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BAŞLAMADAN BİRKAÇ SÖZ

Bundan binlerce yıl önce mağarasının önünde ateşin başında oturan kişiye yaktığı bitkinin bir gün dünyanın dört bir
yanında sayısız insanı baştan çıkarıp kiminin tanrısı, kiminin de şeytanı olacağı söylenilse tepkisi ne olurdu dersiniz?
Soluduğu dumanın etkisiyle şaşırıp kalır veya gülüp eğlenir ya da korkuya kapılıp kaçar mıydı? Yoksa gölgelenmiş
aklının gelgitlerine kapılarak kendince bir açıklama getirmeye mi çalışırdı bilinmez ama altı üstü bir bitkinin bu kadar övülmesi ya da yerilmesinin nedenini anlamak ilk bakışta bizler için de kolay sayılmaz. Fakat söz konusu bitki
“esrar”sa, hakkında en az bilgi sahibi olanımızın dahi mağara adamından çok tahmini olacağı açıktır.
Bugün adı anıldığında çoğunlukla ahlâki ve yasadışı çağrışımlar uyandıran esrar, son birkaç yüzyılın deney tüplerinde
yaratılan tehlikeli yapay hazlarından efsanelerle örülü benzersiz geçmişiyle ayrılır. Sınırlandırılması güç tarihi, elden
ele değişen birbiriyle çelişkili sayısız rolle doludur. Yarattığı bugün dahi merak konusu hallerle, kiminde korkakların
cesaret, kederlilerin neşe, iktidarsızların şehvet, hayal gücü
9

yoksunlarının ilham kaynağı, kiminde uyumsuzların direniş, avarelerin avuntu, manevi kasları zayıfların esrime aracı, kiminde ise düpedüz beladır. Bilinç üzerinde oynadığı tarifi zor oyunların uyandırdığı safdilane merak gücünü olmadık yerlerde, olmadık anlam ve ilişkiler içinde gösterir. Bağların henüz metafizik açıklamalar etrafında kurulduğu bu
zamanlarda, arkadaşlık birlikleri, siyasi ve sanatsal duruşlar
ile kimi kült ve dinî grupların harcı haline gelir. Tarih boyunca çok az maddenin tattığı bu şöhreti, uyuşturucu ve bağımlılık olgularının gelişip gerçek yüzünün görülmeye başladığı yakın geçmişe kadar da sürdürür.
Eşsiz bir lütuftan uyuşturucu zehre seyreden ilginç serüveninin geçtiği pek çok yerden biri de Anadolu’dur. Buraya, bugüne ruhunu veren köklü kültürün karılmaya başladığı sekiz asır öncesinden gelir ve bir daha da ayrılmaz. Bu
coğrafyada uyuşturucu niyetiyle kullanıldığının görüldüğü
ilk yerler ise günümüz hippilerini aratmayan sufi çevrelerdir. Bu grupların elinde Hint, Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı
yoldaşları arasında olduğu gibi inançla harmanlanarak arzulanan tasavvufi mertebelere ulaşmanın zahmetsiz, Tanrı ile buluşmanın dolaysız, dünyadan soyutlanmanın benzersiz yolu haline gelir. Gerçekte birer yanılsamadan ibaret olan etkilerinin tarikat prensipleriyle uyumundan dolayı şer’i sınırları aşmakta sakınca görülmeyerek sufiyane bir
geleneğe döner. Böylece ilahi aşk sarhoşluğunu tatma umuduyla sergilenen müzik, sema ve zikrin değişmez bir parçası olarak bütünleyici rolüyle sahnedeki yerini alır. Başlarda Hint ve İran mistisizminin tesiri altındaki Kalender
meşrep dervişler arasında rastlanan kendinden geçme halinin (vecd) bu türüyle zamanla diğer tarikatlarda da karşılaşılır. Osmanlı tarihi boyunca gerek kullanıcı, gerekse azmettirici sıfatıyla esrar sorununun odağında da nitekim bu
gruplar vardır.
10

Elbette, sufilerin kuru sayıklamaları bunları ilahi aşktan
sanan halkın arasında da yayılır. Kavranması güç durumlar
karşısında yönlendirilmeye açık oluşlarından faydalanan bu
kimselerin teşvikiyle kuru sarhoşluğun tehlikeli dünyasına
beklenenden hızlı kapılırlar. Gereğinden fazla merak, hoşgörü veya iyi niyetin yersizliğini fark edene kadar da çemberin soluk yüzleri arasında yerlerini alırlar. Dervişlerin büyüleyici vaatlerinin aksine çoğunlukla beklentileri, yasaklı sulu sarhoşluğun yokluğunu gidermektir. Başkalarının arınma, ilham ya da hakikate ulaşma isteğinin yanında güdüleyicilerinin haz olması onları, bugüne ulaşan dumanlı yeraltı kültürünün Osmanlılardaki en dirençli taşıyıcıları haline
getirir. Gelgelelim mesele her ne olursa olsun tarihte büyük
ve çarpıcı hikâyeler arayanlar için asıl merak konusu sokaklardan çok şairler ve saraylılardır.
Kuytu köşelerden uzak yaşantılarına rağmen her iki taraf da şüphesiz payına düşeni alır. Hekimler nezdinde tıbbi
fayda gözeten saraylılar birkaç istisna dışında genelde tanık,
sokakların yakın gözlemcileri şairler ise hem tanık hem sanık koltuğundalardır. Parçası olduğu kenevirin sınai, iktisadi ve sağaltıcı faydalarından dolayı başlarda çekimser davranan sarayın giderek sertleşen tavrına karşı, şairler nispeten
hevesli taraftalardır. Fakat ne günümüz popüler uyuşturucu edebiyatına ilhamını veren Fransız ve İngiliz bohemleriyle aynı dünyayı paylaşır ne de onun tamamen dışındalardır.
Mükeyyifatı (keyif vericiler) yasaklayan İslâmi kaidelerin
hüküm sürdüğü kendilerine has dünyalarında bir tarafın esrarı düşkünlük sayarak kötülediği, diğer tarafın ise neşe kaynağı bilerek methettiği iki farklı safa ayrılırlar. Osmanlı yazınını esrar bağımlılığı konusunda zenginleştiren de yalnızca şairler değil, toplumun tamamında görülen bu ayrılıktır.
Yasak elmanın cazibesine elbette bir tek şairler, dervişler
ve saraylılar kapılmaz. En alt tabakadan en üste, serseri ba11

şıboşundan beyzâde ve paşazâdesine, çiftçisinden esnaf, zanaatkâr, tüccar ve işçisine, okuryazar olmayan cahilinden
medrese, mektep ve askerî okul öğrencisine, mahkûmundan kolluk mensubu ve idarecisine, daha niceleri oyuna gelir. Zapt edilemeyen yeşil büyünün mağdur veya düşkünlerini tek tek belirlemek veya sınıflandırmak bu anlamda bugün için ne denli zorsa o gün için de öyledir. Ne var ki hiçbir belirsizlik Osmanlıların bu kadim alışkanlığını görmeye, idealleştirme, politik yönelim veya geçmişi şimdileştirme eğilimi kadar engel değildir. Yoksa onca kaynakla boğuşularak üretilen böylesi muzır yayınlara kıyasla peşin hükümler vermenin ne denli zor olduğu herkesçe bilinir! Ama
torunun dişinin neden kamaştığını anlamak dedenin bağda
ne yediğini bilmeyi gerektirir.
Elinizdeki mütevazı çalışmanın amacı, günümüz dünyası
ve Türkiyesi’nin en çok tercih edilen uyuşturucusu esrarın
Osmanlı Devleti’ndeki izlerini sürmektir. Bu doğrultuda bununla ilk ne zaman tanışıldığı, kimler tarafından ne amaçla,
nasıl, nerelerde ve ne şekillerde kullanılıp ne gibi sonuçlara ulaşıldığı, ilmi, dinî, hukuki ve edebi boyutları hakkında
ne söylenilip ne yazıldığı ve nasıl mücadele edildiği sorularına özenle yanıt aranır. Özne kenevir veya mükeyyifat topluluğunun tamamı olmadığından cevaplar her ikisinin de parçası olan esrarla alakalıdır. Tanrı’nın işini Tanrı’ya bırakarak
yargının gölgesinde kaybolmasına müsaade edilmeyen bu
cevapların, yaşayanlara yalnızca ölüler değil, kendileriyle ilgili bir şeyler söyleyeceğini ümit ediyorum.
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GİRİŞ

İLAHİ YOL GÖSTERİCİ’DEN
DELİ-KAÇIK OTU’NA:
ASIRLIK “SIR”RIN KISA TARİHİ

Esrar kullanımında öyle bir sır yatar ki, çok az kelime bunun ne olduğunu anlatmaya yeter.
– F ITZ H UGH L UDLOW , The Hasheesh Eater, 1857

Tarih, insanın haz arayışını savaşları kadar yazacak olsaydı,
muhtemelen en hacimli cildi esrara ayrırdı. Kenevir (kendir, esrar otu) bitkisinden elde edilen bu uyuşturucu zira tarihin kendisi kadar eski, dünyayı karış karış gezmiş bir seyyah kadar da tecrübelidir.1 Geçmişi doğanın bilgisine erişil1

Esrar, kenevir (kendir, esrar otu) bitkisinden elde edilen uyuşturucu bir maddedir. Kendirgiller ailesinden (Ltc. Cannabinaceae) olan kenevir (Ltc. Cannabis), 0,5-3,5 m. yükseklikte, az dallı, dik duruşlu, boş gövdeli, kısa ve sert
tüylü, iki evcikli (dioik), tek yıllık otsu bir bitkidir. Karşılıklı dizilmiş palmiye biçimli yaprakları uzun saplı, değişken sayıda parçalı, parçalar ise mızrak
şeklinde ve dişli kenarlıdır. Çiçek örtüsü yeşilimsi, meyveleri ise yeşilimsi-esmer veya gri-esmer tondadır. Biçimsel farkları ve yetiştiği bölgeler ile kimyasal özelliklerine göre, Cannabis Sativa Linn., Cannabis İndica ve Cannabis Ruderalis olmak üzere üç temel alt tipe ayrılır. Sativa yağ, tohum ve lif üretimine, İndica uyuşturucu edinimine elverişlidir. Ruderalis ise yabani kenevirdir.
Uyuşturucu (psikoaktif) manada etkin maddesi, çiçekli zirve ile genç yapraklarında bulunan tüylerin taşıdığı reçinemsi yapı içinde yer alır. Yetiştiği toprak, iklim ve yetiştiriliş şartlarına göre bu reçine ve haliyle içerdiği etkin madde miktarı geniş ölçekte değişim gösterir. 400’ün üzerinde kimyasalı içeren
bitkiden 60’a yakın “kannabinoid” (bağımlılık yapıcı psikoaktif madde) sınıfı
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meye başlandığı ilk zamanlara dek uzanır. Sahneye çıkışı bilinmeyen benzeri pek çok şeye uyarlanabilecek iştah açıcı
mitsel hikâyeler bir yana bırakılırsa, temel gereksinimlerin
karşılanmasına yönelik kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda reçinesine temas edilmesi sonucu keşfedildiği söylenebilir.2 İlgili en eski bulgunun on iki bin yıl öncesine kadar
uzanmasının yanında geçmişi okunabilen ilk toplulukların
birden edinmeleri mümkün olmayan bilgileri de nitekim bu
erken tanışıklığı doğrular türdendir.3
Medeniyetin beşiğini ilk sallayan Sümerler ve Asurluların
bu kadim bitkiyle yalnızca dokuma yapmakla yetinmedikleri görülür. Eğer öyle olsaydı, bunu isimlendirirken, çevirmek ve bükmek gibi anlamlarıyla tam da bu işe uygun a.zal.
la ve azullû sözcüklerinin yanında, “keder otu” ve “ruhu çalan hırsız” manalarındaki sami nissati ve gan.zı.gun.nu kelimelerine ayrıca ihtiyaç duymazlardı.4 Bugün en sıradan ba-

2
3

4
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birleşik elde edilir. Bunların içerisinde uyuşturucu manada en etkili olanı ise
Delta 9 ya da 1-Tetrahidrokannabinol’dür (THC). Esrarın psikoaktif ve farmakolojik etkilerinden sorumlu olan bu türevin oranı bölgeden bölgeye değişen esrar preparatlarına göre de farklılık gösterir; Turhan Baytop, “Esrar”,
TDVİA, cilt XI, 1995, s. 431; Özcan Seçmen vd., Yurdumuzun Zehirli Bitkileri,
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı İşleri, İzmir, 1987, s. 21; I. A. Ross, Medicinal Plants of The World, cilt III, Humana Press, 2005, s. 30; T. Nordegren,
The A-Z Encyclopedia of Alcohol and Drug Abuse, Walker Press, 2002, s. 152153; R. Mechoulam vd., “Hashish-I: The Structure of Cannabidiol”, Tetrahedron, cilt 19, 1963, s. 2073; Duran Çakmak vd., Esrar, Etkileri ve Bağımlılığı,
Özgül Matbaacılık, İstanbul, 2006, s. 1, 6; L. R. Tehon, The Drug Plants of Illinois, Urbana State of Illinois, 1951, s. 32; D. G. Barceloux, Medical Toxicology
Drug Abuse, John Wiley & Sons, 2012, s. 887.
Ayşegül Demirhan, “Geçmişte ve Günümüzde Esrar”, İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, cilt 42/79, İstanbul, 1979, s. 10-11.
Güneydoğu Çin’de, İ.Ö. 10.000 civarına tarihlenen, kenevirden mamul sicim
benzeri bir maddenin damgasını taşıyan çömlek parçaları bulunmuştur; Leslie L. Iversen, The Science of Marijuana, Oxford University Press, New York,
2000, s. 18-19.
Ethan B. Russo, “History of Cannabis and Its Preparation in Saga, Science, and
Sobriquet”, Chemistry & Biodiversity, cilt 4, 2007, s. 1623-1630; Martin Levey,
“Hashish”, EI2, cilt III, Leiden, 1971, s. 266; Sümerlerin afyonu (haşhaş) da
şüphesiz aynı akılla hul ve gil ideogramlarını kullanarak “keyif bitkisi” şeklin-

Erkek (solda) ve dişi kenevir; John Gerard, The Herball or General Historie of Plantes,
Adam Jslip Joice Norton-Richard Whitakers, Londra, 1636; John Parkinson, Theatrum Botanicum: The Theater of Plants, The Cetes, Londra, 1640.

ğımlının bile kastedileni tek seferde anlayacağı bu sözcükler esrarın akıl almaz dünyasıyla şimdiden tanışıldığının güvenilir birer habercisidir. Nil deltasının sakinleri arasındaysa ŝmŝmt (shemshemet) adlı masumane bir eczaya dönüşür.
Hoş burada da ağrı kesici ve anestezik, yani yine uyuşturma
özelliğiyle meşhurdur.5 Ama bu konuda ne Sümerler ne de
Mısırlılar İskitler kadar cüretkârdır. Herodot’a göre, bu konar-göçerler, “...kenevir tohumlarını keçe battaniye altına
yerleştirir ve [ardından çıkarıp] sıcak taşlara atarlardı ki, hemen o anda herhangi bir Grek sobasındakinden daha keskin
kokulu bir buhar yükselirdi. Bu onlar için bir banyo yeriydi
ve neşe çığlıklarıyla [sonlanırdı].”6 Bu duman banyosu, göründüğü kadarıyla, tütsü (duman) ve uluma (neşe çığlıkları) gibi eylemlerin oluşturduğu özgül bütünlüğüyle şamanik

5
6

de ifade ettikleri görülür; Martin Booth, Haşhaşdan Eroine Uyuşturucunun 6000
Yıllık Öyküsü, çev. Özden Arıkan, Sabah Kitapları, İstanbul, 1997, s. 14.
Ethan B. Russo, a.g.m., s. 1622-1624; Martin Levey, a.g.m., s. 266.
Hdt. IV. 75; ne var ki, etkin madde barındırmayan tohumların böylesi sonuçlar doğurması olanaksızdır. Ünlü tarihçimiz muhtemelen olayın şaşkınlığıyla
tohumlarla beraber yakılan yaprakları (esrar) gözden kaçırmış olmalıdır.
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bir esrime yönteminden farksızdır.7 Bununla birlikte önceliğin inanç mı, yoksa istek mi olduğu bilinmez ama bu bahaneyle kısa yoldan keyiflenildiği de kuşkusuz ortadadır. Gerçi Pazırık kurgan buluntularına bakılırsa, böyle bir bahaneye ihtiyaçları da yoktur. Onlar için neşelendirici dumanı solumak, yanlarından ayırmadıkları metal esrar çubuklarıyla
her an uygulayabildikleri sıradan bir faaliyettir.8
İskitler arasında gördüğü bu ilgiyi muhtemel anavatanı
Çin’de kazandığı kutsal kimlikle taçlandırır. O artık bir “günah azat edici”, “ilahi yol gösterici” ve bir “elem dindirici”dir.
Ama İmparator Shen-Nung’un Pen ts’ao Ching’inde kaleme
aldığı ısrarlı uyarılara göre, böylesi bir kutsala erişmenin
şeytanlarla yüzleşmek veya ruhlarla konuşmak gibi ağır bedelleri de yok değildir.9 Hinduizmin kutsal metinleri Vedalar’ın cömert Tanrıları elinde ne var ki bu kusurlarından da
arınarak adeta bir yaşam iksirine (elixir vitae) döner. Maadara Dağı’nın okyanusla çalkalanmasıyla yaratılarak hazza
ve coşkun cinsel arzulara ulaşmaları için insanlığa bahşedilmiştir. Başka bir efsaneye göreyse her şey yok oluşun Tanrısı Şiva’nın eseridir. O, ailevi meseleler yüzünden öfkelendiği
bir gün sakinleşmek umuduyla gittiği Himalayalar’da uzun
7
8

9
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Mircea Eliade, Şamanizm, İlkel Esrime Teknikleri, çev. İsmet Birkan, İmge Kitabevi, Ankara, 2006, s. 432.
Christian Rätsch, Marijuana Medicine: A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis, çev. John Baker, Inner Traditions/Bear&Co, ABD,
2001, s. 57-59; Max Mayerhof, “Haşiş”, İA, cilt 5/1, MEB, İstanbul, 1988, s.
351; Sergei I. Rudenko, Frozen Tombs of Siberia; The Pazyryk Burials of IronAge Horsemen, University of California Press, 1970, s. 284-285; C. Scott Littleton, “The Pneuma Enthusiastikon: On the Possibility of Hallucinogenic “Vapors” at Delphi and Dodona”, Ethos, cilt 14, sayı 1, Bahar 1986, s. 85-87.
Mia Touw, “The Religious and Medicinal Uses of Cannabis in China, India
and Tibet”, Journal of Psychoactive Drugs, cilt 13 (1), Ocak-Mart 1981, s. 2325; Hui-Lin Li, “An Archaeological and Historical Account of Cannabis in
China”, Economic Botany, cilt 28, sayı 4, Ekim-Aralık 1974, s. 443-447 ve
“The Origin and Use of Cannabis in Eastern Asia Linguistic-Cultural Implications”, Economic Botany, cilt 28, sayı 3, Temmuz-Eylül 1974, s. 295; Christian
Rätsch, a.g.e., s. 21-23.

Sümerce: a.zal.la
Akadca: azzalû
Mısır Hiyeroglifi: Shemshemet
Eski Çince: Ma
Sanskritçe: Bhang
Farsça: Beng, Şahdanac, Şehdâne(c)
Arapça: Kınnab (Kınnab-ı Hindi), Haşiş
İbranice: Kaneh Bosem
Grekçe: Cannabis
Esrar ve/veya kenevirin antik ve mevcut kimi dillerdeki karşılığı; E. B. Russo,
a.g.m., 2007, s. 1623.

bir kenevir ağacının serin gölgesine yatar. Bir süre sonra bunun cazibesine kapılarak yapraklarından birkaç tane yer ve
çok geçmeden garip bir yenilenme hissiyle uyarılır. Elbette tanrılara yaraşır bir alicenaplıkla da bunu hemen kullarına getirir. Oysa başka bir söylenceye göre, insanlık bu lütfu bunu sırtındaki kılların değişimiyle meydana getiren rakip Tanrı Vişnu’ya borçludur. Son sözü ise Rig-Veda söyler;
ona göre, en şiddetli hastalıkların devası, kederlilerin neşe,
güçsüzler ve inançlı askerlerin cesaret, yüce ozanlarınsa ilham kaynağı olan bu şey hiçbir tanrının ihsanı değil, Tanrı’nın bizzat kendisidir.10 Böylesine yüceltilen bir şeyin bela
10

Uday C. Dutt, The Materia Medica of The Hindus, Ayurveda Machine Press,
Kalküta, 1922, s. 237; Donald A. Mackenzie, Indian Myth and Legend, The
Gresham Publishing Company, Londra, 1913, s. 5-7, 15-19, 35-36; William
Dymock-vd., Pharmacographia Indica, cilt III, Kegan Paul, Trench, Trubner &
Co., Londra, 1890, s. 319; Ernest L. Abel, Marihuana, The First Twelve Thousand Years, Plenum Press, New York, 1980, s. 17; esrarla ilişkili Hint Tanrıları
Ananda, Soma ve Vişnu için ayrıca bkz. John Dawson, Classical Dictionary of
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dahi olsa çalamayacağı kapı olmadığını tahmin etmek herhalde güç değildir. Nihayetinde inançla örülü bir toplumda
kimse Tanrı lütfunu geri çevirmeyi istemez. Hintler de böyle yapmış, geleneksel bir seremonide kutlama veya dinî bir
törende ibadet neyse onlar için bunun yeri de o olmuştur.
Bu olmadan ibadet etmeyen Brahmanlar eliyle alınıp satılır,
Tanrı Durga için düzenlenen Durga Puja gibi festivallerde ev
sahibinin misafirperverliği bile bunu ikram edip etmediğine
göre ölçülürdü. Düğün törenine bhang (esrar; ganja, sidhee
veya subjee) getirmeyen baba, çiftin arasını açmayı amaçlayan kötü ruhları kasten çağırmış olmakla suçlanır, hatta lanetlenirdi. Günümüz Sadhularından farksız dervişler için
Tanrı’ya erişmenin yolu, endişeli askerler için sakinleştirici,
denizciler ve kimi haylaz kadınlar içinse cesaret vericiydi.11
Hintlerin kutsal bhangi Zerdüşt İraniler elinde küçük bir
değişimle bangha dönüşür. Yalnız bu defa ne tanrı ne de tanrının, artık sadece “Zerdüşt’ün iyi uyuşturucusu”dur. Ama
Zend-Avesta’ya bakılırsa, yaşayanları ruhen cennete götürüp
getirmek gibi hünerlerinden halen bir şey kaybetmemiştir.12
Nitekim inanışa göre, Zerdüşt rahip Ardâvîrâf’ın yedi gün yedi gece boyunca uyuyup uykusundayken cennet, cehennem
ve berzah âlemini gezmesini sağlayan da budur.13 “Dağın
Yaşlı Adamı” Hasan Sabbah’ın bundan asırlar sonra gözü kara fedailerini, eğer doğruysa, bununla ayartmış olmasına bu

11

12
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Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature, Trübner &
Co., Londra, 1888, s. 14, 301-303, 361-362.
Uday C. Dutt, a.g.e., s. 237; Ernest L. Abel, a.g.e., s. 18, 20; James H. Leuba,
“Extatic Intoxication in Religion”, The American Journal of Psychology, cilt
28, sayı 4, Ekim 1917, s. 579; Garcia da Orta, Colloquies on The Simples &
Drugs of India, çev. Sir Clements Markham, Henry Sotheran and Co., Londra, 1913, s. 55.
XVI. Dîn Yaşt / V.15; James Darmesteter, “The Zend-Avesta”, Bölüm I-II, The
Sacred Books of The East, cilt III, ed. F. Max Müller, The Christian Literature
Company, New York, 1898, s. 267-268; Ernest L. Abel, a.g.e., s. 22.
S. G. W. Benjamin, Persia, T. Fisher Unwin, Londra, 1888, s. 175-176; Mircea
Eliade, a.g.e., s. 436-437.

yüzden şaşmamak gerekir.14 Hem zaten bir tek o değil, Haydariliğin kurucusu Şeyh Kutbüddin Haydar da aynı kabahatten mimlidir. Rivayete göre, Nişabur civarındaki küçük bir
manastırda dünyadan elini eteğini çekmiş vaziyette ömrünü
geçiren Haydar, bir gün bir başına dolaşmaya çıkar. Fakat bu
kez alışılmışın aksine küçük gezintisinden hayli neşeli vaziyette döner. Müritleri, sebebini sorduğundaysa, hiçbir bitki
hareket etmezken ne hikmetse bir tanesinin sarhoş gibi usulca sallandığını fark edip merakla yapraklarından birkaç tane
yediğini anlatır ve onları bunu görmeye davet eder. Şeyhlerini bu hale getiren bitkiyi görür görmez tanıyan sufiler, onun
izniyle bundan bir miktar yer ve aynı hale gelirler. Şaşkınlığı bir kat daha artan Haydar bunun tanrı lütfu olduğunu söyleyerek koruyup kollanmasını öğütler. Öleceği güne kadar
da istisnasız her gün içer, hatta öldüğünde mezarının başına dikilmesini dahi vasiyet eder. Vefakâr sufiler sadece bu isteği yerine getirmekle kalmayıp şeyhlerini, bıraktığı emaneti
“Haydar’ın Şarabı” ismiyle yâd ederek onurlandırırlar.15
Haydar’ın yeşil şarabı, sadık sufileri marifetiyle çok geçmeden Araplar arasına sokulur.16 O güne kadar yalnızca tıbbi
14
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Marco Polo, The Book of Ser Marco Polo, cilt 1, John Murray, Londra, 1871, s.
133; Sylvestre de Sacy, “Memoir on the Dynasty of the Assassins, and On the
Origin of their Name”, The History of The Assassins, Joseph von Hammer, çev.
Oswald Charles Wood, Smith and Elder, Cornhill, Londra, 1835, s. 235; Juliette Wood, “The Old Man of the Mountain in Medieval Folklora”, Folklora,
cilt 99, sayı 1, 1988, s. 82.
Tanrı Şiva hikâyesiyle bir kalemden çıkmışa benzeyen bu rivayet Makrizi için
yeterli gelmemiş olmalı ki, Kalender Şeyh Muhammed Şirazi’den dinlediklerine de yer verir. Buna göre de Haydar hayatı boyunca böylesi şeylere hiç tevessül etmemiş, ama sırf müritlerinin esrarkeşliği yüzünden böyle anılır olmuştur; el-Makrizî, Kitabü’l-Meva’iz ve’l-İ’tibar bi Zikri’l-Hıtat ve’l-Asar (el-Hatıtü’l-Makriziyye), cilt II, Mektebü’l-Müsenna, Bağdat, 1853 baskısından ofset,
s. 126-127; Franz Rosenthal, The Herb, Hashish versus Medieval Muslim Society, E. J. Brill, Leiden, 1971, s. 49-53; Rudolph P. Matthee, The Pursuit of Pleasure: Drugs and Stimulants in Iranian History 1500-1900, Princeton University
Press, 2005, s. 109-110.
ez-Zerkeşi, El-İmam Bedreddin, Zahru’l-Ariş fî Tahrimi’l-Haşîş, Tahkik. EsSeyyid Ahmed Ferec, Darü’l-Vefâ, tarihsiz, s. 45.
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meziyetleriyle bilinen17 haşiş (esrar) bundan sonra Doğu’nun
bu eski halkı arasında hoş olmayan anlamlara bürünür.18 Bu
da Irak’ta Bağdat’ın en mümtaz sınıflarına değin her kesimden binlerce hevesli arasında karşılık bulur.19 Suriyeli sufiler içinse düpedüz bir kimliğe dönüşür. Yoksul otu (haşişü’lfukara), hazmettirici (hadimü’l-akvat), delilik kraliçesi (sultanü’l-cünûn) ya da kenevirin kızı (ibnü’l-kunbus) gibi fiziki ve narkotik vasıflarını vurgulayan isimlerle methettikleri
bu maddeye, öyle ki haşhişiyye (esrarkeşler) namıyla bilinmekten gücenmeyecek kadar bağlanırlar.20 İbn Baytar’a göre, Mısırlı sufilerin de Suriyeli yoldaşlarından aşağı kalır yanı
yoktur. Bizzat yetiştirip bir dizi işlem sonucu hap veya macuna dönüştürdükleri haşişi çiğneyerek deliliğe yaraşır bir
coşkunluk yaşar, fazlasıyla ahmaklaşır, uzun süre kullandıklarındaysa ya kalıcı akli sorunlara yakalanır ya da akıllarını
tümden yitirirlerdi.21 Buna ve idarecilerin baskısına rağmen
bilhassa Timur’un önünden kaçan Bağdat eşrafının Kahireli
dostlarını da meclislerine katmalarıyla öyle yaygınlaşıp alenileşmişti ki, “haşişi” sözcüğü en sonunda hakaretamiz bir ifade olmaktan çıkmıştı.22 Artık Araplar için adeta Avrupa halkları arasındaki alkol kullanımı kadar zorunlu bir ihtiyaçtı.23
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York Academy of Medicine, cilt 58, sayı 9, Haziran 1982, s. 818; Max Mayerhof, “Haşiş”, s. 351; Sami Hamarneh, a.g.e., s. 234.
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Bena-Riamba’nın tütün-esrar çubuğu (en önde).
(Kaynak: Hermann von Wissmann, My Second
Journey through Equatorial Africa from the Congo to
the Zambesi in the years 1886 and 1887, çev. Minna J. A. Bergmann, Chatto & Windus, Piccadilly,
Londra, 1891, s. 73.)

Bu defa Arap vizesiyle Sudan’a gelerek buradan hızla Orta, Batı ve Güney boyunca kara kıtaya yayıldı.24 İsmi değişerek güneyde dagga (dacha, docha), orta kesimlerde riamba (diambe, jamba) olsa da,25 gördüğü ilgi değişmedi. Ekvatoral bölge yerlileri Bashilangeliler değme tarikattan farksız
bir esrar kulübü dahi kurdular. Kendilerini “esrarın oğulları” demek olan Bena-Riamba, kulüplerini ise “arkadaşlık”
manasında Lubuku ismiyle anarak, birbirlerini hayat ve es24
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rar anlamlarına gelen moio sözcüğüyle selamlarlardı. Yani
bu onlar için esirgeyen bir baba, eşsiz bir lider, dostluk ya da
yaşamdan farksızdı. Şu halde saygı ve sadakati fazlasıyla hak
ediyordu ki, her kabile üyesinin bir kez olsun buraya gelip
esrar çekerek bağlılığını bildirmesi zorunluydu. Kötü ruhları kovmak veya uğur getirmek gibi anlamları da mürit sayısı
da böyle böyle artıyordu. Bunsuz artık ne bir anlaşma yapılabilir ne savaşa ne de yolculuğa çıkılabilirdi. Sayesinde oluşan birlikle de üyeler arasındaki anlaşmazlıklar tatlıya bağlandığı için tek bir düşman karşısında birleşildi. Düşman,
her türden ilkel bağlılığın doğası gereği kültlerine karşı gelen herkes, karşılığıysa Chipulumba adlı muhafazakâr grup
üyelerinin başına geldiği gibi sorgusuz sualsiz ölümdü.26

Yerlilerin esrar içme usullerinden biri, toprak zemine gömülü şişe (nargile) yöntemi; John E. Philips, “African Smoking and Pipes”, Journal of African History, sayı 24,
1983, s. 306; yumuşak toprağa gömülü delikli şişe içerisinde yakılan esrar dumanının buna bağlı bir kanaldan boru yardımıyla çekilmesinden ibaret olan bu usulle, biriken dumanın tek bir nefeste alınarak uyuşturucu etkinin artırılması hedeflenmiş olmalıdır. Bu yönüyle temelde kimi günümüz yöntemlerinden farksızdır.
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