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16 ŞABAN 1150/9 ARALIK 1737 TARİHLİ BİR MÜKEYYİFAT
MÜNAZARASI: ‘HİKÂYET-İ CEMİYYET-İ MÜKEYYİFÂT-I ÂLEM VE
MÜBÂHASE VE MÜCÂDELE’
Fatih ÜLKEN*
ÖZ
Edebî münazara, yeryüzündeki pek çok edebî gelenekte olduğu gibi, Türk edebiyatında da yaygın ve popüler olan
bir türdür. Bu türün Türk edebiyatındaki en özgün ve en dikkat çekici örnekleri afyon, berş, esrar, boza, şarap,
arak, kahve gibi keyif verici maddelerin teşhis ve intak sanatları yardımıyla birbirlerine karşı üstünlüklerini iddia
ve ispat etmeye çalıştıkları mükeyyifat münazaralarıdır. Bu yazı, konu ile ilgili kaynaklarda bahsi geçen ama
bugüne kadar üzerinde müstakil bir çalışma yapılmamış olan Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve
Mübâhase ve Mücâdele adlı mükeyyifat münazarasını ele almaktadır. Taksim Atatürk Kitaplığı’ndaki 182
varaklık bir hikâye mecmuasının 35b-49a varakları arasında yer alan ve manzum-mensur karışık olarak kaleme
alınmış olan Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele; afyon, berş, esrar, boza, tütün,
şarap, cezve (kor ateş), müselles, bal likörü, elma likörü, mukim, maddetü’l-ferah, arak ve kahveden oluşan on
dört keyif verici madde ile var olan mükeyyifat münazaraları içinde keyif verici madde kadrosu en geniş olanıdır.
Eser ayrıca kahve ile bade arasındaki üstünlük mücadelesinin bir sonuca bağlanmamasından dolayı diğer
mükeyyifat münazaralarının aksine sonuçsuz münazara (inconclusive debate)lar sınıfında yer alır. Bu yazıda nevi
şahsına münhasır özellikleri nedeniyle diğer mükeyyifat münazaraları arasında temayüz eden Hikâyet-i
Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele adlı mükeyyifat münazarası ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Edebî Münazara, Mükeyyifat, Mükeyyifat Münazarası.

A MUKEYYIFAT (PLEASURE-INDUCING SUBSTANCES) DEBATE
WRITTEN ON DECEMBER 9, 1737: ‘HİKÂYET-İ CEMİYYET-İ
MÜKEYYİFÂT-I ÂLEM VE MÜBÂHASE VE MÜCÂDELE’
ABSTRACT
This article deals with such a pleasure-inducing substances debate named Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem
ve Mübâhase ve Mücâdele which is mentioned in the related sources but has not been studied independently to
date. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele, which is among the 35b-49a leaves of a
182-leaf story collection in Taksim Atatürk Library and written in a mixed verse and prose, with its fourteen
pleasurable items (opium, berş, marijuana, boza, tobacco, wine, glowing fire, müselles, mead, apple liqueur,
mukim, maddetü’l-ferah, arrack, coffee) among the pleasure-inducing substances debates the number of
pleasurable items is the largest one. The work is also in the class of inconclusive debates, unlike the other
pleasure-inducing substances debates, as the struggle for superiority between coffee and wine was not concluded.
In this article, the pleasure-inducing substances debate titled Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase
ve Mücâdele which stands out among the other pleasure-inducing substances debates due to its unique
characteristics was discussed and the work was introduced to the world of science with its translated text.
Keywords: Literary Debate, Pleasure-inducing Substances, Pleasure-inducing Substances Debate.
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Fatih Ülken
Giriş
Latin yazınında ‘Altercatio’, ‘Conflictus’, ‘Disputatio’; İtalyan yazınında ‘Contrasto’;
Fransız yazınında ‘Tenson’, ‘Jeu parti’, ‘Debat’, ‘Partimen’; Alman yazınında ‘Streitgedicht’
ve ‘Streitgespräch’ gibi adlarla karşımıza çıkan münazara, birbiriyle ilgili, çoğu kez de
karşıt iki ya da daha çok nesne ya da kavramın kişileştirilip (teşhis) zebân-ı hâl ile
konuşturulması (intak) yoluyla oluşan bir yazı türüdür (Tezcan, 1983, s. 49).
Edebî münazara olarak adlandırılan bu tür, yeryüzündeki diğer birçok edebî
gelenekte olduğu gibi Türk edebiyatında da yaygın ve popülerdir (Aynur, 2020, s. 283). Bu
yaygın ve popüler türün Türk edebiyatındaki bilinen en eski örneği Kaşgarlı Mahmud’un
1072-1074 yılları arasında Bağdat’ta kaleme aldığı Türkçe-Arapça bir sözlük olan Divânü
Lügâti’t-Türk’teki “Yazla Kışın Münazarası”nı yansıtan dörtlüklerdir (Diriöz, 2016, s. 126;
Aynur, 2020, s. 283). “Türk edebiyatının olduğu kadar doğu edebiyatının da ilk örnekleri
arasında yer alabilecek olan bu örnekten sonra Türkçenin farklı sahalarında XV. yüzyıl ve
sonrasında çeşitli konularda münazaralar kaleme alınmıştır.” (Aça vd. 2009, s. 370-371)
Münazara, türlü mevzuları içine alan ve karşılıklı fikir ve temayüllerin
çarpıştırılması için istifade edilen edebî bir tür (Gökyay, 1940, s. 74) olduğu için
münazaralara, canlı, cansız, müşahhas, mücerret her varlık konu olabilmiştir (Diriöz, 2016,
s. 127). Afyon, esrar, berş, boza, şarap, arak, kahve ve benzeri keyif verici maddelerin
teşhis ve intak sanatları yardımıyla birbirlerine karşı üstünlüklerini iddia ve ispat etmeye
çalıştıkları mükeyyifat münazaraları, Türk münazara edebiyatında en çok işlenen
konuların başında gelmektedir (Benli, 2019, s. 137).
Türk edebiyatının en özgün ve en dikkat çekici münazara örnekleri olan keyif verici
maddeler hakkında yazılmış mükeyyifat münazaralarının çoğu yayımlanmış olsa da (Benli,
2019, s. 138) hâlâ yayımlanmamış olanları da mevcuttur. Biz bu yazımızda Yılmaz (2013,
s. 690), Benli (2021, s. 219-222) ve Aynur (2020, s. 292)’un çalışmalarında bahsi geçen
ama üzerinde müstakil bir çalışma yapılmamış olan Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem
ve Mübâhase ve Mücâdele adlı mükeyyifat münazarasını incelemeye çalışacağız.
1. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele
Taksim Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları K. 633 numarada bulunan 210x150
mm. ölçülerindeki 182 varaklık bir hikâye mecmuasının1 beşinci eseri olarak 35b-49a
varakları arasında yer alan Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve
Mücâdele –bundan sonra Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem olarak anılacaktır-, on dört
keyif verici maddenin Tahayyülat sancağının İşret-âbâd sahrasında âlemin keyif verici
maddeleri için inşa edilmiş bir kasırda temsilcileri vasıtasıyla “azim mübahase ve
mücadele ettiği” bir mükeyyifat münazarasıdır.

Mecmuanın muhtevası şu şekildedir: “1. Hikâyet-i Horasan Padişahı (1-7 yk.). 2. Hikâyat-ı Hoca Nasreddin (810b yk.). Sonunda 10b-12a yk. arasında da bir hikâye var. 3. Nasihatname "manzum" (12b-31b yk.). 4. Hikâyati Hoca Nasredin (32a-33b yk.). Sonunda 33b-34b arasında noksan bir hikâye, 35a'da müfredler var. 5. Hikâyeti cemiyet-i mükeyyifat âlem ve mubahase ve mücadele (35b-49a yk.) Sonunda 49b de şiir var. 6. HikÂyet-i
Sultan Mahmud ile vezirleri (50a-55b yk.) başka hikâyeler var. 7. Kitab-ı gül-i ve duhter-i şah-ı Yemen (57b77a yk.) 77b-81a yk. arasında hikâye ve şiirler var. 8. Hikayat-ı acaib ve masnuat-ı garaib (81b-97b yk.) 9.
Hikâyet-i Lokman Hekim (98a-101a yk.) 10. Hikâyet-i "Hırsız Kadı'yı mesele ile soyar" (102b-108b yk.). sonu
noksan. 109-111 yk. arasında baş tarafı olmayan bir hikâye var. 11. Hikâyet-i padişah ve derviş (111b-113a
yk.). 12. Hikâyet-i padişah ve Hızır (113b-116a yk.) Sonunda müfredler var. 13. Hikâyet-i padişah ve dülger
(117a-130b yk.) Sonu noksan, 131. yk. boş. 14. Hikâyet-i kadı (132b-136a yk.) 15. Hikâyet-i karayılan (5)
(136b-137a yk.). Sonu noksan. 139a'da müfredler var. 16. Şiir (140a-153b yk.). Sonunda müfredler. 17. Kitab
Ebu Ali Sinan (155b-180b yk.). Sonunda 1 yk. müfredler, 1 yaprakta da iki latife var." (Bayraktar, 1994, II, s.
15)
1
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Afyon, berş, esrar, boza, tütün, şarap, cezve (kor ateş), müselles, bal likörü, elma
likörü, mukîm, maddetü’l-ferah, arak ve kahvenin üstünlük mücadelesine giriştiği 16
Şaban 1150/9 Aralık 1737 istinsah tarihli 14 varaklık bu mükeyyifat münazarası “Sebeb-i
taḥrīr-i ḳalem ve mūcib-i tasṭīr-i raḳam budur ki ezmine-i sābıḳda bir gün mecma‘a-i yārān
ve gürūh-ı iḫvān ve zümre-i ehl-i ‘irfān ile hem-nişīn ü hem-ṣoḥbet olup esnā-yı kelāmdan
ṣoñra bu rūzigār-ı ‘ālemüñ meşaḳḳatinden ve çarḫ-ı ālāmuñ ḥayretinden ve ṭabī‘atlaruñ
küşād olmayup melālet (ü) kesāfesinden müẕākereye şürū‘ olındı (Hikâyet-i Cem’iyyet-i
Mükeyyifât-ı Âlem, 35b)2 satırlarıyla başlar, “İmdi bilürsin bu fenā dünyāda birḳaç gün
misāfirsin. Be-her-ḥāl gelen gider ḳonan göçer. Be-her-ḥāl gerek Dārā gerek Rüstem gerek
Zāl ‘āḳiliseñ ‘ālemüñ naḳşın görüp meyl eyleme. Köhne bir vīrānedür bünyādı āb üstündedir
dimişler ‘āḳil olana kāfīdür bād.” [49a] satırlarıyla son bulur.
Nesih hattıyla manzum-mensur karışık olarak kaleme alınmış ve ortasında eksik
varakları olan bu mükeyyifat münazarasının müellifi ve telif tarihi belli değildir.
2. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’in Şahıs Kadrosu
Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem, on dört keyif verici madde ile mükeyyifat
münazaraları içinde keyif verici madde kadrosu en geniş olandır (Benli, 2021, s. 222). Bu
on dört keyif verici madde eserde, genelde edebî münazaraların özelde ise mükeyyifat
münazaralarının en karakteristik özelliklerinden biri olan cansız varlıkları ya da
hayvanları, imgesel yaratıkları kişiler gibi davrandırma, canlandırma, onlara duygu, imge,
devim gibi nitelikler kazandırma sanatı olan kişileştirme yoluyla karşımıza çıkarlar. Söz
konusu on dört keyif verici maddenin eser içindeki karakterizasyonu müellif tarafından şu
şekilde yapılmıştır:
Afyon: Münazarada afyonu temsil eden şahsın ismi Efyun-ı Hezar-fen’dir.
Münazaranın yapılacağı kasra bir güruh askerle gelen, Haşimî elbiseler giymiş muhteşem
bir kimse olarak tasvir edilmiştir. Bu kimsenin rikabında kiminin elinde yelpaze, kiminin
elinde lüle, kiminin elinde fanus ve kiminin elinde ise kahve ibriği bulunan canlar vardır.
“…mükeyyifāt-ı mezbūrenüñ gelmelerine muntaẓır iken anı gördük bir
gürūh ‘asker ẓāhir oldı. Ḫāşimī ṭonlar ile ve mülebbes cāmeler ile bir
muḥteşem kimesne rikābında bunca cānlar kiminüñ elinde mirvaḥa ve
kiminüñ elinde lüle ve kiminüñ elinde fānūs ve kiminüñ elinde ḳahve
ibrigi. Bunlar bir ‘aẓametlü gelüp ol ḳaṣr-ı dil-güşāduñ ṣadr-ı a‘lāsına
geçüp ḳarār eylediler. Bunlaruñ birisine “Bu devletlü kimdür?” diyü su’āl
eyledük. Bize gücile beyān eyledi. Meger bunuñ ismine Efyūn-ı Hezārfend dirler imiş.” [36b-37]

Berş: Münazarada berşi temsil eden şahsın ismi Berş-i Cihan-nüma’dır. Gözlerine
Hemedanî sürmeler çekmiş, süslü elbiseler giymiş, muhteşem bir siyahî kimse olarak
tasvir edilmiştir. Bu kimsenin önünde siyahlar giymiş Zengibar askerleri vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓuhūr eyledi. Bunuñ ṭarzı andan a‘lā.
Esvedü’l-levn Hemedānī sürmeler ile müzeyyen libāslar ile ve leşker-i
Zengibār-ı siyāh-pūşān ile ‘askerin öñine çeküp hezārān iḥtişām ile gelüp
selām virdükde Efyūn-ı nāmdār ayaġa ḳalḳup buña ta‘ẓīm ü tekrīm idüp
istiḳbāl eyledükde ol ḳaṣr-ı mezbūrda yer gösterilüp bunlar daḫı ẓarīfāne
geçüp ḳarār eylediler. Meger bunlaruñ ismine Berş-i Cihān-nümā dirler
imiş.” [37a]

Esrar: Münazarada esrarı temsil eden şahsın ismi Esrar-ı Sebze-puş’tur.
Münazaranın yapılacağı kasra yeşil sancaklar taşıyan yeşiller giymiş askerlerin eşliğinde
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gelen bu şahsın önünde ellerindeki sur ve nefirlerin sedası gökyüzüne ulaşan Bektaşîler
vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓuhūr eyledi. Cümle ‘askeri yeşiller giymiş
yeşil sancaḳlar ile öñünce Bektāşī külāhlar ile ellerinde ṣūr u nefīr ṣadāsı
āsmāna peyveste olmış ebyāt (u) eş‘ār oḳuyaraḳ geldüklerinde Efyūn ile
Berş bunlara “Ṣafā geldiñüz!” diyüp alt yanlarında yer gösterüp bunlar
daḫı geçüp ḳarār eylediler. Meger ismine Esrār-ı Sebze-pūş dirler
imiş.”[37a]

Boza: Münazarada bozayı temsil eden şahsın ismi Buze-i Nabe-kar’dır. Baştan aşağı
beyazlar giymiş, ak sakallı, olgunlaşmamış bir ihtiyar olarak tasvir edilen bu kimsenin
önünde beyaz bayraklar taşıyan Tatarlar bulunur. Bu kimsenin rikabında ise eşekçiler,
katırcılar, deveciler, hamallar hasılı bütün düşkünler vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. İçlerinde bir aḳ ṣaḳallu pīr-i nāpuḫte cümle aḳlar giymiş öñünce Ṭāṭār ṭā’ifesi beyāż bayraḳlar ile ve
rikābında eşekciyān ve ḳaṭırcıyān ve deveciler ve ḥamallar ve nekbetler
ṭā’ifeleri bu ḳadar i‘zāz u ikrām ile geldükde muḳaddem gelen
mükeyyifātlar buña daḫı ma‘alkerāhe istiḳbāl idüp yer gösterdiler. Anlar
daḫı ṣadra geçüp ḳarār eylediler. Meger bunlaruñ ismine Būze-i Nābekār dirler imiş.” [37b]

Tütün: Münazarada tütünü temsil eden şahsın ismi Duhan-ı Ateş-perest’tir. Bu şahıs
münazaranın yapılacağı kasra içinde yetmiş iki milletin bulunduğu, hatta kadınların başka
bir alay oluşturduğu, mavi sancaklar taşıyan kalabalık bir insan güruhuyla gelir. Sarı
elbiseler giymiş bu şahsın rikabında ellerinde kargıdan yapılmış mızraklar, bellerinde
sırmalı keseler olan zarif ve düşkün kimseler vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. Ṣarı cāmeler ile āsmānī
sancaḳlar ile bunlaruñ içinde cemī‘ millet mevcūd ḥattā zenān ṭā’ifesi
başḳa alay olmışlar. Rikābında niçe ẓurefā vü ālüfte kimseler ellerinde
ḳarġı nīzeler bellerinde ṣırmalı kīseler i‘zāz (u) ikrāmla ve ṭarz-ı reftār ile
geldüklerinde cümle mükeyyifāt buña daḫı ta‘ẓīm ü istiḳbāl idüp Efyūn
ile Berş arasında yer gösterilüp ḳarār eylediler. Meger bunlaruñ ismine
Duḫān-ı Āteş-perest dirler imiş.” [37b]

Şarap: Münazarada şarabı temsil eden şahsın ismi Şarab-ı Dil-güşa’dır. Gül renkli
camelere ve ateş renginde libaslara gark olmuş, kızıl yüzlü, kan benizli, gözünü kan
bürümüş heybetli bir kimse olarak tasvir edilmiştir. Bir elinde çeng ve rebap diğer elinde
ise çeşitli kebaplar bulunan ve Hamza gibi naralar atan bu şahıs, münazaranın yapılacağı
kasra kırmızı elbiseler giymiş, kırmızı bayraklar taşıyan yetmiş iki milletten insanla
birlikte gelir.
“Bunlardan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. Bunlaruñ daḫı içinde cemī‘
millet mevcūd. Ḳırmızı cāmeler giymiş ḳırmızı bayraḳlar ile ḳızıl yüzlü
ḳan beñizlü ‘aẓīm heybetlü bir ḫūnī-çeşm kimesne içlerinde gülgūnī
cāmeler ve āteşī libāslara müstaġraḳ olmış her biri beyt Ḫançer elde tīġ
belde bāde serde sīne ḫāk/Şehlevendüm ṭarz-ı ḫāṣuñ ādemi eyler helāk
mefhūmı üzere Ḥamzavārī na‘ralar urup kūs-ı Ḫalīl’e misāl sīnesin
dögerek bir elinde çeng (ü) rebāb bir elinde niçe kebāblar meydāna
gelüp ‘aşḳ eyleyüp mehābetle içeri girdükde cümle mükeyyifāt-ı ‘ālem
bunuñ heybetinden ayaġa ḳalḳup ta‘ẓīm ü istiḳbāl idüp yir gösterince ol
daḫı cümle mükeyyifātuñ üzerine geçüp maġrūrāne ḳarār eyledi. Meger
bunuñ ismine Şarāb-ı Dil-güşā dirler imiş.” [37b-38a]

Kor Ateş: Münazarada kor ateşi temsil eden şahsın ismi Cezve-i Mümessek’dir.
Münazaranın yapılacağı kasra kırmızı elbiseler giymiş, kırmızı sancaklar taşıyan bir
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güruhla birlikte gelen bu şahsın önünde kemal sahipleri yer almıştır. Askeri az olan bu
şahsın rikabında ise kokuları insanın dimağını muattar eden mahbuplar vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. Surḫ libāslar ile ḳırmızı
sancaḳlar ile öñince kemāl ṣāḥibleri ve rikābında maḥbūblar var.
Bunlaruñ misk gibi rāyiḥaları dimāġı mu‘aṭṭar eyler. Ammā ‘askeri ḳalīl.
Ṭarz-ı şānile gelüp ḳaṣr-ı mezbūra ‘urūc eyledükde cümle mükeyyifāt
buña daḫı ta‘ẓīm idüp yer gösterdiler. Edebāne geçüp ḳarār eyledi. Meger
bunuñ ismine Cezve-i Mümessek dirler imiş.” [38a-38b]

Müselles: Münazarada müsellesi temsil eden şahsın ismi Müselles’dir. Münazaranın
yapılacağı kasra parlak kırmızı elbiseler giymiş, nakışlı kırmızı sancaklar taşıyan bir
güruhla birlikte gelen bu şahsın rikabında zarif kimseler vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir olup ḳırmuzı canfes libāslar ile
ḳırmızı münaḳḳaş sancaḳlar ile rikābında ẓurefā bunlar daḫı gelüp ‘aşḳ
eyledükde yir gösterilüp geçüp edebāne ḳarār eyledi. Meger bunuñ
ismine Müselles dirler imiş.” [38b]

Bal Likörü: Münazarada bal likörünü temsil eden şahsın ismi Bal Suyu’dur.
Münazaranın yapılacağı kasra bal sarısı elbiseler giymiş, turuncu sancaklar taşıyan bir
güruhla birlikte gelen muhteşem bir kimsedir. Bu kimsenin önünde ve yanında mahbuplar
vardır.
“Ba‘dehu bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. İki muḥteşem kimesne ‘aselī libāslar
ile turuncı sancaḳlar ile öñince ve yanınca bunca maḥbūblar ile gelüp
‘aşḳ eyledükde bunlara daḫı yir gösterilüp emīrāne geçüp ḳarār eylediler.
Meger bunlaruñ birine Bal Ṣuyı ve birine Elma Ṣuyı dirler imiş.” [38b]

Elma Likörü: Münazarada elma likörünü temsil eden şahsın ismi Elma Suyu’dur.
Münazaranın yapılacağı kasra bal sarısı elbiseler giymiş, turuncu sancaklar taşıyan bir
güruhla birlikte gelen muhteşem bir kimsedir. Bu kimsenin de önünde ve yanında
mahbuplar vardır.
“Ba‘dehu bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. İki muḥteşem kimesne ‘aselī libāslar
ile turuncī sancaḳlar ile öñince ve yanınca bunca maḥbūblar ile gelüp
‘aşḳ eyledükde bunlara daḫı yir gösterilüp emīrāne geçüp ḳarār eylediler.
Meger bunlaruñ birine Bal Ṣuyı ve birine Elma Ṣuyı dirler imiş.” [38b]

Mukîm: Münazarada mukîmi temsil eden şahsın ismi Mukim’dir. Münazaranın
yapılacağı kasra siyah sancaklar taşıyan bir güruhla birlikte gelen biri olarak tasvir
edilmiştir. Misk renginde siyah elbiseler giymiş bu kimsenin rikabında çok sayıda zarif
kimse vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. İki ẓarīf kimse miskī libāslar ile
siyāh sancaḳlar ile rikāblarında bir niçe ẓurefā ṭarz-ı reftār ile gelüp içeri
girdüklerinde cümle mükeyyifāt bunlara ta‘ẓīm idüp Berşile Duḫān
arasında yer gösterdiler. Geçüp ẓarīfāne ḳarār eylediler. Meger bunlaruñ
birine Muḳīm ve birine Māddetü’l-Feraḥ dirler imiş.” [38b-39a]

Maddetü’l-Ferah: Münazarada maddetü’l-ferahı temsil eden şahsın ismi Maddetü’lFerah’dır. Münazaranın yapılacağı kasra siyah sancaklar taşıyan bir güruhla birlikte gelen
bir kimse olarak tasvir edilmiştir. Misk renginde siyah elbiseler giymiş bu kimsenin
rikabında çok sayıda zarif kimse vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. İki ẓarīf kimse miskī libāslar ile
siyāh sancaḳlar ile rikāblarında bir niçe ẓurefā ṭarz-ı reftār ile gelüp içeri
girdüklerinde cümle mükeyyifāt bunlara ta‘ẓīm idüp Berşile Duḫān
arasında yer gösterdiler. Geçüp ẓarīfāne ḳarār eylediler. Meger bunlaruñ
birine Muḳīm ve birine Māddetü’l-Feraḥ dirler imiş.” [38b-39a]
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Arak: Münazarada arağı temsil eden şahsın ismi Arak-ı Tiz-tab’dır. Münazaranın
yapılacağı kasra beyaz elbiseler giymiş, beyaz bayraklar taşıyan bir güruhla birlikte gelen
bu kimsenin rikabında ağayane kimseler vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. Beyāz cāmeler ile ve beyāz
bayraḳlar ile ve ġāyet sür‘atle rikābında aġayāne kimseler gelüp buña
daḫı cümle mükeyyifāt ta‘ẓīm idüp yir gösterdiler. Şarābuñ alt yanına
geçüp ḳarār eyledi. Bunuñ ismine ‘Araḳ-ı Tīz-ṭab‘ dirler imiş.” [39a]

Kahve: Münazarada kahveyi temsil eden şahsın ismi Kahve-i Can-feza’dır.
Sıcakkanlı, latif tenli, zarif sözlü esmer bir Hindistan ve Arabistan seyyahı olarak tasvir
edilmiştir. Münazaranın yapılacağı kasra hepsi misk renginde (siyah) elbiseler giymiş, bal
sarısı sancaklar ve zeytuni (kahverengiye çalan koyu yeşil) bayraklar taşıyan kalabalık bir
insan topluluğuyla gelen bu kimsenin önünde kemal sahibi zarifler, rikabında ise vezirler,
âlimler, salihler hasılı yetmiş iki millet vardır.
“Bundan ṣoñra bir gürūh-ı ‘aẓīm ẓuhūr eyledi ki muḳaddem gelenlerüñ
cümlesinden bunuñ ‘askeri çoḳ. Yemen şāhı misālinde ammā esmerü’llevn bir mu‘azzez (ü) mükerrem kimse. Rikābında vüzerāsı ‘ulemāsı
ṣuleḥāsı yetmiş iki millet mevcūd. Hindistān ve ‘Arabistān seyyāḥı ḳanı
ısıcaḳ teni laṭīf ve sözi ẓarīf seyrinde ḥalāvet var. Cümlesi miskī libāslar
‘aselī sancaḳlar ile zeytūnī bayraḳlar ile öñince kemāl ṣāḥibi ẓurefālar ile
bir heybetle ve bu ṭarz ile geldüklerinde cümle mükeyyifāt ayaġa ḳalḳup
ta‘ẓīmle istiḳbāl idüp “Ṣafā geldüñ ey zübde-i ‘ālem ve şöhret-i benī
Ādem! Senüñ vücūduñ bu cihān mülkine geleli bizüm yerimüz ḳalmadı.”
diyüp ḳoltuġına girüp ol ḳaṣr-ı cihān-nümāya çıḳarduḳlarında Duḫān ile
Berş arasında yer gösterilüp geçüp mülūkāne ḳarār eyledi. Meger bunuñ
ismine Ḳahve-i Cān-fezā dirler imiş.” [39a-39b]

Eserde yer alan keyif verici maddelere ve onları temsil eden şahıslara dair yukarıda
verilen bilgilere bir bütün olarak bakıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkar:
Keyif Verici
Madde

Temsil Eden
Şahsın İsmi

Afyon

Efyūn-ı
Hezār-fend

Berş

Berş-i Cihānnümā

Esrar

Esrār-ı
Sebze-pūş

Kıyafeti
Ḫāşimī
ṭonlar ve
mülebbes
cāmeler
Hemedānī
sürmeler
müzeyyen
libāslar
yeşiller
giymiş

Bayrak ve
Sancak
Rengi

Rikabındaki
Kimseler

Tarzı ve
Tavrı

cānlar

‘aẓametlü

leşker-i
Zengibār-ı
siyāh-pūşān
yeşil
sancaḳlar

Boza

Būze-i Nābekār

cümle aḳlar
giymiş

beyāż
bayraḳlar

Tütün

Duḫān-ı
Āteş-perest

ṣarı cāmeler

āsmānī
sancaḳlar

Şarap

Şarāb-ı Dilgüşā

gülgūnī
cāmeler
āteşī
libāslar

ḳırmızı
bayraḳlar

Kor Ateş

Cezve-i
Mümessek

surḫ libāslar

ḳırmızı
sancaḳlar
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Önündeki
Kimseler

ẓarīfāne

Bektāşī
külāhlar

Ṭāṭār ṭā’ifesi

eşekciyān,
ḳaṭırcıyān,
deveciler,
ḥamallar,
nekbetler
ṭā’ifeleri
niçe ẓurefā vü
ālüfte
kimseler

ṭarz-ı reftār
ile
maġrūrāne

kemāl
ṣāḥibleri

maḥbūblar

ṭarz-ı şānile
edebāne
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Māddetü’lFeraḥ
‘Araḳ-ı Tīzṭab‘

ḳırmuzı
canfes
libāslar
‘aselī
libāslar
‘aselī
libāslar
miskī
libāslar
miskī
libāslar
beyāz
cāmeler

ḳırmızı
münaḳḳaş
sancaḳlar
turuncı
sancaḳlar
turuncı
sancaḳlar
siyāh
sancaḳlar
siyāh
sancaḳlar
beyāz
bayraḳlar

Ḳahve-i Cānfezā

miskī
libāslar

‘aselī
sancaḳlar
zeytūnī
bayraḳlar

Müselles

Müselles

Bal Likörü

Bal Ṣuyı

Elma Likörü

Elma Ṣuyı

Mukim

Muḳīm

Maddetü’lFerah
Arak

Kahve

ẓurefā

edebāne

maḥbūblar

emīrāne

maḥbūblar

emīrāne
bir niçe ẓurefā
bir niçe ẓurefā

kemāl ṣāḥibi
ẓurefālar

aġayāne
kimseler
vüzerāsı
‘ulemāsı
ṣuleḥāsı
yetmiş iki
millet mevcūd

ṭarz-ı reftār
ile ẓarīfāne
ṭarz-ı reftār
ile ẓarīfāne

mülūkāne

Tablo 1: Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’in Şahıs Kadrosu
3. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’in Olay Örgüsü
Yukarıda özellikleri sayılan şahıslar –dolayısıyla keyif verici maddeler- şöyle bir olay
örgüsü içinde yer alırlar:
3.1. Birinci Bölüm (Giriş): Geçmiş zamanlarda bir gün eserin müellifi can dostları
ve samimi arkadaşları ile beraber oturmuş sohbet ediyorken söz dönüp dolaşıp dehrin
zorluklarına ve sıkıntılarına gelir. “Acaba bu aşağılık dünya bir kere olsun bizim
istediğimiz şekilde döner mi ve bize şu hilekâr felekten bir kâm almak nasip olur mu yoksa
böyle gam çölünde mahzun ve ayrılık cehenneminde mağbun (yolunu kaybetmiş, şaşırmış)
olup kalır mıyız?” diye konuşurlarken aralarından birisi dile gelip bu âlemin mamur ve
abadan olması ve halk-ı âlemin gam ateşinden kurtulması için birkaç unsurun bir arada
olması gerektiğini söyler ve o unsurları sayar: 1) Şer’-i şerifin hükümleri mutlaka
uygulanmalı. 2) Sikke-i padişahî yerinde mamur olmalı. 3) Zulm olmamalı. 4) Rüşvet
kalkmalı. 5) Devlete zarar gelmemesi için her şey yerli yerinde olmalı ve liyakata önem
verilmeli. Ona göre vilayetlerin mamur, İslam askerinin kuvvetli ve bütün âlemin ferahfeza
bir yer olması isteniyorsa bu unsurlara mutlaka riayet edilmelidir. Riayet edilmezse halk-ı
âlemin gamdan ve mihnetden kurtulması mümkün değildir. Bu kişi konuşmasını “Bu işler
bize lazım değildir. Bu işleri görmek padişahın, âlimlerin ve devlet ricalinin vazifesidir.
Ben size seyr ü temaşa olunacak bir vadiden bahsedeyim.” diyerek sürdürür ve “Eğer
makul ise o vadiye gidip temaşa edelim.” der. Orada bulunan bütün herkes “Makul!” der. O
da onlara hitaben “Ben işitdüm ki Tahayyülat sancağında ve İşret-âbâd sahrasında
mükeyyifat-ı âlem için büyük bir kasır inşa etmişler. Âlemin bütün keyif verici maddeleri
orada toplanıp azîm mücadele ve mübahase edeceklermiş. Bundan daha güzel seyr ü
temaşa olmaz.” der ve akabinde “Oraya gidip o kasrı ve keyif verici yâranları seyretmek
cana safa, ruha gıda değil midir?” diye sorar. Bütün yâran-ı safa bu soru şeklindeki teklifi
makul görüp anılan yere gitmek için yola çıkar. Bir müddet gittikten sonra İşret-âbâd’a
varırlar ve bir köşede oturup keyif verici maddeleri temsil eden şahısların kasra gelişlerini
beklemeye başlarlar.
3.2. İkinci Bölüm (Hazırlık): Bir müddet bekledikten sonra bir güruh askerin
geldiğini görürler. İçlerinde Haşimî giysiler giymiş muhteşem bir kimse vardır. Bu
kimsenin rikabında kiminin elinde yelpaze, kiminin elinde lüle, kiminin elinde fanus ve
kiminin elinde ise kahve ibriği bulunan canlar vardır. Büyük bir ihtişamla gelen bu kimse
kasrın başköşesine geçip oturur. Onunla birlikte gelen canlardan birine “Bu devletli
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kimdir?” diye sorarlar. O da zar zor cevap verir: “Ona Efyun-ı Hezar-fend derler.” Bundan
sonra bir güruh daha gelir. Bu güruhun içinde, önünde siyahlar giymiş Zengibar askerleri
olan, gözlerine Hemedanî sürmeler çekmiş, süslü elbiseler giymiş, muhteşem bir siyahî
kimse göze çarpar. Bu muhteşem kimse büyük bir ihtişamla gelip kasra girdiğinde Efyun-ı
namdar gelen bu kimseyi ayağa kalkarak saygıyla karşılar ve ona yer gösterir. O da
kendisine gösterilen yere zarif bir şekilde oturur. Bu kimsenin ismi Berş-i Cihannüma’dır. Biraz zaman geçtikten sonra kasra bir güruh daha gelir. Bu güruhun içinde
bütün askerleri yeşiller giymiş, yeşil sancaklar taşıyan bir kimse vardır. Bu kimsenin
önünde ellerindeki sur ve nefirlerin sesleri gökyüzüne kadar çıkan Bektaşîler vardır. Bu
kişi kasra girdiğinde Efyun ile Berş “Hoş geldiniz” deyip alt yanlarında yer gösterirler. O da
kendisine gösterilen yere yavaşça oturur. Bu kişinin ismi Esrar-ı Sebze-puş’dur.
Bunlardan sonra münazaranın yapılacağı kasra bir güruh daha gelir. Bu güruhun içinde
baştan aşağı beyazlar giymiş ak sakallı bir ihtiyar vardır. Bu ak sakallı ihtiyarın önünde
beyaz bayraklar taşıyan Tatarlar, rikabında ise eşekçiler, katırcılar, deveciler, hamallar
hasılı bütün düşkünler vardır. Bu ihtiyar kasra girdiğinde kendinden önce gelen keyif
verici maddeler onu istemeye istemeye karşılayıp yer gösterirler. O da geçip gösterilen
yere oturur. Bu ihtiyar kişinin ismi Buze-i Nabe-kar’dır. Daha sonra içinde yetmiş iki
milletin bulunduğu bir güruh daha münazaranın yapılacağı kasra gelir. Sarı elbiseler
giymiş, açık mavi sancaklar taşıyan bu güruhun içinde rikabında, ellerinde kargıdan
yapılmış mızraklar, bellerinde sırmalı keseler bulunan pek çok zarif ve düşkün kimse
vardır. Bu kimse tarz-ı reftar ile geldiğinde bütün keyif verici maddeler saygıyla karşılayıp
Efyun ile Berş arasında yer gösterirler. O da kendisine gösterilen yere oturur. Bu kişinin
ismi Duhan-ı Ateş-perest’tir. Daha sonra yine içinde yetmiş iki milletin bulunduğu bir
güruh daha gelir. Kırmızı elbiseler giymiş, kırmızı sancaklar taşıyan bu güruhun içinde
kızıl yüzlü, kan benizli, gözünü kan bürümüş, heybetli bir kimse vardır. Gül renkli camelere
ve ateş renginde libaslara gark olmuş bu kimsenin bir elinde çeng ve rebab diğer elinde ise
çeşitli kebaplar vardır. Bu kimse Hz. Hamza gibi naralar atarak mehabetle kasra girdiğinde
bütün mükeyyifat-ı âlem onun heybetinden ayağa kalkıp saygıyla karşılayıp kendisine yer
gösterirler. O da gösterilen yere mağrur bir şekilde oturur. Bu kişinin ismi Şarab-ı Dilgüşa’dır. Bundan sonra kırmızı elbiseler ve kırmızı sancaklar ile bir güruh daha geldi. Bu
güruhun içinde önünde kemal sahipleri, rikabında mahbuplar olan, askeri sayıca çok az
olan bir kişi vardır. Bu kişi tarz-ı şanile gelip kasra girdiğinde bütün keyif verici maddeler
ona da saygı gösterip yer gösterdiler. O da gösterilen yere edepli bir şekilde oturdu. Bu
kişinin ismi Cezve-i Mümessek imiş. Bundan sonra kırmızı elbiseler giymiş, nakışlı kırmızı
sancaklar taşıyan bir güruh daha münazaranın yapılacağı kasra gelir. Bu güruhun içinde
rikabında zarif kimselerin olduğu bir kişi vardır. Bu kişi de gelip kasra girdiğinde
kendisine yer gösterilir. O da kendisine gösterilen yere edepli bir şekilde oturur. Bu kişinin
ismi Müselles imiş. Akabinde bal sarısı elbiseler giymiş, turuncu sancaklar taşıyan bir
güruh daha gelir. Bu güruhun içinde önlerinde ve yanlarında mahbupların yer aldığı iki
muhteşem kimse vardır. Bunlar kasra geldiklerinde tıpkı diğerlerinde olduğu gibi yer
gösterilir. Onlar da kendilerine gösterilen yere emirlere yakışır bir şekilde otururlar.
Bunlardan birinin ismi Bal Suyu, diğerinin ismi ise Elma Suyu’dur. Daha sonra misk
renginde siyah elbiseler giymiş, siyah sancaklar taşıyan bir güruh belirir. Bu güruhun
içinde rikaplarında nice zurefanın bulunduğu iki zarif kimse vardır. Bunlar gelip kasırdan
içeri girdiklerinde bütün keyif verici maddeler tarafından saygıyla karşılanırlar ve
kendilerine Berş ile Duhan arasında yer gösterilir. Onlar da kendilerine gösterilen yere
zarif bir şekilde otururlar. Bunların birinin ismi Mukim diğerininki ise Maddetü’lFerah’mış. Akabinde beyaz elbiseler giymiş, beyaz bayraklar taşıyan bir güruh görünür.
Bu güruhun içinde, rikabında ağaların olduğu bir kişi vardır. Bu kişi süratle gelip kasra
girdiğinde bütün mükeyyifat buna da saygı gösterip yer gösterirler. O da Şarab’ın alt
yanına geçip oturur. Bu kişinin ismi Arak-ı Tiz-tab’dır. Bundan sonra misk renginde
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(siyah) elbiseler giymiş, bal sarısı sancaklar ve kahverengiye çalan koyu yeşil bayraklar
taşıyan insanlardan oluşan büyük bir kalabalık peyda olur. Bu kalabalığın içinden
rikabında vezirlerin, âlimlerin, salihlerin ve fasıkların, hasılı yetmiş iki milletin bulunduğu
sıcak kanlı, latif tenli, zarif sözlü Yemen şahına benzer esmer birisi önünde kemal sahibi
zariflerle birlikte heybetli bir şekilde kasrın önüne gelir. Orada bulunan bütün keyif verici
maddeler ayağa kalkarak onu büyük bir saygıyla karşılarlar ve hepsi birden “Hoş Geldin!
Senin vücudun bu cihan mülküne geleli bizim yerimiz kalmadı.” derler ve koltuğuna
girerek kasra sokarlar ve ona Duhan ile Berş arasında yer gösterirler. O da kendisine
gösterilen yere hükümdarlara yaraşır bir şekilde oturur. Kasra son gelen bu kişinin ismi
Kahve-i Can-feza’dır.
3.3. Üçüncü Bölüm (Tartışma)
Keyif verici maddeleri temsil eden bu kimseler kasırda birbirlerine sevgi
gösterilerinde bulunup keyfe dair sohbetler ederlerken Efyun-ı Hezar-fen hepsinden önce
gelmesi hasebiyle orada bulunanlara hitaben “Ey Yaran-ı Safa! Hepiniz hoş geldiniz safalar
getirdiniz.” diye seslenir ve akabinde onlara “Bizim burada yani Tahayyülat sancağının
İşret-âbâd sahrasında toplanmamızın sebebi nedir? Bilir misiniz?” diye sorar. Onlar da
“Buyrun söyleyin!” diye cevap verirler. O da “Duydum ki her biriniz ileri geri konuşup
kendi aklınızca keyfiyet iddiasında bulunup benim üzerimde yer almaya, benim önüme
geçmeye çalışırmışsınız. Burada ben varken böyle davranmak sizin ne haddinize? Sizin ne
faydanız vardır?” diye sorarak onlara meydan okur. Sonra da “Siz beni bilirsiniz.” diyerek
kendini övmeye başlar. Efyun-ı Hezar-fen uzun uzun hasletlerinden ve faydalarından
bahsettiği konuşmasını “Benim benzerim cihana gelmemiştir. Bu yüzden de benden daha
itibarlı bir keyif verici madde yoktur.” diyerek tamamlar. Efyun-ı Hezar-fen’in bu sözlerini
duyan Berş, Mukim ve Maddetü’l-Ferah dayanamayıp ayağa kalkarlar ve ona “Bre kara
yüzlü uğursuz! Sen bu şekilde nasıl övünürsün? Evvela senin ne özelliğin ve ne faydan
vardır ki gelip burada keyfiyet iddiasında bulunursun. Senin bizim aramızda söz
söylemeye yüzün mü var?” diye çıkışırlar. Ardından afyonun zararlarını, afyon
kullananların düştükleri durumları bir çırpıda sayıp dökerler. Akabinde “Asıl halkın
makbulü biziz.” diyerek sözü kendilerine getirirler ve övünmeye başlarlar. Berş, Mukim ve
Maddetü’l-Ferah hasletlerinden ve faydalarından bahsettikleri konuşmalarını “Bizden
daha nazik bir keyif yoktur.” diyerek tamamlarlar. Bunun üzerine Efyun-ı Hezar-fen tekrar
söze girip Berş’e hitaben “Bre aslına asi ahmak! Ben olmasam sen nasıl var olacaktın?” diye
sorar. Bunun üzerine Mukim’le Maddetü’l-Ferah da lisana gelip Berş’e arka çıkarlar ve
Efyun-ı Hezar-fen’e hitaben “Bre hey kara yüzlü habis! Biz burada keyfiyet iddiasında
bulunmazken sen ne karın ağrısı oldun da keyfiyet iddiasında bulunursun!” derler. Bunlar
tam boğaz boğaza geleceklerken Esrar-ı Sebze-puş ortalarına atılır ve Berş, Mukim ve
Maddetü’l-Ferah’a “Bir akçelik marifetiniz olmadığı hâlde niçin boş boş konuşuyorsunuz?”
diye sorar ve akabinde onları yeren kendini öven uzun bir konuşma yapar. Esrar sözlerini
“Ben varken sizlerin edepsizlik edip benim üzerimde yer almaya çalışması ne
ahmaklıktır!” diye tamamlar. Sonra keyif verici maddeleri temsil eden kimseler kendilerini
öven konuşmalar yaparlar. Münazarada son sözü Kahve-i Can-feza alır. O da kendisini
uzun uzun övdüğü konuşmasını “Şimdi benim bu kadar şerefim ve rağbetim varken sizin
benim huzurumda mertlik davası edip öğünmek ne haddinizedir!” diyerek tamamlar.
3.4. Dördüncü Bölüm (Hüküm Sahnesi)
Bütün keyif verici maddeler askerleriyle bir yere toplanıp Kahve’nin şeref ve fazilet
bakımından kendilerinden daha üstün olduğunu ve ileri sürdüğü kuvvetli delil ve fikirlerle
kendilerini cevap veremez duruma getirdiğini görürler. Kahve olmadan kendilerinin
olamayacaklarını ve refah bulamayacaklarını anlayan Efyun, Berş, Mukim, Maddetü’lFerah ve Duhan-ı Ateş-perest Kahve’nin tarafına geçerler. Bunlar geri kalanlara tek bir söz
söyletmeyip hepsini sürgüne gönderirler. Kahve-i Can-feza da bunların kendine tabi olup
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itaat ettiklerini görünce Duhan’a vezirlik verip öbürlerini bir hizmete tayin edip kendisi de
İskender gibi oturur.
Daha sonra Esrar ile Bade mücadele ve mübahaseye tutuşup birbirlerini nazım
vasıtasıyla susturmaya çalışırlar. Bu noktada ilk sözü Bade alır ve altı beyit içinde kendini
bir güzel över. Bade’nin sözlerini duyan Esrar kahkahalar atarak güler ve Bade’ye altı
beyitlik bir manzumeyle cevap verir. Bu kısa manzum atışmada son sözü Bade alır ve beş
beyitle Esrar’a cevap verir. Bade sözlerini tamamladığında bir bakar ki Esrar gitmiş.
Bunun üzerine kasırda bulunan içkiyle, sarhoşlukla ilgili keyif verici maddeler Bade’nin
tarafına geçip Bade’ye tâbi olurlar. O da tıpkı Kahve’nin yaptığı gibi kendine tabi olanlarla
birlikte kasırda oturur.
Kasırda bulunan tiryakiler, sarhoşların bağırıp çağırmasına tahammül edemeyip
birer birer çözülürler. Orada başka söz söyler kimse kalmaz. Akşamın çökmesi üzerine de
hem Kahve hem de Şarap kendi taraftarlarıyla birlikte kasırdan ayrılıp giderler.
4. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’de Mekân
Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’deki bütün bu olaylar Tahayyülat sancağı adlı
hayalî bir sancağın İşret-âbâd adlı bir sahrasında âlemin keyif verici maddeleri için inşa
edilmiş bir kasırda gerçekleşir. Bu kasır, bağları ve bahçeleri çok, güllük gülistanlık bir
yerdedir. Havası latif, suyu bol bu yer adeta cennet bahçelerinden bir bahçedir.
“İstimā‘ım oldı ki Taḫayyülāt sancaġında ve ‘İşret-ābād ṣaḥrāsında
‘umūm mükeyyifāt-ı ‘ālem içün bir ḳaṣr-ı ‘ālī bünyād eylemişler ki fi’lcümle eṭrāfı gül ü gülistān bāġ (u) būstān ve hevāsı laṭīf āb(ı) firāvān ve
şükūfezār (u) bahāristān nümāyān ve feryād-ı ‘andelīb-i ḫoş-elḥān böyle
bir bāġ-ı dil-güşādur ki güyā ravżatun mine’l-cināndur. İmdi cemī‘-i
mükeyyifāt-ı ‘ālem anda cem‘ olup ‘aẓīm mücādele vü mübāḥaseleri olsa
gerek imiş.” [36a-36b]

5. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’de Münazaranın Sonu
Edebî münazaralar temel düzeyde üçlü bir yapıya sahiptir: (1) tartışmacıları ve
tartışma nedenini açıklayan bir giriş, (2) kurallara uygun tartışma, (3) hüküm sahnesi
(Benli, 2021, s. 22). Bu bileşenler içinde en önemlisi hiç şüphe yok ki hüküm sahnesidir.
Çünkü tartışma bölümündeki düğümün nasıl çözüldüğü, münazaranın nasıl sona erdiği bu
sahnede ortaya çıkar. Bir başka deyişle münazarayı kaleme alan şairin veya yazarın
münazaranın sonucuna olan etkisi bu bileşende görülür.
Wagner’e (1993, s. 566) göre bir edebî münazaranın sonucu ve sonu, o münazarayı
kaleme alan şairin veya yazarın takdirine bağlıdır. Bu takdir edebî münazaralarda şu
şekillerde tezahür eder:
1) Münazırlardan Birinin Galip Gelmesi: Bu durum karşımıza iki şekilde çıkar:
a) Münazırlardan biri münazarayı kaybettiğini kendi hür iradesiyle beyan veya ilan
edebilir.
b) Bir hakem münazarayı kimin kazandığına karar verip bu kararını ilan edebilir.
2) Münazaranın Eşitlikle Sonuçlanması: Bu durum da edebî münazaralarda iki
şekilde karşımıza çıkar:
a) Münazaradaki taraflar yani münazırlar kendi aralarında bir mutabakata vararak
birbirlerinin eşit ve denk olduklarını kabul ve tasdik edebilirler.
b) Bir hakem iki münazırın veya bütün münazırların eşit olduklarına karar verip
bunu ilan edebilir.
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3) Münazaranın Sulhla Sonuçlanması
“Münazaralarda karşı tarafı tezyif edip kendini yüceltme temeline dayanan
tartışmalar” (Aça vd. 2009, s. 371) her zaman münazırlardan birinin galibiyetiyle
veya eşitlikle sonuçlanmaz. “Münazaralar bir hâkim, bir hakem veya araya giren bir
şahıs veya grup vasıtasıyla tatlıya bağlanarak” (Diriöz, 2016, s. 128) sulhla da
sonuçlanabilir.
4) Münazaranın Bir Sonuca Bağlanmaması
Bir edebî münazara, münazırlar birbirlerine üstünlük sağlayamadan da sona
erebilir. Bu durum “diyalektik metodun on ikinci yüzyıldan itibaren felsefe, ilahiyat
ve kilise hukuku alanlarındaki hâkimiyeti ve etkisiyle edebiyatta ortaya çıkan iki
münazara türünden sonuçsuz münazaralarda (inconclusive debate)” (Jakobs, 1985,
s. 481) görülür.
Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’de münazaranın sonunda Kahve, diğer keyif
verici maddelere hitaben “Şimdi benim bu kadar şerefim ve rağbetim varken sizin benim
huzurumda mertlik davası edip öğünmek ne haddinizedir!” der. Bütün keyif verici
maddeler askerleriyle bir yere toplanıp Kahve’nin şeref ve fazilet bakımından
kendilerinden daha üstün olduğunu ve ileri sürdüğü kuvvetli delil ve fikirlerle kendilerini
cevap veremez duruma getirdiğini görürler. Kahve olmadan kendilerinin olamayacaklarını
ve refah bulamayacaklarını anlayan Efyun, Berş, Mukim, Maddetü’l-Ferah ve Duhan-ı Ateşperest Kahve’nin tarafına geçerler. Bunlar geri kalanlara tek bir söz söyletmeyip hepsini
sürgüne gönderirler. Kahve-i Can-feza da bunların kendine tabi olup itaat ettiklerini
görünce Duhan’a vezirlik verip öbürlerini bir hizmete tayin edip kendisi de İskender gibi
oturur.
“İmdi benüm bu ḳadar şerefiyyetüm ve raġbetüm var iken sizüñ benüm
ḥużūrumda merdī da‘vā idüp ögünmek ne ḥaddiñüzdür.” didükde cümle
mükeyyifāt neferleriyle bir yire cem‘ olup gördiler ki fi’l-vāḳi‘
şerefiyyetde Ḳahve cümleden ziyāde olup kendülerin her vechile ilzām
ideyor. Bu kerre Efyūn ve Berş ve Muḳīm ve Māddetü’l-feraḥ ve Duḫān-ı
āteş-perest bunlar Ḳahve cānibinden olup sā’irlerin söyletmeyüp nefy
eylediler. Zīrā bilürler ki kendüleri daḫı Ḳahvesiz olmazlar ve Ḳahve
olmayınca refāḥiyyet bulamazlar. Ḳahve-i cān-fezā daḫı gördi ki bunlar
kendüye tābi‘ olup ser-fürū eylediler Duḫān’a vezāret virüp olbirlerine
da‘vet-i keyf içün bir ḫiẕmet ta‘yīn idüp kendüsi sedd-i İskender olup
mülūkāne ḳarār eyledi.” [47a]

Daha sonra Esrar ile Bade mücadeleye ve mübahaseye tutuşup birbirlerini nazım
vasıtasıyla susturmaya çalışırlar. Bu noktada ilk sözü Bade alır ve altı beyit içinde kendini
bir güzel över. Bade’nin sözlerini duyan Esrar kahkahalar atarak güler ve Bade’ye altı
beyitlik bir manzumeyle cevap verir. Bu kısa manzum atışmada son sözü Bade alır ve beş
beyitle Esrar’a cevap verir. Bade sözlerini tamamladığında bir bakar ki Esrar gitmiş.
Bunun üzerine kasırda bulunan içkiyle, sarhoşlukla ilgili keyif verici maddeler Bade’nin
tarafına geçip Bade’ye tâbi olurlar. O da tıpkı Kahve’nin yaptığı gibi kendine tabi olanlarla
birlikte kasırda oturur.
“Bu kerre Esrār ile Bāde mücādeleye ve mübāḥaseye düşüp birbirlerini
naẓmla ilzām iderek ceng ḫarbine başladılar. [47a] Ol daḫı sözin tamām
eyledükde gördi Esrār gitmiş. Ol maḥalde sekre müte‘alliḳ olan keyfler
Şarāb’a tābi‘ olup ol daḫı a‘vānile ḳarār eyledi.” [48a]

Kasırda bulunan tiryakiler, sarhoşların bağırıp çağırmasına tahammül edemeyip
birer birer çözülürler. Orada başka söz söyler kimse kalmaz. Akşamın çökmesi üzerine de
hem Kahve hem de Şarap kendi taraftarlarıyla birlikte kasırdan ayrılıp giderler.
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Bu kerre tiryākīler ser-ḫoşlaruñ ol meclisde çaġırup baġırmasına ṭāḳat
getürmeyüp birer birer çözüldiler. Andan ṣoñra ġayrı söz söyler kimse
ḳalmayup aḫşam daḫı ġarīb olmaġla her biri a‘vān (u) erbābın alup
çekilüp gitdiler. Ol ḳaṣr-ı dil-güşā gene ḫālī ḳaldı.” [48b]

Bütün bunlara bakıldığında münazarada Kahve ve Şarap arasında belirgin bir
üstünlük sağlanmadığı görülür (Yılmaz, 2013, s. 690). Bu da Hikâyet-i Cemiyyet-i
Mükeyyifât-ı Âlem’i, diğer birçok mükeyyifat münazarasının aksine, sonuca bağlanmayan,
sonucu belli olmayan münazara (inconclusive debate)lar sınıfına sokar.
6. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’in Sonu
Eserin sonunda müellif keyif verici maddelerin münazarası kıssasından hisse
çıkarmak gerektiğini söyleyerek okuyuculara bazı uyarılarda ve tavsiyelerde bulunur. Ona
göre, Allah’ın yaptığı tabiatın bozulmaması için, insanın keyif verici maddelerden uzak
durması, o maddelerin hiçbirisine alışmaması gerekir. Eğer bir insan gaflete düşüp gamı
def etmek için bu maddeleri kullanayım derse, ondan daha ahmak bir kimse olmaz. Eğer
bir insana gam ârız olursa, o insanın Kur’an okuması gerekir. Eğer Kur’an okumayı
bilmiyorsa, ya Allah’ı zikretmeli ya da salavat-ı şerif getirmelidir. Kendisine gam musallat
olmuş kimse bunları yaparsa dünyada ve âhirette gamdan kesin olarak kurtulur ve o
kişinin zahiri ve batını pür-nur olur. Eğer o kimse gamı def etmek için keyif verici
maddeleri kullanırsa, o kişinin zahiri ve batını kirlenir ve gam def edeyim derken türlü
gamlara ve elemlere gark olur. Ecel insanın ensesinde her an hazır beklemektedir. Bu
yüzden tövbesiz gitme tehlikesi vardır. Onun için mükeyyifatdan uzak durmak gerekir.
“İmdi benüm cānum ḳıṣṣadan ḥiṣṣe dir. Bu dāma düşmeyen yārān
ṣaḳınup hīç birisiyle ülfet itmeye. Cenāb-ı rabbü’l-‘ālemīnüñ yapduġı
ṭabī‘atı bozmaya. Ṣoñra ḫalāsı güc olur ve rāḥat görmeyüp envā‘-ı zaḥmet
(ü) meşaḳḳat ile nedāmetlerin çeküp ince belālara giriftār olur. Eger
ġaflete düşüp def‘-i ġam içün iderüm dirse andan aḥmaḳ ādem olmaz.
Ḳaçan saña ġam ‘ārıż olsa Ḳur‘ān-ı ‘aẓīmü’ş-şān tilāvet eyle. Bilmem
dirseñ ẕikrullaha meşġūl ol veyāḫūd ṣalavāt-ı şerīf getür. Gör ġamdan
eser ḳalur mı? Ẓāhirüñ ve bāṭınuñ pür-nūr olup hem dünyāda ve hem
āḫiretde ġamdan ḫalāṣ olursın. Ammā bu keyf didigüñ nesneler ile
ẓāhirüñ ve bāṭınuñ mülevves olur. Ṣoñunda ise ḫumārı muḳarrerdir.
Def‘-i ġam ideyüm dirken anca dürlü ġamlara ve elemlere uġrarsın. Ecel
ḫod eñseñde ḥāẓırdur. Tevbe ideyüm dirken boġazuñ alur ḫaberüñ
olmaz.” [48b-49a]

Bu noktada müellif dünya ile ilgili birtakım uyarılarda ve tavsiyelerde de bulunur.
Ona göre insan bu fâni dünyada birkaç günlük bir misafirdir ve her hâlükârda göçecektir.
Çünkü gelen gider konan göçer. Bu yüzden akıllı bir insan bu dünyanın nakşına
aldanmamalıdır. Bu dünya köhne bir viranedir ve temeli su üstündedir. Öyle ki yıkılması,
yerle bir olması için bir rüzgâr kâfidir. Akıllı bir insanın bütün bunlardan ibret alması ve
ona göre davranması gerekir.
“İmdi bilürsin bu fenā dünyāda birḳaç gün misāfirsin. Be-her-ḥāl göçseñ
gerek. Gelen gider ḳonan göçer. Be-her-ḥāl gerek Dārā gerek Rüstem
gerek Zāl ‘āḳiliseñ ‘ālemüñ naḳşın görüp meyl eyleme. Köhne bir
vīrānedür bünyādı āb üstündedür dimişler. ‘Āḳil olana kāfīdür bād.”
[49a]

Eser, müellifin bu tavsiye ve uyarılarıyla son bulur.
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7. Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’in Osmanlı Mükeyyifat Kültürüne
Katkıları
7.1. Keyif Verici Maddelere Müptela Olan Kimseler ve Toplum Kesimleri
“Eski medeniyetlerin pek çoğu, mükeyyifat dediğimiz keyif ve haz verici maddelerle
ilgili geniş bir geleneğe sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde de sonu
gelmez tartışma ve problemlere rağmen bu kültürün köklü ve sağlam bir yeri vardır.
Bugün itibariyle bu geleneğin farklı yönlerini ortaya koyan, onun özelliklerine atıfta
bulunan eski metinlerle karşılaşmak mümkündür.” (Sevindik, 2013, s. 326) Bu yazının
konusunu teşkil eden Hikâyet-i Cem’iyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem adlı mükeyyifat münazarası
da bu tür metinlerden bir tanesidir. Eser genelde Osmanlı kültür tarihi, özelde ise Osmanlı
mükeyyifat kültürü açısından değerli ve orijinal bilgiler ihtiva eder. Bunların içinde en
ilginçleri keyif verici maddelerin Osmanlı toplumundaki yerine ve durumuna dair
olanlardır. Biz bu bilgileri eserde üç şekilde elde ediyoruz:
Birincisi keyif verici maddeler münazaranın yapılacağı kasra temsilcileri vasıtasıyla
gelirlerken maiyetlerinde bu maddeleri çok kullanan, bu maddelere müptela olan
zümreler ve kesimler vardır. İkincisi, keyif verici maddeler münazara esnasında
kendilerini överlerken hangi kesimlerin ve kimlerin kendilerine düşkün olduklarından
bahsederler. Son olarak da münazara sırasında bir keyif verici madde, başka bir keyif
verici maddeyi yermek, onu tahkir ve tezyif etmek için kimlerin veya hangi kesimlerin o
keyif verici maddenin müptelası olduğundan bahseder.
Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem’e göre keyif verici maddeleri kullanan, bu
maddelere müptela olan kimseler ve kesimler şunlardır:
Keyif Verici Madde
Afyon
Berş
Esrar
Boza
Tütün
Şarap
Kor Ateş
Müselles
Bal Likörü
Elma Likörü
Mukim
Maddetü’l-Ferah
Arak
Kahve

Kullanan Kimseler ve Kesimler
canlar, âlimler, halktan insanlar, hekimler, hacılar, ihtiyarlar
latif ve zarif çelebiler
Bektaşîler, serhandan taifesi, Rum abdalları, Rum sipahileri
Tatarlar, eşekciler, katırcılar, deveciler, arabacılar, seyisler, hamallar, meşaleciler,
rencberler, hizmetçiler
zarifler, düşkünler, kadınlar, cemi millet
cemi millet
kemal sahipleri, mahbuplar
zarif kimseler
mahbuplar
mahbuplar
zarif kimseler, latif ve zarif çelebiler
zarif kimseler, latif ve zarif çelebiler
saray ağaları
vezirler, âlimler, salihler, fasıklar, kemal sahibi zarif kimseler, hasılı yetmiş iki millet

Tablo 2: Keyif Verici Maddelere Müptela Olan Kimseler ve Kesimler
8. Çeviri Yazılı Metin
[35b] Ḥikāyet-i Cem‘iyyet-i Mükeyyifāt-ı ‘Ālem ve Mübāḥase ve Mücādele
Sebeb-i taḥrīr-i ḳalem ve mūcib-i tasṭīr-i raḳam budur ki ezmine-i sābıḳda bir gün
mecma‘a-i yārān ve gürūh-ı iḫvān ve zümre-i ehl-i ‘irfān ile hem-nişīn ü hem-ṣoḥbet olup
esnā-yı kelāmdan ṣoñra bu rūzigār-ı ‘ālemüñ meşaḳḳatinden ve çarḫ-ı ālāmuñ ḥayretinden
ve ṭabī‘atlaruñ küşād olmayup melālet (ü) kesāfesinden müẕākereye şürū‘ olındı. “Āyā bu
dehr-i denī bir def‘a daḫı murād üzere devr idüp ve çarḫ-ı ḥīlekārdan bir kām almaḳ
müyesser olur mı yoḫsa hemān böyle deşt-i ġamda maḥzūn ve dūzaḫ-ı hicrānda maġbūn
olup ḳalur mıyuz?” Bu eşġāl üzere iken yārāndan birisi lisāna gelüp didi ki “Bu ‘ālem
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ma‘mūr (u) ābādān olup ve ḫalḳ-ı ‘ālem nār-ı ġamdan ḫalāṣ olmaġa bir ḳaç vech vardur ki
bu ‘ālem feraḥnāk olup şād ola. Evvelen şer‘-i şerīfüñ ḥükmi icrā olına. Sāniyen sikke-i
pādşāhī [36a] yirinde ma‘mūr ola. Sālisen ẓulm olınmaya. Rābi‘an rüşvet ḳalḳa. Ḫāmisen
her ṭarīḳ yerli yerile mertebe vü manṣūb ola ve bir bed-baḫt ḥerīfi ilerü çeküp ulu
ḳılmayalar ki devlete ziyān gelmeye ve daḫı bunlar gibi nesnelere ri‘āyet olınmaḳ gerekdür
ki devlete ziyān gelmeye ve vilāyetler ābādān ola ve ‘asker-i İslām ḳuvvetde olup ve cümle
‘ālem feraḥnāk ola. Böyle olmaduḳça ḫalḳ-ı ‘ālem ġamdan ve miḥnetden āzād olamaz.
Kāmiller dimişler “Her yüz senenüñ ellisi ḫoşlıḳ ve ṣoñ ellisi nā-ḫoşlıḳ geçe” dimişler. İmdi
biñ yüze varınca ẕevḳ (ü) sürūr ardınca olmayalum. Bu işler bize lāzım degildür. Bu işleri
görmek pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerine ve ‘ulemāya ve vükelā-yı devlete lāzımdur.
Şimdiki ḥālde size bir seyr ü temāşā olıcaḳ bir vādī taḳrīr ideyüm. Eger ma‘ḳūl ise varup
anda temāşā idelüm.” didükde cümle yārān “ma‘ḳūl” diyüp cevāba muntaẓır oldılar.
Bunlara cevāb eyledi ki “İstimā‘ım oldı ki Taḫayyülāt sancaġında ve ‘İşret-ābād ṣaḥrāsında
‘umūm-ı mükeyyifāt-ı ‘ālem içün bir ḳaṣr-ı ‘ālī bünyād eylemişler ki fi’l-cümle eṭrāfı gül ü
gülistān [36b] bāġ (u) būstān ve hevāsı laṭīf āb(ı) firāvān ve şükūfezār (u) bahāristān
nümāyān ve feryād-ı ‘andelīb-i ḫoş-elḥān böyle bir bāġ-ı dil-güşādur ki gūyā ravżatun
mine’l-cināndur. İmdi cemī‘ mükeyyifāt-ı ‘ālem anda cem‘ olup ‘aẓīm mücādele vü
mübāḥaseleri olsa gerek imiş. Bundan özge seyr (ü) temāşā olmayup varup ol ḳaṣr u
bāġları ve ol mükeyyif yārānları seyr itmek cāna ṣafā rūḥa ġıdā degül mi?” didükde cümle
yārān-ı ṣafā ma‘ḳūl görüp ve ḳalḳup ol vaṣf eyledügi teferrücgāha ‘azīmet eyledük. Gide
gide ol menzil-i ma‘hūda irişüp bir gūşede nişīn olup mükeyyifāt-ı mezbūrenüñ
gelmelerine muntaẓır iken anı gördük bir gürūh ‘asker ẓāhir oldı. Ḫāşimī ṭonlar ile ve
mülebbes cāmeler ile bir muḥteşem kimesne rikābında bunca cānlar kiminüñ elinde
mirvaḥa ve kiminüñ elinde lüle ve kiminüñ elinde fānūs ve kiminüñ elinde ḳahve ibrigi.
Bunlar bir ‘aẓametlü gelüp ol ḳaṣr-ı dil-küşāduñ ṣadr-ı a‘lāsına geçüp ḳarār eylediler.
Bunlaruñ [37a] birisine “Bu devletlü kimdür?” diyü su’āl eyledük. Bize gücile beyān eyledi.
Meger bunuñ ismine Efyūn-ı Hezār-fend dirler imiş. Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓuhūr
eyledi. Bunuñ ṭarzı andan a‘lā. Esvedü’l-levn Hemedānī sürmeler ile müzeyyen libāslar ile
ve leşker-i Zengibār-ı siyāh-pūşān ile ‘askerin öñine çeküp hezārān iḥtişām ile gelüp selām
virdükde Efyūn-ı nāmdār ayaġa ḳalḳup buña ta‘ẓīm ü tekrīm idüp istiḳbāl eyledükde ol
ḳaṣr-ı mezbūrda yer gösterilüp bunlar daḫı ẓarīfāne geçüp ḳarār eylediler. Meger bunlaruñ
ismine Berş-i Cihān-nümā dirler imiş. Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓuhūr eyledi. Cümle
‘askeri yeşiller giymiş yeşil sancaḳlar ile öñünce Bektāşī külāhlar ile ellerinde ṣūr u nefīr
ṣadāsı āsmāna peyveste olmış ebyāt (u) eş‘ār oḳuyaraḳ geldüklerinde Efyūn ile Berş
bunlara “Ṣafā geldiñüz!” diyüp alt yanlarında yer gösterüp bunlar daḫı geçüp ḳarār
eylediler. Meger ismine Esrār-ı Sebze-pūş dirler imiş. Bundan ṣoñra [37b] bir gürūh daḫı
ẓāhir oldı. İçlerinde bir aḳ ṣaḳallu pīr-i nā-puḫte cümle aḳlar giymiş öñünce Ṭāṭār ṭā’ifesi
beyāż bayraḳlar ile ve rikābında eşekciyān ve ḳaṭırcıyān ve deveciler ve ḥamāllar ve
nekbetler ṭā’ifeleri bu ḳadar i‘zāz u ikrām ile geldükde muḳaddem gelen mükeyyifātlar
buña daḫı ma‘a’l-kerāhe istiḳbāl idüp yer gösterdiler. Anlar daḫı ṣadra geçüp ḳarār
eylediler. Meger bunlaruñ ismine Būze-i Nābe-kār dirler imiş. Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı
ẓāhir oldı. Ṣarı cāmeler ile āsmānī sancaḳlar ile bunlaruñ içinde cemī‘ millet mevcūd ḥattā
zenān ṭā’ifesi başḳa alay olmışlar. Rikābında niçe ẓurefā ve ālüfte kimseler ellerinde ḳarġı
nīzeler bellerinde ṣırmalı kīseler i‘zāz (u) ikrāmla ve ṭarz-ı reftār ile geldüklerinde cümle
mükeyyifāt buña daḫı ta‘ẓīm ü istiḳbāl idüp Efyūn ile Berş arasında yer gösterilüp ḳarār
eylediler. Meger bunlaruñ ismine Duḫān-ı Āteş-perest dirler imiş. Bunlardan ṣoñra bir
gürūh daḫı ẓāhir oldı. Bunlaruñ daḫı içinde cemī‘ millet mevcūd. [38a] Ḳırmızı cāmeler
giymiş ḳırmızı bayraḳlar ile ḳızıl yüzlü ḳan beñizlü ‘aẓīm heybetlü bir ḫūnī-çeşm kimesne
içlerinde gülgūnī cāmeler ve āteşī libāslara müstaġraḳ olmış her biri beyt Ḫançer elde tīġ
belde bāde serde sīne ḫāk/Şeh-levendüm ṭarz-ı ḫāṣuñ ādemi eyler helāk mefhūmı üzere
Ḥamzavārī na‘ralar urup kūs-ı Ḫalīl’e misāl sīnesin dögerek bir elinde çeng (ü) rebāb bir
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elinde niçe kebāblar meydāna gelüp ‘aşḳ eyleyüp mehābetle içeri girdükde cümle
mükeyyifāt-ı ‘ālem bunuñ heybetinden ayaġa ḳalḳup ta‘ẓīm ü istiḳbāl idüp yir gösterince ol
daḫı cümle mükeyyifātuñ üzerine geçüp maġrūrāne ḳarār eyledi. Meger bunuñ ismine
Şarāb-ı Dil-güşā dirler imiş. Bundan ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. Surḫ libāslar ile
ḳırmızı sancaḳlar ile öñince kemāl ṣāḥibleri ve rikābında maḥbūblar var. Bunlaruñ misk
gibi rāyiḥaları dimāġı mu‘aṭṭar eyler. Ammā ‘askeri ḳalīl. Ṭarz-ı şānile [38b] gelüp ḳaṣr-ı
mezbūra ‘urūc eyledükde cümle mükeyyifāt buña daḫı ta‘ẓīm idüp yer gösterdiler.
Edebāne geçüp ḳarār eyledi. Meger bunuñ ismine Cezve-i Mümessek dirler imiş. Bundan
ṣoñra bir gürūh daḫı ẓāhir olup ḳırmızı canfes libāslar ile ḳırmızı münaḳḳaş sancaḳlar ile
rikābında ẓurefālar bunlar daḫı gelüp ‘aşḳ eyledükde yir gösterilüp geçüp edebāne ḳarār
eyledi. Meger bunuñ ismine Müselles dirler imiş. Ba‘dehu bir gürūh daḫı ẓāhir oldı. İki
muḥteşem kimesne ‘aselī libāslar ile turuncī sancaḳlar ile öñince ve yanınca bunca
maḥbūblar ile gelüp ‘aşḳ eyledükde bunlara daḫı yir gösterilüp emīrāne geçüp ḳarār
eylediler. Meger bunlaruñ birine Bal Ṣuyı ve birine Elma Ṣuyı dirler imiş. Bundan ṣoñra bir
gürūh daḫı ẓāhir oldı. İki ẓarīf kimse miskī libāslar ile siyāh sancaḳlar ile rikāblarında bir
niçe ẓurefā ṭarz-ı reftār ile gelüp içeri girdüklerinde cümle mükeyyifāt bunlara ta‘ẓīm idüp
Berş [39a] ile Duḫān arasında yer gösterdiler. Geçüp ẓarīfāne ḳarār eylediler. Meger
bunlaruñ birine Muḳīm ve birine Māddetü’l-Feraḥ dirler imiş. Bundan ṣoñra bir gürūh
daḫı ẓāhir oldı. Beyāz cāmeler ile ve beyāz bayraḳlar ile ve ġāyet sür‘atle rikābında
aġayāne kimseler gelüp buña daḫı cümle mükeyyifāt ta‘ẓīm idüp yir gösterdiler. Şarābuñ
alt yanına geçüp ḳarār eyledi. Bunuñ ismine ‘Araḳ-ı Tīz-ṭab‘ dirler imiş. Bundan ṣoñra bir
gürūh-ı ‘aẓīm ẓuhūr eyledi ki muḳaddem gelenlerüñ cümlesinden bunuñ ‘askeri çoḳ.
Yemen şāhı misālinde ammā esmerü’l-levn bir mu‘azzez (ü) mükerrem kimse. Rikābında
vüzerāsı ‘ulemāsı ṣuleḥāsı fasīḳāsı yetmiş iki millet mevcūd. Hindistān u ‘Arabistān seyyāḥı
ḳanı ısıcaḳ teni laṭīf ve sözi ẓarīf seyrinde ḥalāvet var. Cümlesi miskī libāslar ‘aselī
sancaḳlar ile zeytūnī bayraḳlar ile öñince kemāl ṣāḥibi ẓurefālar ile bir heybetle ve bu ṭarz
ile geldüklerinde cümle mükeyyifāt ayaġa [39b] ḳalḳup ta‘ẓīmle istiḳbāl idüp “Ṣafā geldüñ
ey zübde-i ‘ālem ve şöhret-i benī Ādem! Senüñ vücūduñ bu cihān mülkine geleli bizüm
yerimüz ḳalmadı.” diyüp ḳoltuġına girüp ol ḳaṣr-ı cihān-nümāya çıḳarduḳlarında Duḫān ile
Berş arasında yer gösterilüp geçüp mülūkāne ḳarār eyledi. Meger bunuñ ismine Ḳahve-i
Cān-fezā dirler imiş. Bunlardır birbirine ‘arż-ı maḥabbet idüp envā‘-ı şeṭāret ile ba‘żı keyfe
müte‘alliḳ muṣāḥabet iderken Efyūn-ı Hezār-fen cümleden muḳaddem gelmekle ġıdāsınuñ
ḳıvāmıyla cūş u ḫurūşa gelüp murāḳabeden baş ḳaldırup cümle mükeyyifāta ḫiṭāb idüp
cevāb eyledi ki “Baḳa yārān-ı ṣafā! Hele cümleñüz ṣafā geldiñüz!” diyüp tekrār murāḳabeye
varduḳda cümlesi baḳışa düşdiler. Tamām da‘vet-i keyf idüp ve yenbagīden bunlara naẓar
idüp eyitdi ki “Bu Taḥayyülāt sancaġında ‘İşret-ābād ṣaḥrāsında cem‘iyyetimüze bā‘is
nedir bilür misiz?” didükde “Buyuruñ!” diyüp cevāba [40a] muntaẓır oldılar. “İstimā‘ımuz
oldı ki her biriñüz lāf (ü) güẕāf idüp kendi zu‘muñuz ile keyfiyyet da‘vāsın idüp benüm
üzerime taṣaddur itmek murād idermişsiz. Ben var iken sizüñ ne ḥaddiñüz ve ne
miḳdārıñuz ve ne menfa‘atiñüz vardur? Beni ḫod bilürsiz ki bu gülistān u bāġ (u) būstān
içinde bir ḥelāl südden perverde olmışam. Bir şaḫṣam ki ekser ‘ulemā ve ‘āmme-i
‘avāmü’n-nās bensiz ṣoḥbet etmezler. ‘Arab’da ‘Acem’de Hind’de ve Yemen’de ve sā’ir
vilāyetlerde bir adı bellü kişiyem ve bā-ḫuṣūṣ māderüm olan ḫaşḫāş ḳabın diyār-ı
‘Acem’de mu‘teber ṭutup kökdār şarābı iderler. Ekser şerbetlere ve ma‘cūnlara ḳoyup
cemī‘ ḥükemā mu‘āleceye isti‘māl iderler ve gümüş iblāḳ ḥoḳḳalara ḳoyup başıyla ber-āber ṭutup altun sā‘at gibi ḳoyunlarında götürürler ve Ka‘betullah’a giden ḥüccāc bensiz
gitmezler. Zīrā ben yayan ḳalmışlara dest-gīr olup derdine dermān oluram ve ẕiyāde
iḫtiyār olan pīr-i mübārekler ve ṭāb (u) ṭāḳatı olmayanlar benüm ile [40b] ḳuvvet-i ḳalb
ḫāṣıl idüp ten-dürüstlük bulmaḳ ile pire gibi ḳalḳup çekirge gibi ṣıçrarlar. Ḫalḳ içinde
benüm ismüm ‘iṣyān-ı pīrāndur. Benüm ḳuvvetüm ile gezerler ve benüm keyfiyyetüm ile
olurlar. Olanlar daḫı sā’irlerine nisbet ehl-i kemāl ṣāḥib-i maḳāl olurlar. Vaḳtā ki bir

545

Fatih Ülken
mükālemeye şürū‘ eylese bülbül-ṣıfat her kemāli lü’lü-i lālā olup ṭūṭī-i gūyā ‘anber-efşān
olur. Netīce-i merām dürlü dürlü cüst ü çāpüklük benden ḥāṣıl olur. Şöyle bir pehlevānam
ki mislüm cihāna gelmemişdür. Öyle olınca benden mu‘teber bir keyf olmaz ve mecma‘-i
nāsuñ daḫı ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki benden nāzik bir keyf olmaya.” diyince Berş’üñ ve
Muḳīm’üñ ve Māddetü’l-Feraḥ’uñ ḳarārları ḳalmayup üçi birden ayaġ üzere gelüp Efyūn’a
cevāb eylediler ki “Bire hey yiler oñmaz ve yidügi kendine siñmez ḳara yüzlü uġursuz! Niçe
bir ögünürsin. Evvelā senüñ ne ḥaysiyyetüñ ve ne menfa‘atüñ vardur ki gelüp bunda bizüm
ile [41a] keyfiyyet da‘vāsın idersin. Senüñ söz söylemege ne yüzüñ ve ne vücūduñ vardur
ki her kim seni isti‘māl eylese yüregi delük delük idüp cigerin çüridüp envā‘-ı emrāża
mübtelā idersin ve et (ü) cān ḳomayup ḳadīd-i maḥż eylersin ve bir sā‘at ṣaġ olursa sekiz
sā‘at ölü ḳılarsın ve dā’im uyḳudan göz açmayup süst-endām olup ‘amelden ḳalup
ādemlikden çıḳarursın. Recüliyetin kesüp ḳaṭ‘-ı şehvet idersin. Senüñ taḳviyyetüñ ile
vücūda gelen veledlerüñ kimi a‘mā ve kimi ża‘īf na‘ne çöpi gibi olup aṣlı gibi bī-ḥāṣıl
ḳalīlü’ṭ-ṭāḳa olduġından degme biri neşv ü nemā bulmayup ḥāṣıl olmaz. Senüñ ‘ālemi
ḫarāba virmeden ġayrı menfa‘atüñ yoḳdur. Senüñ ile ülfet iden kimseleri insāniyyet
dā’iresinden çıḳarup bir ḥāle ḳorsuñ ki ne uyur ne uyanıḳ ne yerde ve ne gökde bir ‘abūs
çehre olup kilīsā dīvārında yazılan ṣūrete döndürürsin ve taḳviyyetüñ [41b] ‘ālemin
dirsin. Pādşāhdan gedāya varınca ẕemm itdürürsin. Āḫir ol kimse insānlıḳdan çıḳup bir
kimse ile ṣādıḳāne dostlıḳ idemez. Muḥal olur. Kendi kendin yavı ḳılup ne işledügin bilmez.
Bunca ālām u ḥaḳāretden ṣoñra bir alay faḳīrleri ḫalḳ mā-beyninde “Baba tiryākī” diyü
istihzā olınmaġa sebeb olursın. Saña muḳārīn olup ülfet idenleri yılına varmaġa ḳomayup
belini büküp ḳaddini dāl idersin. Āḫirü’l-emr ol kimse Süleymāniyye’de ve Ḳasımpaşa’da
veyā ters-ḫānede olan ḳahveler bucaġında esīr-i keyf olup günde yüz biñ def‘a seni īcād
idenüñ cānına ve kendüye sebeb olanlaruñ ecdādına la‘net oḳurlar. Faḳīrlerüñ Üsküdār
miskīnler maḳāmına göç idüp ḫā’ib ü ḥāsir anda helāk olur gider. ‘Āmme-i nāsa şerrüñden
ġayrı bir menfa‘atüñ yoḳdur. Bilād-ı İslāmiyyede vücūdınuñ izālesi geçeli ḳatı çoḳ zamān
olmışdur. Velākin bir ḥabāset ma‘deni nekbetī [42a] olduġuñdan ḫuṣūṣ-ı meẕkūr içün
tenezzül ü iltizām ider kimse yoḳdur. Öyle olsa senden uġursuz bir kimesne olmaz. Aṣıl
ḫalḳuñ maḳbūli bizüz ki ekseriyā bizüm ile laṭīf ü ẓarīf ṣāhib-i ṭabī‘at çelebiler ülfet iderler.
Felekden bir kām almaḳ maṣlaḥatı içün bir yire gelüp ‘işret ü ṣoḥbet murād eyledüklerinde
ibtidā meclislerinde ta‘ẓīm ü tekrīm ile şeṭāret iderek faġfūrī ḥoḳḳalar ile ve gümüş
miblaḳlar ile isti‘māl idüp laṭīfü’l-ḥāl ve leẕīẕü’l-maḳāl olduḳlarından mā-‘adā ġam u elem
çerisin tārmār idüp birbiriyle meveddet ü maḥabbet birle ‘arż-ı niyāza mülūkāne āġāz idüp
envā‘-ı cilveler ile mūṣıḳi faṣıllara başlayup niçe ebyāt u eş‘ār oḳurlar ve bizüm ṭarāvet-i
şöhretimüz niçe nümāyān olmasun ki bu dünyā (vü) mā-fī-hāda vāḳi‘ olan mükeyyifāt
içinde bir ferd yoḳdur ki bizi tezyīfe ḳādir olup bir ṭarīḳ ile bize ġalebe idüp iṭāle-i lisān
ideler. El-minnetulillāh ki fī-zamāninā cümlenüñ ser-firāzıyuz [42b] ve bundan mā-‘adā
bizüm ile ülfet iden kimseye aṣlā ziyānımuz yoḳdur. ‘Aḳlına ḥikmet ve rūyına ḥumret ve
terkīb-i vücūdına ḫiffet ḥāṣıl olup a‘żā vü cevārīḥi ‘ilel (ü) emrāż-ı dünyeviyyeden berī olup
niçe niçe nef‘imüz müşāhede iderler. Zīrā bizüm içün diyār-ı Hind’de envā‘i dürlü ḫoş
rāyiḥaları ve müferriḥ bahārları ‘ūd (u) ‘anber ü za‘ferān ile terbiyye iderler. Evvelā şu‘arāyı selef bizüm içün buyurmışlar ki beyt Çün seḥerde yimeyince bir yeyim berçi kişi/Gözi
açılmaz anuñ ṭutmaz eli bitmez işi // Çıḳmaḳ isterseñ eger ferş üstine/İki filcān ḳahve iç
berş üstine. İmdi böyle olsa bizden nāzik bir keyf olur mı?” didükde Efyūn’uñ ḳarārı
ḳalmayup Berş’e eyitdi ki “Bire aṣlına ‘āṣī aḥmaḳ nā-bekār! Benüm vücūdum ve
keyfiyyetüm olmasa sen neş’eyi ḳanda bulurduñ? Er iseñ ḥabīs bensiz ḳuvvet ü ḳudretüñ
olsun.” diyüp bunlara ser-zeniş iderken Muḳīmle Māddetü’l-feraḥ [43a] daḫı lisāna gelüp
Berş’e arḳalanup Efyūn’a eyitdiler ki “Bire hey ḳara yüzlü ḫabīs! Biz var iken sen bunda
gelüp keyfiyyet da‘vāsın itmege ne vücūduñ vardır. Aṣıl keyf bizüz ki ne ḳadar ehl-i kemāl
ṣāḥib-i ma‘rifet var ise bizüm keyfiyyetimüz ile cilvelenürler. Böyle iken gene biz keyfiyyet
da‘vāsın itmezüz. Ya sen ne ḳarın aġrısı olduñ.” diyü bunlardır muḥārebeye vü
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muḳātele(ye) şürū‘ idüp yaḳa yaḳaya olmaḳ ṣadedinde iken Esrār-ı sebze-pūş Ḳahramānī
gülbangla cilvegāhından şāhīn-misāl ṣıçrayup ayaġ üzere ḳalḳup ‘uḳābvārī meydān-ı
maḥabbete gelüp elinde olan deste-çūbın başı üzerinde fır-ā-fır devr itdirüp kendüsin
bunlaruñ mā-beynine ṣalup ve bunlara ‘itāb ile ḫiṭāb idüp eyitdi kim “Niçün bī-ma‘nā vü
bī-hūde kelimāt idersiz bire nā-ḫalefler! Üçiñüzüñ daḫı bir aḳçe ma‘rifeti yoḳdur. Mā-lāya‘nī suḫan-ı pervāz ile gelüp ṣaḥrā-yı Taḫayyülāt’da ḳurı ḳurı lāf (ü) güẕāf idüp boş yire
ḳabāḥatüñüz iẓhār idersiz. Kendi [43b] cürmiñüz bilmezsiz. Hele Efyūn-ı hezār-fend
da‘vāsında ṣādıḳdur ki üçiñüzüñ daḫı keyfiyyeti anuñ ḳuvvetiyledür. Ammā cümleñüz daḫı
tevbesi mühlik uġursuzlarsız. Evvelā Berş’e cevāb eyledi ki “Sen ol ḫā’in degül misin ki
Raḥīkī-zāde Çelebi eḳālīm-i seb‘de ism (ü) resmi müte‘ārif bir büyük kimse iken saña
muḳārin münāsebet itmekle medyūn olup senüñ sebebüñle ḳırḳ elli biñ ġuruş deyne girüp
hīç bir vechile ḫalāṣ bulamayup āḫirü’l-emr senüñ uġruña kendi kendin ṣalb eyledi. İmdi
sizüñ cümleñüz ümmet-i Muḥammed’üñ başına bir belā-yı āsmānī ve ḳażā-yı nā-gehānīsiz.
Öyle olsa sizüñ ne ḥaddiñüz ve ne miḳdārıñuz vardur ki bunda gelüp keyfiyyet da‘vāsın
idersiz. Aṣıl ḫalḳuñ maḳbūli benem ki her kim beni isti‘māl eylese ben aña igne delüginden
Hindistān’ı seyr itdürürem ve biñ ġazeli bir ayaḳ üzere oḳuyup dürr-i meknūn söyledirem.
Benüm esrārum ile sırr-ı Ḥaḳḳ’a vāṣıl olup her ne cānibe naẓar ṣalsa niçe ‘ibretler
müşāhede ider. Ḥaḳīḳaten ifāde vü istifādeden ḥālī [44a] olmayup envā‘-ı ma‘ārif taḥṣīl
iderler. Cümleden biri budur ki ser-ḥandān ṭā’ifesi ki ‘ulemānuñ mebde’idür anlar
olmasalar ‘ilm maḥv olurdı. Bunuñ gibi ṭā’ife uṣūl-i leyālīde beşi onı bir yire gelüp ‘ārifāne
çıḳarup yaġ u ‘asel peydā idüp ḥelvālar pişirüp ḳādir olduḳları mertebe ṭatlular peydā
ḳılup ẕevḳ (ü) sürūr ḥāṣıl iderler. Benüm ḳıvāmum (ile) ‘ilm taḥṣīlinde olurlar. Ben
olmasam meclislerinüñ revnaḳı olmaz. Beni isti‘māl idüp ṭatlu yiyüp ṭatlu söyleyüp
müẕākere-i ‘ilme şürū‘ iderler ve Rūm abdālları ve Rūm sipāhīleri ke-ẕālik bensiz olmazlar.
Fi’l-cümle baña ri‘āyet iderler ve benüm içün şā‘irler daḫı beytler söylemişlerdür beyt
Dükeli ḫalḳ içinde benüm nāmum esrārdur/Ekl-i ṭa‘ām içün ḫalḳa menfa‘atüm vardur //
Esrār sırrını ṣaḳın keşf eyleme nā-dāna/Bunuñla irişür ‘ārifler çeşme-i ḥayvāna
dimişlerdür. İmdi ben var iken sizler bī-edeblik idüp benüm üzerime taṣaddur itmek
murād idersiz. Bu ne ḥamāḳatdür!” diyince Būze-i nā-tüvān [44b] kükreyüp pīrāne bir
na‘ra-i dil-sūz çeküp ayaḳ üzere ḳalḳup ḥiddet birle Esrār’a eyitdi ki “Bre ḥill (ü) ḥürmeti
nā-ma‘lūm ḥayvānlar ġıdāsı aḥmaḳ nā-bekār kör bengī! Sen bu ‘ālemi ḥālī ḳıyās eyledüñ ki
bu meclisde benüm gibi iḫtiyār (u) umūr-dīde ḥużūrında sen de gelüp keyfiyyet da‘vāsın
idersin. Evvelā ḫabīs senüñ ne söyleyecek yüzüñ vardur ki seni kim isti‘māl iderse ‘aḳl
dā’iresinden çıḳarup fehm nişānesinden maḥrūm idersin. Ḥayvān-ṣıfat olup ve dā’imā bilāsebeb bī-ma‘nā yirlere gülüp muḍḥik-i ‘ālem olur ve aġzından çıḳan kelāmı ḳulaġı işitmez
ve günde dünyāyı yise ḳarnı ṭoymaz. Vücūdı ne olduġın fehm idemeyüp külliyetle
insānlıḳdan çıḳup ḥayvān-ṭabī‘at olur. Ḥaḳ Sübḥāne ve Ta‘ālā ḳullarını senüñ mel‘anetüñ
ve mażarratuñ şerrinden ḫalāṣ eyleye. İşte böyle bir mel‘ūnsın. Aṣıl ḫalḳuñ maḳbūli benem
ki ‘ulemā ṭā’ifesinden ḥill (ü) ḥürmetüme ẕāhib olmış yoḳdur [45a] ve beni isti‘māl iden
kimselere aṣlā żararım isābet eylemez. Fā’idem ise muḳarrerdür. Görmez misin kim Ṭāṭār
ṭā’ifesi ki yaġmācı ġāzīlerdür bir ān bensiz ‘işret etmezler ve ḫānlarınuñ elinden bir çapçaḳ
boza içse tā ölince ḳulı ḳurbānı olurlar ve niçe müddet ol keyfiyyetüm dimāġlarından
gitmez. Her añduḳça leẕẕet ḥāṣıl iderler. Şütürbān ve rencber (ve) ḥammālān ṭā’ifeleri daḫı
bir ān bensiz olmayup benüm ḥareket ü ḳıvāmum ile ḳuvvetlenürler. Benüm keyfiyyetüm
biriñüzde yoḳdur. ‘Abes yire söylemeñ bire nā-ḫalefler!” didükde hemān Şarāb-ı dil-güşā
durduġı yirde ḳızardı bozardı. Gāh al ve gāh ḳan gibi olup ġażabından bir na‘ra-i cān-sitān
öyle ḥayḳırdı ki ṣaḥrā-yı ‘İşret-ābād dürlü dürlü ṣadālar virüp ol vādīler güm güm ötdi.
Öykesinden kendin yeñemeyüp arṣlān-ṣıfat yirinden pertāb idüp Būze-i nā-tüvānuñ öñin
alup eyitdi ki “Ey bī-edeb ma‘tūḥ-ı ekber! Her biriñüz eyü atup [45b] ṭutdıñuz. Bu meydānı
ḥālī ḳıyās itdiñüz. Bir zamān Efyūn “Baña hezār-fend dirler.” diyü ḫalṭ sözler ile keyfiyyet
da‘vāsın idüp oturcaḳ yirler begenmeyüp niçe lāf (ü) güẕāf eyledi. Efyūn’uñ benüm
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yanumda ne vücūdı vardur ki atup ṭutar. Bir na‘ra ursam elli dāne tiryākīnüñ ödi kopar ve
bir ser-ḫoş bulana otuz tiryākī müjde virürler ve sen daḫı meydān-ı maḥabbetde “Baña
Būze-i nā-tüvān dirler.” diyü merdī da‘vā idersin. Kedinüñ arslān yanında ne hüneri
olacaḳdur ki iẓhār-ı fażīlet idüp keyfiyyet da‘vāsın eylersin. Evvelā senüñ ṭālibüñ olanlar
bir alay ‘arabacıyān pezmürde ve meş‘aleciyān ḫarbende ve ḳaṭırcıyān ve şütürbān ve
ḫiẕmetkārān nekbetiyān ve rencberān ve ḥammālān ṭā’ifeleridür. Bunlaruñ ise ḫar-ı düpāy ve ġūlbeyābāndur ve her ḳanda bir bī-meẕāḳ ḫar-ṭabī‘at var ise anlardur. Her kim seni
isti‘māl iderse ẓāhiri bāṭınına mübeddel olup evḳātını ḫāne-i müsterāḫda geçürür.
[46a] Kimi ḫār u kimisi yābisdür
Mütenāvil olan cemī‘-i ġıdā
Bā-ḫuṣūṣ eyle ṭabḫ olına
Ḳalmaya ẕerrece ḳaṭre-i mā
Ya‘nī ṣāfī ola küdūretden
Ola fincān içinde cilve-nümā
Hīç naẓīr ü ‘adīl olmaz aña
Şīr-i ḫurmā olursa da meselā
Ḳahvenüñ nef‘i kim müşāheddür
Bir ikisin ẕikr idelüm icmālā
Evvelen balġamı izāle ider
Eridüp maḥv ider hīç ḳomaz aṣlā
Ġaseyānile ḳay’a māni‘dür
Boġaza nef‘i vardur didi ḥükemā
Şol baş aġrısı ki anuñ sebebi
Zaḥmet-i şiddet-i ḥarāret ola
Ya belād-ı remed ki aña devā
Olmaya bir ṭarīḳ ile cānā
Gözin açdırmayup hücūm-ı sebel
Elif-i ḳāmetini ide dü-tā
Çāre-i def‘i ḳahve içmekdür
Ḳahve olur aña ‘ilāc (u) devā
Ḳahve iç ḳahve dāfi‘ü’l-ġamdur
Dile ṣayḳal virür dimāġa cilā
Şübhe-i rābi‘üñ ‘acebdür kim
Ola ‘āḳil olana ḫāṭırsā
Vehm-i mahz ile ḳanḳı meẕhebde
Buña taṣrīḥ ola yāḫūd īmā
Misk (ü) ‘ūd (u) ‘anber (ü) sükkerdür
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Ġāliyā içine olan mülḳā
Buña şāhiddür müşāhedemüz
Sen daḫı itmegil ḳurı da‘vā
Ḫāmisen zemme bā‘is olması
Degül aṣlā müsellemü’l-feḥvā
[46b] Luṭf ṭab‘ı olan kimesne ile
Ḳahve içmek virür hemīşe ṣafā
Ḥass ṭab‘ı olan kimesne ile
Her ne meclisde kim eyler me’vā
Zehre ḳā’il olur kelāmı anuñ
Ḫayra açmaz dehen çün ejderhā
Maṭbaḫ-ı meşrebinde her kişinüñ
Mü’mine ḥüsn-i ẓan gerek icrā
Göz yumup kimse zemmini itme
Görmedigüñ dime ile’l-‘amiyā
Budurur sözüm evvel ü āḫir
Temme bi’l-ḫayri hāhüna’l-fetvā
ve daḫı şu‘arādan Şer‘ī Efendi benüm ḥaḳḳumda bir ġazel-i
bedī‘ī söylemişdür.
Ehl-i keyfüñ çün olupdur derdine dermān ḳahve
Āh meded tīzce yetişdür bize yārān ḳahve
Ḳahve olmazsa göñül zerrece rāḥat olmaz
İçmeyince olamam ḫāṣılı bir ān ḳahve
Olmasa keyf-i laṭīfinde eger ḳalbe żiyā
Dem-be-dem içmez idi zümre-i ‘irfān ḳahve
Bāde-nūş olsañ elbetde getürür ‘aḳla żarar
Hele virmez kişinüñ ‘aḳlına noḳṣān ḳahve
Keyf virmez bize ey Şer‘ī bu berc (ü) efyūn
Üstüne içmeyincek iki filcān ḳahve
[47a] İmdi benüm bu ḳadar şerefiyyetüm ve raġbetüm var iken sizüñ benüm
ḥużūrumda merdī da‘vā idüp ögünmek ne ḥaddiñüzdür.” didükde cümle mükeyyifāt
neferleriyle bir yire cem‘ olup gördiler ki fi’l-vāḳi‘ şerefiyyetde Ḳahve cümleden ziyāde
olup kendülerin her vechile ilzām ideyor. Bu kerre Efyūn ve Berş ve Muḳīm ve Māddetü’lferaḥ ve Duḫān-ı āteş-perest bunlar Ḳahve cānibinden olup sā’irlerin söyletmeyüp nefy
eylediler. Zīrā bilürler ki kendüleri daḫı Ḳahvesiz olmazlar ve Ḳahve olmayınca refāḥiyyet
bulamazlar. Ḳahve-i cān-fezā daḫı gördi ki bunlar kendüye tābi‘ olup ser-fürū eylediler
Duḫān’a vezāret virüp olbirlerine da‘vet-i keyf içün bir ḫiẕmet ta‘yīn idüp kendüsi sedd-i
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İskender olup mülūkāne ḳarār eyledi. Bu kerre Esrār ile Bāde mücādeleye ve mübāḥaseye
düşüp birbirlerini naẓmla ilzām iderek ceng ḫarbine başladılar.
Cevāb-ı Bāde
[47b] Bāde didi Esrār’a ‘izzetlüyem cihānda
Kim ḫaṣm olur benümle beni seven baña yār
Ḳur’ān içinde adum nuḳlla añdı Ḫālıḳ
Anuñ gibi kim ola medḥ ide anı Ġaffār
Begler ḳamu vezīrler içmege beni muḥtāc
Gül yüzlü nāzenīnler cümle baña ḫarīdār
Her ḳayġulu göñüller bende güler açılur
Ni‘met benümle hem-dem şenlik benümle hem-vār
Şitā vaḳti mekānum ‘ālī serāy içinde
Evvel bahārda yerüm bāġçe vü bāġ (u) gülzār
Benümle ḫoş yaraşur ṣoḥbet-i sāz-ı çūb
Ān olur benümle maḥbūb-ı vaṣl-ı dil-dār
Bu sözlerini Bāde diyince bir yañadan
El ele urup güldi ḳahḳahāyla Esrār
Cevāb-ı Esrār
Esrār didi Bāde’ye lāf urma ḥālüñi gör
‘Ālemi ıssız mı ṣanduñ ne ḫoş ögündüñ ey yār
‘Ad ile da‘vā olmaz zātuñda olmayıcaḳ
Senüñ aduñ Bāde ise benüm de adım Esrār
Fi‘lle baḥs iderseñ beri gel işte meydān
Nāmla baḥs iderseñ mestūrdur fi‘l-i Esrār
Ḳur’ān içinde Ḫālıḳ adıñı zemm eyledi
Sen anı medḥ ṣanduñ bilmedüñ ey ‘alef (ü) ḫār
Beni yiyen bilinse ne güft (ü) gū ne ġavġā
[48a] Seni içen ṭuyulsa sekzen degnek çalarlar
Bunca ḫabā’is ile sen söyleyüp ögünmeñ
Ne ḥaddüñ var ey eşek ne şeklüñ var ey murdār
Cevāb-ı Bāde-i İlzām
Bu sözleri işitdi incindi ġāyet Bāde
Eydür şol ḫor (u) mezmūm ne fuḥş herze söyler
Her kişi himmetine göre varur ṭarīḳin
Her kimse ṣūretine göre sözini söyler
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Elüñe āyīne alup baḳ yüziñe hey aḥmaḳ
Ne ṣūretle me’nūssın ne ma‘nīden ḫaberdār
Bu söz ile Esrār’ı ilzām eyledi çünkim
Cevābın bulmayup āḫir süpüri ṭutup ḳaçar
Niçe da‘vā eylesün esrār yiyen Bāde’den
Bir ser-ḫoş ġā’ib olsa ḳırḳ tiryākī müjde var
diyüp ol daḫı sözin tamām eyledükde gördi Esrār gitmiş. Ol maḥalde sekre müte‘alliḳ
olan keyfler Şarāb’a tābi‘ olup ol daḫı a‘vānile ḳarār eyledi. Bu kerre tiryākīler [48b] serḫoşlaruñ ol meclisde çaġırup baġırmasına ṭāḳat getürmeyüp birer birer çözüldiler. Andan
ṣoñra ġayrı söz söyler kimse ḳalmayup aḫşam daḫı ġarīb olmaġla her biri a‘vān (u) erbābın
alup çekilüp gitdiler. Ol ḳaṣr-ı dil-güşā gene ḫālī ḳaldı. Biz daḫı bu temāşālardan ḥayli ‘ibret
taḥmīl idüp maḳāmımuza geldük. İmdi benüm cānum ḳıṣṣadan ḥiṣṣe dir. Bu dāma
düşmeyen yārān ṣaḳınup hīç birisiyle ülfet itmeye. Cenāb-ı rabbü’l-‘ālemīnüñ yapduġı
ṭabī‘atı bozmaya. Ṣoñra ḫalāṣı güc olur ve rāḥat görmeyüp envā‘-ı zaḥmet (ü) meşaḳḳat ile
nedāmetlerin çeküp ince belālara giriftār olur. Eger ġaflete düşüp def‘-i ġam içün iderüm
dirse andan aḥmaḳ ādem olmaz. Ḳaçan saña ġam ‘ārıż olsa Ḳur‘ān-ı ‘aẓīmü’ş-şān tilāvet
eyle. Bilmem dirseñ ẕikrullaha meşġūl ol veyāḫūd ṣalavāt-ı şerīf getür. Gör ġamdan eser
ḳalur mı. Ẓāhirüñ ve bāṭınuñ pür-nūr olup [49a] hem dünyāda ve hem āḫiretde ġamdan
ḫalāṣ olursın. Ammā bu keyf didigüñ nesneler ile ẓāhirüñ ve bāṭınuñ mülevves olur.
Ṣoñunda ise ḫumārı muḳarrerdür. Def‘-i ġam ideyüm dirken anca dürlü ġamlara ve
elemlere uġrarsın. Ecel ḫod eñseñde ḥāẓırdur. Tevbe ideyüm dirken boġazuñ alur ḫaberüñ
olmaz. İmdi bilürsin bu fenā dünyāda birḳaç gün misāfirsin. Be-her-ḥāl göçseñ gerek.
Gelen gider ḳonan göçer. Be-her-ḥāl gerek Dārā gerek Rüstem gerek Zāl ‘āḳiliseñ ‘ālemüñ
naḳşın görüp meyl eyleme. Köhne bir vīrānedür bünyādı āb üstündedir dimişler. ‘Āḳil
olana kāfīdür bād.
Sonuç
Taksim Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları K. 633 numarada bulunan 182 varaklık
bir hikâye mecmuasının içinde yer alan 9 Aralık 1737 istinsah tarihli Hikâyet-i Cemiyyet-i
Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele, on dört keyif verici maddenin Tahayyülat
sancağı adlı hayali bir sancağın İşret-âbâd sahrasında âlemin keyif verici maddeleri için
inşa edilmiş bir kasırdaki üstünlük mücadelesini konu alan bir mükeyyifat münazarasıdır.
On dört varaklık bu eser iki özelliği ile dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki afyon, berş,
esrar, boza, tütün, şarap, kor ateş, müselles, bal likörü, elma likörü, mukim, maddetü’lferah, arak ve kahveden oluşan on dört keyif verici madde ile mükeyyifat münazaraları
içinde keyif verici madde kadrosu en geniş olanıdır. İkincisi ise münazaranın sonunda
kahve ile bade arasındaki üstünlük mücadelesinin bir sonuca bağlanmaması nedeniyle
diğer mükeyyifat münazaralarının aksine sonuçsuz münazaralar sınıfına girmesidir. Bu iki
özelliğinden dolayı Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele
diğer mükeyyifat münazaraları arasında temayüz etmiş nevi şahsına münhasır bir
mükeyyifat münazarasıdır.
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