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Arapça keyf sözcüğünün kök anlamı “kesmek, parçalamak”, buradan 
“belli bir şekil vermek”tir. Dolayısıyla bir yanda “nasıl” ve buradan 
keyfiyyet: “nasıllık, nitelik” anlamını kazanırken, bir yandan da “el-

biseye vurulan yama” anlamını kazanmıştır. Şekil verme ve hal, durum kav-
ram alanının nasıllığı ifade eder olmaya başlaması şaşırtıcı bir dönüşüm de-
ğil. İnsanlar genellikle olumlayıcı bir düşünme yapısına sahip olduklarından 
olsa gerek, durum belirleyici kavramlaştırmaların, olumsuz ve tarafsız belirle-
melerin dışında, kavram alanının genel soyutlama adını da ifade eder olmaya 
başlaması yaygın bir durum (Yani “uzunluk” kavramı vardır, “kısalık” uzun-
luğun bir ifadesidir). Dolayısıyla keyf “nasıl” anlamına gelirken, bir yandan da 
“nasıllığın/durumun/halin iyi olması” anlamına gelmeye başlıyor. “Nasılsı-
nız?” sorusunun karşılığı Arapçada Keyfe halike? iken, keyif durumu da çağ-
daş Arapçada türetmeleri “vantilatörle havanın ısısını değiştirmek, serinlet-
mek” ve gene buradan da “vantilatör” anlamlarına varıyor. Eh, en azından gü-
nümüz Arapçasında “keyif”in hava serinletmeye bağlanması da şaşırtıcı değil.   

Keyif’ten (keserek biçim verme) keyfiyyet’e (nasıllık/nitelik) ulaşan kavram 
Arapçadan komşu dillere de girmiş. Arapçada doğrudan “nasıl” soru sözcüğü 
Türkçede zamanında nite olarak karşılanmış. Örneğin 15. yüzyıl Kur’an çevi-
risinde bu karşılığın bolca kullanımını görüyoruz. Tek örnekle: “Keyfe tekfu-
rune billahi” (Bakara 28) “Nite kafir olursız Tanrı’ya” biçiminde çevrilmiştir.1 
Ve de keyfiyyet sözcüğü de bugün nitelik diye Türkçeleştirilmiştir. 

Gene genel olumlayıcı düşünce yapısıyla olsa gerek, Arapçaya komşu dil-
1  Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur’an Tercümesi, haz. A. 
Topaloğlu, Kültür B., İstanbul, 1976.
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lerde hatır sorma biçiminin samimi haline de keyif girmiştir. Yani Arapçada 
Keyfe halike? “haliniz nasıl?” anlamına gelirken, Türkçede “keyifler nasıl?” 
deniyor. Günlük dilde bunun Arapça karşılığı da var: Keyf kefak? da bu anla-
ma geliyor.2 Kürtçe Keyfete hoşe? de bu cümleden.

Fakat doğrudan “keyiflenmek” (keyfetmek, keyif yapmak) kavramı Orta 
Doğu’da Arapçanın bu kök kavramından türetilerek yaygınlaşmışken (Farsça 
keyf kerden, Kurmançca keyf kirin, Zazaca keyf kerdene) Arapçada bu kavram 
esas olarak bu kökle karşılanmıyor. Keyiflenmek ve dolayısıyla keyif karşılığı 
olarak ferah, lehv, lu’b, sürur gibi Osmanlıcada da kullanılmış olan ve hiç biri 
tek başına Türkçedeki keyif’i karşılamayan sözcüklerle bu “hal” ifade edili-
yor. Aslında, fiil biçiminde keyf kökü de kullanılmakla birlikte (keyf kerden, 
terfih, huşi kerden), Farsçada da “keyifli” ve “keyifsiz” kavramları doğrudan 
keyf köküyle ifade edilmiyor3; Farsça keyifli: pürneşe, serhal, huşhal, keyif-
siz: mariz, bî-dil, narahet diye gene Osmanlıcadan bildiğimiz, bir kısmı gene 
Arapçadan alınmış sözcükler ve farklı sözlüklerde de doğal olarak başka ya-
kın sözcükler de karşılık olarak yer alabiliyor. Hiçbir dilde bir sözcüğün, alın-
tı da olsa, öbür dildeki anlam alanını özdeş biçimde ifade etmeyeceği, edeme-
yeceği gayet olağan aslında. O zaman, bildiğimiz anlamıyla “keyif” Türkçe-
ye, Türklere mi ait?

Türkçenin tarihi sözlüğü bulunmadığı için bundan sonrasında zorlanıyoruz. 
Fakat ilk baskısı 1861’de yapılmış olan Redhouse’un sözlüğünden alıntılaya-
rak Türkçede bu kökten türetilmiş sözcüklerin ve kullanımların ne kadar zen-
ginleştiğini gösterebiliriz: keyif, keyf için, keyf halinde, keyfin iyi mi, keyfim iyi 
değil, keyfim yerinde, keyfim geldi, keyfimce, keyif vermek, keyif çatmak, key-
fi kaçık, keyif yetiştirmek, ehl-i keyf, çakır keyif, keyfa, keyifsiz, keyifsizlik, ke-
yifsizlenmek, keyifli, keyiflice, keyfi, keyfiyet.

Ahmet Vefik Paşa ilk baskısı 1876’da yapılan sözlüğünde, keyfiyet için dik-
kat çekici bir karşılık verir; açıklamaları şöyledir: “olum, hal, sıfat, maslahat, 
husus”.4 

“Keyif” sözcüğün açıklamalarında, fiil ve isim olarak, Ahmet Vefik Paşa ve 
ünlü sözlükçü Şemsettin Sami’den (Kamus-i Fransevi 1886, Kamus-i Türki 
1899) A. Vahid Bey’in 1924 tarihli İngilizce-Türkçe5 ve Hasan Bedreddin’in 
1928 tarihli Fransızca-Türkçe sözlüğüne6 kadar, sarhoşluk, sekr, mest, into-
xication, tipsy, ivresse, gré ve griser karşılıklarını görüyoruz. Modern kar-
şılıkları olarak 1972’de Pars Tuğlacı’nın, İngilizce ve Fransızca karşılıkları-
nı da içeren Okyanus sözlüğünde ve 1999’da Hamit Atalay’ın Türk Dil Kuru-

2  Socrates Spiro, An Arabic English Dictionary of the Colloquial Arabic of Egypt, Beyrut, 
1980.
3  Zazaca kéfçi: tiryaki anlamıyla sözlüklerde bulunuyor.
4  Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî, haz. Recep Toparlı, TDK, 2000.
5  A. Vahid, A Condensed Dictionary English-Turkish, Constantinople, 1924.
6  Hasan Bedreddin, Küçük Kamus-u Fransevî Yeni Şark Kitaphanesi, İkbal Kitaphanesi, 
İstanbul, 1928.
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mu yayını İngilizce-Türkçe Sözlük’ünde de sarhoşluk, yani alkollü içki içme 
hali vardır.

Dilimizde, deyim de, atasözü de olmayıp, pelesenk olan ve ayrı sözlükle-
ri düzenlenmemiş olan türden, yaygın biçimde bilinip kullanılan “Ehl-i key-
fe keyif verir/ Kahvenin kaynaması/ Eşeği baştan çıkarır/ Sıpanın oynama-
sı” kalıbının da açıkça gösterdiği gibi keyif verici maddeler keyfe göre de-
ğişir ama kanun dili hiç de böyle düşünmemektedir: mükeyyifat denildiğin-
de Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’teki “keyif verici, uyuşturucu madde-
ler” açıklaması hiç de tatmin edici değildir. Çünkü, son yıllarda kanun dilinde 
(ister istemez bugünkü iktidarın tasarrufuyla diyeceğimiz yolla) “keyif verici 
içki ve her çeşit maddeler” denilmeye başlanmışsa da, eskiden kanun dili, “al-
kol ve keyif verici madde (= mükeyyifat)” kullanımıyla, içki ile keyif verici 
maddelerin/mükeyyifatın ayrımını açık biçimde yapardı. “Keyif verici mad-
de”, gene “keyif” kökünden Arapça türetilmiş “mükeyyifat”ın Türkçeleştiril-
miş hali oluyor (“tarihî” yerine “tarihsel” demek gibi; zaten “sarhoşluk verici 
madde” de eski dilde “müskirat” idi7). 

Arapça keyfin mastar halinde (keyyefe/tekyîf: 1- doğradı, dilimledi, 2- şekil 
verdi, 3- sevindirdi, 4- hal hatır sordu) keyif verici madde kullanmak anlamı-
nı bulamadığımız gibi, Arapça sözlüklerde bulunmayan mükeyyifat türetmesi-
nin de Osmanlıca/Türkçeye ait olduğu anlaşılıyor (yukarıda belirttiğimiz gibi, 
modern kullanımla mükeyyifü’l-heva: vantilatör demek). “Keyif verici mad-
de” bulunmayınca, keyif bir nesneyle ilişkiye bağlanmayınca, “keyifli”, “ke-
yifsiz” kullanımları da gene yukarıda belirttiğimiz gibi keyf kökünden türetil-
miş olarak bulunmuyor. “Mükeyyifat”ın Osmanlıcada (resmi dilde) türetilip 
Arapça halk diline bu kanalla girdiği anlaşılıyor. 

Osmanlının keyif verici maddelerle keyf almaya başlamasını Osmanlı şii-
rinde saptayabiliyoruz.8 Ünlü Baki (1526-1600) “Devrân ayağın şöyle şikest 
etti şarâbın/ Keyfiyet-i esrâra döşendi zürefâ hep” diyerek, tek başına “keyif” 
değil, “esrar keyfi” tamlamasıyla, 1538 yılından başlayarak şarap yasağının 
şiddetlendirildiğini, İstanbul’da şarap getiren gemilerin derdest edilip işretin 
kavi yasaklanmasından sonra, zariflerin yani bugünkü dille seçkinlerin, Os-
manlının kendisini esrara vurduğu anlatıyor.

Bu alıntı, elbette daha önce esrarın kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Ör-
neğin “gam” sözcüğü de esrar anlamında kullanılıyor; örneğin Cem esrar-
la ilişkisini, uzmanlarının anlayacağı biçimde, “gam”la anlatıyor: “Biz gam-
sız olmazız bize gelsin hemîşe gam/ Gamdır çü gamın deminde bizim gam-
güsârımız” (Biz esrarsız olamayız, bize hep esrar gelsin, esrardır çünkü ke-
7  Kurtuluş Savaşı’nın içkiyi yasaklayan 14 Eylül 1920 tarihli yasasının adı da Men-i Müskirat 
Kanunu’ydu.
8  Bkz Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, haz. Cemal Kurnaz, 
MEB, 1996, İstanbul; Agâh Sırrı Levent, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler 
Mazmunlar ve Mefhumlar, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1980.
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der zamanında kederimizi giderecek olan). Kimlerin ne zaman “gam”, ne za-
man “keyif” sözcüğünü yeğlediğinin dökümünü bütün Divan şiirinde çıkarta-
mayız. Ama Baki’nin anlattığı, Kanuni dönemiyle, birçok alanda olduğu gibi, 
bu alanda da yeni bir üslubun egemen oluşu ve bunun da kendi dilini yarat-
masına denk gelmektedir. 1545 yılında yazılmış olan, Osmanlıların Arapça-
dan Türkçeye efsane sözlüğü Ahterî-i Kebir’de ne “keyif”, ne de “mükeyyi-
fat” maddesi vardır (ama keyf kökünden kîfet: “bez parçası” anlamıyla sözlük-
te yer alır).9 Oysa 1652 yılında yazılıp 1797 yılında Asım Efendi tarafından 
çevirisi tamamlanan, Farsçadan Türkçeye gene efsane sözlüklerden Burhân-ı 
Katı’da tâse sözcüğünün açıklamasında: “…bir nesneye ifratla meyl ve iştiha 
manasındadır. Bu halet ekseriya gene hatunlarda olur ki aş yerme tabir eder-
ler. Keyf istimal edenlerde dahi olur” ve tufse sözcüğünün açıklamasında: “…
kemal-i meyl ve hâhiş, ifrat-ı arzu ve iştiyak manasına gelir. Bu halet ekseri-
ya gebe karılarda zuhur eder. Beynlerinde aş yerme tabir ederler. Keyif istimal 
edenlere dahi vakt-i mahutları hulülünde ârız olur” denilerek, keyif doğrudan 
“esrar” anlamında kullanılmıştır.10  

Esrar” lügatçesinin peşine düşmeye gerek yok.11 Nedim’in (ölm. 1730) “İyd 
oldu rûze-i gama iftâr vaktidir/ Devr-i piyâle geşt-i çemen-zâr vaktidir” der-
ken, Ramazan ayında şarap içemediklerinden esrar içtiklerini, bayram ge-

9  Ahterî Mustafa Efendi, Ahterî-i Kebir, haz. H. Ahmet Kırkkılıç, Yusuf Sancak, 
TDK, 2009. 
10  Mütercim Asım Efendi, Burhân,ı Katı, haz. Mürsel Öztürk, Derya Örs, TDK, 2000.
11  Osmanlı dönemine-edebiyatına ilişkin konuyla ilgili çalışmalar gittikçe artıyor. Örneğin 
bkz: Abdulkadir Erkal, “Divan Şiirinde Afyon ve Esrar”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı: 33, Erzurum, 2007, s. 25-61. Fakat 
lügatçe için bkz.: Muallim Şövalye Hasan Bahri, Esrarkeşler, haz. Süha Ünsal, Kebikeç Y., 
Ankara, 1997. 
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lince şarabın vaktinin gene geldiğini anlattığını anımsatalım yeter. “Mükey-
yifat” sözcüğünün kullanımına bir örneği de Muhlis Hızır Çelebi’nin (ölm. 
1618), bütün keyif verici maddeleri kullanmasıyla övündüğü şiirinde buluyo-
ruz: “Afyon u berş ü bâde ile kahve vü arak/ Cümle mükeyyefâtı yeriz key-
fe mâ ittefak”.12 

19. yüzyılla birlikte, eskiden ayıp sayılmayarak rahatça dile getirilen 
“günah”ların artık ayıplandığını, hem terk edilerek dile getirilmediklerini, 
hem de eski kaynakların bu yeni ahlak süzgecinden geçirilip sansür edilme-
ye başlandığını biliyoruz.13 “Mükeyyifat”ın anlamı hukuk aracılığıyla korun-
sa da, bütün jargon sözcüklerinin başına geldiği gibi, “keyif” demokratlaşıp 
kamuoyuna mal oluyor ve artık doğrudan esrarı anlatmayıp anlam genişleme-
sine uğruyor.

 Enderunlu Vasıf (ölm. 1824) “Keyf olsun der isen âlemde ger derd üstü-
ne/ Bâde-nûş ol tâze sev nargile iç enfiye çek” diyerek alemin keyiflerini çe-
şitlendirirken, Keçecizade İzzet Molla (1785-1829) “Demağ etmezsin ammâ 
bî-dimağ olmaktasın sôfî/ Duhân nûş etmedikçe mâ-hasal tahsîl-i dimağ ol-
maz” diyerek, tütünsüz aklının çalışmadığını anlatıyor. Artık keyfin anlamı 
genişlemiştir ve fakirler de keyiflenmeye başlayabilirler.14 

Terbiye daima sözcük seçimiyle kendisini gösterir ya, keyif kamuya mal ol-
duktan sonra bu kez de eski terbiyede “hastalık”ın yerini “keyifsizlik” almış; 
ekâbir hasta olacak değil ya, keyfi kaçıyor.15 O zaman keyifsizlik ekâbirin do-
ğal olarak diline de vuruyor. Osmanlı arşivinde şöyle internet üstünden “ke-
yifsiz” diye bir tarama yapın, devlet diliyle “keyifsizlik” saptamalarını bulabi-
lirsiniz. Örneğin: “Dersaadet'te bulunan muhacirlerden keyifsiz olanların te-
davileri ile beraber kış münasebeti ile muhafazalarının ve rahatlarının sağlan-
ması” ile ilgili 6 Kasım 1863 tarihli yazışma gibi.16 

Türkçenin Osmanlıcadaki sürekliliğini de herhalde “keyif çatmak” deyimi 
ortaya koyuyor. “Keyif çatmak”la “tüfek çatmak” arasındaki ilişkiyi düşünür-
sek, “eğlence” sözcüğünün ilk anlamının “(giderken geçici olarak) durmak 
(mola vermek)” olmasıyla da ilişkili biçimde bir durma, oturma hali ortaya çı-
kıyor. Göç yolda düzüldüğü gibi, “eğlence” de, göçe ara verilen zamanla öz-
deş bir hal. Osmanlı/Türk kültüründe keyifi anlatırken, “eğlenmek”le “dur-
12  Fuzuli’de, keyif verici anlamında “mükeyyif”le aynı kalıpla üretilen, ferah kökünden 
sevindirici, ferahlık verici anlamında “müferrih”i macun anlamında görüyoruz: “Ey müferrih 
sanadır imdi ümid/ Olasın feth kapusuna kilid.” Türkçede ferah, Arapçadaki gibi sevinmek, 
hoşnut olmak, neşelenmek, taşkınlık etmek, şımarmak anlamlarına değil, iç açıcı, bol, geniş, 
açık, havadar, aydınlık anlamlarında geldiğinden, müferrih türetmesi Türkçedeki kullanımla 
uymamış ve yaygınlaşmamıştır. 
13  Tek kaynak önerisiyle bkz: Dror Ze’evi, Müslüman Osmanlı Toplumunda Arzu ve Aşk, 
1500-1900, çev. Fethi Aytuna, Kitap Y., İstanbul, 2008.
14  Sigara keyfiyle ilgili pelesenk de bunu vurgulardı: “İster zengin ol ister fukara/ Her 
yermekten sonra yak bir sigara”.
15  Anneannem “Ağa nerden ağrır?”, “Nerden isterse ordan, ağadır” atasözünü kullanırdı.
16  24/C /1280, Dosya No: 858 Gömlek No:79 Fon Kodu: MVL.
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mak” arasındaki ilişkiyi dile getirenlerden biri de Edmondo de Amicis’tir. İs-
tanbul (1877) kitabında17 ‘Türkler’ başlığı altında şöyle yazar: “Bu halkın ta-
biatı, felsefesi, bütün hayatı ruhun ve bedenin, keyif denilen ve en büyük zev-
ki olan hususi bir haliyle ortaya çıkar”. 

Amicis “keyif”i o kadar Türklere özgü görür ki hiç çevirmeye kalkışmadan 
Kief olarak kullanır (Constantinopoli, Milano Fratelli Treves, 1878, cilt 2, s. 
536; İngilizce çevirisinde de Kief olarak alınmıştır: Constantinople, çev. Ma-
ria Hornor Lansdale, The International Press, The John C. Winston Co., Phi-
ladelphia, 1896, s. 307). Amicis’e göre Türk’ün keyfi, huzurla seyirden iba-
rettir: “Kanaatle yemek, çeşmeden bir bardak su içmek, ibadet etmek, vücu-
dunu ve vicdanını rahat hissetmek ve geniş bir ufkun görüldüğü bir yerde, bir 
ağaç gölgesine oturup komşu kabristanın kumrularına, uzaktaki gemilere, et-
raftaki böceklere, gökyüzündeki bulutlara ve nargilenin dumanına bakarak, 
Allah’ı, ölümü, dünyanın boşluğunu, öbür dünyanın huzurunu belli belirsiz 
düşünerek öylece durmak: İşte keyif. Bu dünya tiyatrosunun işsiz güçsüz se-
yircisi olmak, işte Türkün büyük arzusu. (...) Bütün zahmetlerin gayesi zaru-
ri olarak, yorulmadan istifade ettiği, huzur gibi göründüğünden, buna kendisi-
nin vardığı kısa ve düz yoldan varmanın daha akıllıca ve faydalı olduğunu dü-
şünür” (s. 424, 425).  

Amicis’in oryantalizmini görmemiş olmadığımızı da ekleyerek, hareket-
sizlik damarından devam edelim; Avarelik başlığı altında da şunlar yazılıdır: 
“Türkler bu sanatta ustadırlar. İki paralık bir fincan kahveyi yarım günde içe-
bilir, mezarlık selvilerinin altında kıpırdamadan beş saat oturabilirler. Avare-
likleri hakikaten, uyku gibi ölümün kardeşi, bütün meleklerin derin bir istira-
hati, bütün kaygıların durması, Avrupa’da hiç bilinmeyen bir yaşama biçimi 
olan mutlak farniente’dir. Gezmek arzularının bile uyanmasını istemezler. 
İstanbul’da bilhassa gezmeye gidilmez, bilhassa gitmek gerekseydi, Türkler 
gitmezlerdi, çünkü tebdil-i mekân etmek için, kalkıp belli bir yere gitmek on-
lara bir çeşit iş gibi görünebilir” (s. 144).

Amicis’in anlatımından önemli olan bir konu, eski terbiyede hep vurgulan-
dığı gibi, “ağır ol molla desinler” tavrıdır: “…fazla meraklı bir bakışa bile hiç 
rastlanmaz; güldükleri nadiren görülür… pek az konuşurlar, şarkı, gürültülü 
kahkaha, halka mahsus bağırtı çağırtı duyulmaz…” Ama gerisi de şöyle gelir: 
“… Ama bu sadece görünüştedir… tembelliğin adı sükunettir, vakar gururun 
maskesidir, derin düşüncelerin işareti gibi olan ağırbaşlılık ruhsuzluğu örter 
ve hayatta itidal gibi görünen şey sadece gerçek hayatın yokluğudur” (s. 424)    

Şimdi keyifler kaçmaya başladı işte… Evet, keyfin mekanla bir ilgisinin bu-
lunduğu açıkça dilimizden görüldüğü gibi, eski terbiye de bize, açıkça “keyif 
eşekte olur” demiyor muydu? Açıklamaya gerek yok ki, gülmenin ayıplandığı 
terbiyede, keyiflenmek de hoş karşılanmayacaktır. 

17  İstanbul, çev. Beynun Akyavaş, Kültür ve Turizm B. Y., 1986, Ankara.
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Zaman ve mesai, tatil ve boş zaman kavramlarının bulunmadığı üretim ve 
tüketim dünyasında genel anlamıyla eğlence biçimleri de farklı olacaktır. 
Müskirat ve mükeyyifat açılarından Avrupa’nın iyi işlenmiş tarihine bakar-
sak, tarım kesiminin sabahtan akşama kadar, geniş aile ve komşularla süren, 
yemekle şarap tüketilen pastoral yaşamıyla, vahşi kapitalizmin hemen kafayı 
bulmaya yönelik ve salt içki için örgütlenmiş işsiz babaların maço mekanla-
rı ve de ultra-kapitalizmin uluslararası tekellerince hizmete sokulan bugünkü 
zehirlerin üretim ve tüketim bağlamları farklıdır.18 Bu karşılaştırmayla, keyfin, 
hangi hallerde elde edildiği ile elde edilenin (argo anlamı dışında) eğlence, 
zevk, neşe, haz, safa anlamlarının dışında bir hali anlatmakta Avrupa’dan ve 
bugünden farklılaşması doğaldır. James Joyce’un 1922’de yayınlanan Ulysses 
romanında Türk tipinin adını “Ali Baba Backsheesh Rahat Lokum Effendi” 
koyması gene bu farklılığın göz alıyor olmasından olsa gerek.19

Keyif sözlüğümüze bugünkü yaşantımızın katkısı deyimler ise keyfin ze-
delenmesiyle ilgili görünmektedir: “Üç kuruşluk keyif” ve “keyfe keder”…      

Özet: Keyif sözcüğü Arapça kökenli olup kesmek, biçimlendirmek ve bu anlamdan 
türetmeyle nasıl ve nasıllık= nitelik (keyfiyet) anlamlarına gelir. Türkçeden kullanı-
lan anlamıyla keyif, keyifli, keyifsiz ve buradan Arapça kurallarla türetilen keyif ve-
rici anlamında mükeyyifat Osmanlı döneminde önce esrar ve esrar keyfi anlamında 
kullanılmışsa da, daha sonra günlük dile girerek bugünkü anlamını kazanmıştır. Yazı-
da sözcüklerin etimolojileri yanında, keyif hallerinin neler olduğu ve tarihi dönüşümü 
de temelde sözlükler ve Osmanlı şiirinden örneklerle açıklanıyor.

Anahtar sözcükler: Keyif etimolojisi, esrar, Osmanlı şiiri, Arapça, kültür tarihi

Who has the “Keyf”?

Abstract: The article examines the Arabic word keyf and its derivations, meaning in 
Ottoman Turkish not only “to cut”, “how” and “quality” as in Arabic, but “to get high” 
in the beginning, before the word had been used by the common people. The dictio-
naries and the Ottoman poetry examples show us the change in the meaning giving us 
many clues about the history of culture.

Keywords: Ethymology of “keyif”, Ottoman peotry, Arabic, history of culture.

18  Bkz Wolfgang Schivelbusch, Keyif Verici Maddelerin Tarihi Cennet, Tat ve Mantık, çev. 
Zehra Aksu Yılmazer, Dost Y., Ankara, 2000.  
19  Ulysses, Penguin Books, 1974, s. 305. 


