘Gel ey Ķahve-i cān-fezā! Şimden ŝoñra cihāna peyġamber geldi. ‘Ālem nūr-ı İslāmile 
šoldı. Münevver oldı.’ diyüp öñüme düşüp bizi getürdi. Geldüm. [145a] Vāķı‘ā öyle buldum. Ol günden 
berü Ka‘be-i Mükerreme’de ve Medíne-i Münevvere’de fuķarā loķması ve ŝuleģā ġıdāsı benem. Görmez 
misiz ki zamān-ı evvelde bir kişi bir dostuñ żiyāfet eylese nice kelle şekerler ezilmek gerek idi ki gelenlere 
şerbet ola. Şimdi benüm fincānum andan mu‘teber olmaġla şeker ezilmez oldı. Şerbetler içilmez oldı. Kemāl-
i raġbet şimdi bañadur ve bundan mā-‘ada benüm içün ‘ālí ķahve-ĥāneler bünyād olınup bundan ġayrı źí-
ķıymet fincānlar ile dil-berān šā’ifesi zemzemleyüp erbāb-ı žurafānuñ eline virürler. Netíce-i merām benden 
mu‘teber bir keyf olmaz.” diyüp Şarāb-ı aģmerü’l-levn(i) Frengistan’a ve ‘Araķ-ı şermsār’ı Yehūd’a ve Būze-i 
nābe-kār’ı Tātāristān’a nefy ü ref‘ eyleyüp Efyūn-ı nāmdār’ı ve Berş-i cihān-nümā’yı ve Esrār-ı sebze-ķabā’yı 
kendüye tevābi‘ ider. Anlar ile ķarar eyledi diyü naķl olındı.  

Temmet 
Sonuç 
Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3622’de kayıtlı yazmanın 137b-145a varakları arasında yer 

alan 24 Rebiyülevvel 1163/3 Mart 1750 tarihli Muhâleme-i Mükeyyifât isimli eser genelde edebî münazara 
geleneğinin özelde ise bu gelenek içinde önemli bir yere sahip keyif verici maddelerin kişileştirme yoluyla 
birbirleriyle tartıştıkları, mücadele ettikleri mükeyyifat münazaralarının onsekizinci yüzyılda kaleme alınmış 
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bir temsilcisidir. Bu yazıyla  kaynaklarda bahsi geçen fakat hakkında bugüne kadar herhangi bir çalışma 
yapılmamış olan ve keyif verici maddelerin on sekizinci yüzyıl Osmanlı sosyal hayatındaki konumlarına 
veya bir başka deyişle toplumsal meşruiyetlerine dair önemli bilgiler ihtiva eden bu mükeyyifat münazarası 
metniyle birlikte ilim alemine tanıtılmaya çalışılmıştır. 
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