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Eski Mezopotamya ve Anadolu Ritüellerinde Psikoaktif
Bitkiler
The Psychoactive Plants in Ancient Mesopotamian and Anatolian
Rituals

Kübra KARAKÖZ1

Özet
Ritüel, dini ve tıbbi uygulamalar ile ilgili tarihi, filolojik ve arkeolojik kanıtlar bu tür
uygulamaların doğası, özellikleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Ritüellerde tarih boyunca
çeşitli nesne, hayvan ve bitki kullanılmıştır. Bitki türleri içerisinde, insanın merkezi sinir
sistemini etkileyerek bilinçdışı sanrılara neden olan psikodelig etkisi bulunan bazı bitki
türlerinin yer aldığını görmekteyiz. Bilinçsel deneyim yaşamak ve farkındalığı arttırmak için
psikoaktif bitkilerin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Aynı zamanda bu psikoaktif
bitkilerin çoğu, geçici ama gerekli mutluluk, neşe getirmek için şifa uygulamalarına, kültürel
ve dini ritüellere ve günlük rutinlerde kullanılmıştır. Bu bitkiler arasında, Mezopotamya ve
Anadolu botaniğinde kenevir, haşhaş ve adamotu gibi bitkiler yer almaktadır. Tıbbi, mistik ve
gıda amaçlı olarak kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Psikoaktif bitkiler, haşhaş, kenevir, adamotu, banotu, ritüel.
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Abstract
Historical, archaeological, and philological evidence for ritual, religious and medical
practices offer information about the nature of such activities and characteristics. Throughout
all of human history, several objects, materials, habitats and flora have used been in rituals.
We recognize that in rituals some species of herbs that be effective in psycholodelig induce
unconscious hallucination in the nervous center of humans. These psychoactive plants as old
as human history have been take into crops. The use of psychoactive plants to expand
consciousness and raise awareness is as old as humankind. At the same time, many of these
psychoactive plants were woven into healing practices, cultural and religious rituals, and daily
routines to bring temporary but needs of happiness and joy. In these plants, there are plants
such as hemp, poppy and mandrake in Mesopotamian and Anatolian botanicals. It has been
used for medicinal, mystical and nutritional purposes.
Keywords: Psychoactive Plants, opium, hemp, henbane, mandrake, ritual.
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GİRİŞ
Ritüel, genel tanımıyla kutsalın huzurundaki davranışların uygulama kuralları,
toplumsal standartta yenilenen davranışlar, sosyo-kültürel bir sistem, toplumsal bir drama
veya performans; bilinç, gönüllük ve kutsala merkezlenen stilize edilmiş sembolik eylemler
ve tüm bu ifadeleri kapsayan uygulamalardır2. Ritüel, birey ve toplumu tetikleyen duygu ve
düşüncelerin, bedensel harekete, söze, müziğe, sembollere, doğadaki diğer varlık ve
materyallere yansıtan anlamların, bir kültürde kemikleşmiş davranış biçimleri; formülsel bir
iletişim yöntemidir3.
Geleneksel otoritenin kalıplaşmış yönetim biçimlerinden olan ritüeller, belirli
amaçlar dâhilinde uygulanmaktaydı4. Erginleşme, geçiş, kabul, esrime, takvimsel/mevsimsel,
kriz ve bunalım ritüelleri ön plana çıkan bazı ritüel türleridir 5 . Normatif yönü dışında,
ritüellerde öze bağlılık, sadakat ön plandadır. Tekrarlanan davranışlar bütününde, öğrenilen,
benimsenen düşünce ve davranışların aktarım süreci önemli bir dinamiktir 6 . Nitekim
başlangıçtaki mükemmellik, bu arketipe bağlı kalma, eskiye bağlı kalma, ritüellerin temel
motivasyonlarındandır 7 . Ritüel icra edilirken zaman 8 , mekân 9 ve kullanılan materyallere 10
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Durkheim, 1947: s. 298-300; Bidmead, 2002: s. 10.
Honko, 1979: s. 323; Eliade, 2002: s. 42; Jung, 2006: s. 85; 172-173; 2016: 14.
Collins, 2004: s. 49.
Honko, 1979: s. 375-377.
Bottéro, 2012: s. 231.
Demirci, 2013: s. 6-8.
Zaman, dinde kutsal bir kavramdır. Birey ve toplumun ibadeti esnasında geçen süre, motivasyonu etkilerdi.
Bu açıdan, ritüeller, kutsal zamanın kendisidir. Kutsala ayrılan zaman ise değişkendir. Değişkenlik, özel
durum ve haller haricinde, güneş ve ayın günlük-yıllık hareketlerine bağlıdır. Örneğin, egzorsizm ritüelleri
için seçilen zaman gece iken, bereket ritüellerinde bahar ayları ve gündüz vakitleri tercih edilirdi. Ritüellerin
zaman seçimi, öğrenilen bilinçli bir veridir. Bu veri, binlerce yıllık aktarım, katalizördür. Engelhard, 1970: s.
210; Eliade, 1991: s. 48-50; Güç, 1999: s. 337; Bottéro, 2012: s. 231.
Belirli bir merkez çevresinde icra edilen uygulamalar, ritüelde merkezi sağlamaktadır. Merkez, kutsal veya
kutsal dışı unsurlarla iletişime olanak sağlar. İlahi gücün tezahürü olarak da algılandığı için mutlak kozmik
gerçeğin en ideal formunu yansıtır. Mekân, neredeyse uygulama kadar önem arz etmektedir. Dolayısıyla
merkez arketipi, mekân metaforlarının zeminidir. Brereton, 1987: s. 530; Frye, 1990: s. 365; Eliade, 1997: s.
31-34; Collins, 2004: s. 48-49.
En önemli ritüel malzemesi insandır. İnsan, gerek ses, görüntü ve beden olarak gündelik hayatın dışındaki
formunu ritüele yansıtmaktadır. Gündelik kullandığı sesi dışında, şarkı-ilahi söylemek, dans etmek gibi
bedenini kullanmaktaydı. Dans ve şarkılara, enstrümanlar da eşlik etmektedir. Enstrüman, kolektif duygusal
yoğunlaşmayı sağlamakta, dinsel yoğunluğu arttırmaktadır. Ses, gündelik yaşamın dışında kullanılan bir
forma bürünürdü. Başlangıçta monoton olan ses giderek ritmikleşir. Bu süreç devam ederken bazen dans
bazen ise kullanılan materyaller ve salınımlarıyla beraber zihinde bir takım halüsinojenik etkiler yaratır. Bu
etki, kehanetlerin ve amacına yöne değişen bazı ritüellerin yapılmasında önemlidir. İnsanın bilişinde
deneyimlerle elde edilen görsel sembolizmin beynin farklı seviyeleri boyunca ilerleyen bilginin
birleştirilmesi için bilincin değiştirilmiş durumunu anlamlandıran bir nüro-transa neden olurdu. Kaemmer,
1980: s. 60; Alcorta ve Sosis, 2005: s. 336-337; Bloch, 2013: s. 42 vd; Kalkandeler, 2020: s. 550;
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dikkat edilirdi 11 . Çevrede yer alan bitkiler, hayvanlar, değerli madenler ritüellere dâhil
edilirdi. Bitki türleri ritüellerde yoğun olarak kullanılırdı. Bu bitki türlerinden bazıları,
psikoaktif bitkilerdir12.
Psikoaktif özelliklere sahip bitkiler, insan zihninde duygu-durum, bilinç değişikliği
ve algı değişikliğine neden olmaktadır 13 . Gerçeklik algısının önemli ölçüde değiştiren ve
yanılsamalar yaratan; zaman ve mekân algısını değiştirerek güçlü duygusal duyular uyandıran
bitkilerin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir14. Bitkiler tıbbi, gıda, imalat ve diğer faydacı
amaçlar için kullanılmıştır. Ritüellerdeki kullanımı, sinir sistemini doğrudan etkileyen
moleküller barındırmasından kaynaklı olarak tedavi ya da mistik tecrübeyi tetikleme
amaçlıdır15. Özellikle büyücü, rahip, şaman ve kâhinler tarafından transa geçmek ve doğaüstü
âlemle temasa geçmek için faydalanılırdı 16 . Etnobotanik araştırmalar, bitki, sarhoş edici
maddelerin tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığını doğrulamaktadır ve metin kayıtları özellikle mitler ve destanlar - psikoaktif bitkilerin farklı kültürlerde kullanımı ve değeri
hakkında bilgi vermektedir17.
Psikoaktif bitkiler için kimyasal kanıtlar iki şekilde elde edilmektedir18. Bitkilerin
aktif bileşenlerinin veya bu bileşenlerin bozulmasıyla üretilen maddelerin kalıntıları ve insan
dokusundaki analizler veya bunların metabolitlerinden anlaşılmaktadır19. Diğer bir kanıt ise
ikonografik veriler ve çivi yazılı belgelerdir. İkonografik kanıtlar arasında bitkilerin ontolojik
görüntüsü ya da kullanıldıktan sonraki manzara tasvirleri yer almaktadır. Çivi yazılı ya da
hiyeroglif kaynaklarda ise edebi kanıtlar genellikle metaforik anlatım içermektedir 20 . Söz
konusu bitkilerin çoğu, ritüel, tıbbi, dini ya da mitolojik bağlamda görülmektedir21. Önasya
ritüellerinde bitkinin şifa ve arınma rolü, bitkilerin iyileştirici yararlarının kolayca elde
edilemeyeceği anlamına da gelmektedir. Bu da bitkinin büyü ve ritüellerde kullanılması
yönünde ayırt edicilik ve ayrıcalık sağlamaktadır.
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Winkelman, 2011: s. 55-57.
Gabbay, 2003: 103-104.
Timmermann vd., 2018: s. 1-2.
Merlin, 2003: s. 295; Samorini, 2019: 63-65.
Puck, 1979: s. 145-146; Letheby ve Gerrans, 2016: s. 1-2.
Ludwig, 1968: s. 70.
Samorini ,2016: s. 2-6.
Samorini, 2016: s. 2-8.
Samorini, 2019: s. 67-69.
Ignatiadou, 2008: s. 330-332.
Evans, 1930; Tully, 2005: s. 133-135.
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İnsanlık tarihinde açısından en eski psikoaktif bitkiler efedra ve haşhaştır22. Merlin
ve Hoffmann’a göre 23 , bitki yaklaşık olarak MÖ 10.000’den itibaren kullanılmaktaydı 24 .
Ortaya çıktıkları bağlamlar ve kullanıldıkları amaçlar büyük ölçüde değişir, ancak gerçekliği
aşma ve doğaüstü dünyayla etkileşim kurma aracı olarak rolleri evrenseldir25.
Efedra, Hindistan, Çin, Moğolistan ve İspanya’da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
Sakinleştirici etkili alkaloid26 içeren bitki, geleneksel tedavi yöntemlerinde yer almaktadır27.
Bitki, nefes açıcı olarak kullanılmaktadır. Önasya törenlerinde efedranın kullanımına henüz
arkeolojik ya da filolojik olarak rastlanılmamıştır28.

HAŞHAŞ
Haşhaş (Lat. Papaver Somniferum) anavatanı, Akdeniz ve çevresidir29. Halüsinojenik etkili
bitki, kullanımı erken dönemlere tarihlenen zehirli tıbbi bitkilerdendir 30 . Ağrı kesici,
uyuşturucu, spazm giderici, sakinleştirici ve keyif verici bir bitkidir31. Genel olarak ağrıyı
azaltma, gevşetme, rahatlama, sakinleştirme, uyuma ve afrodizyak için kullanılır. Haşhaş
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Merlin, 2003: s. 297; Sayın, 2020: s. 83.
McKenna gibi bazı etnobotanik uzmanları, Homo Sapiens türü insanın epistemolojik açıdan gelişimi bilinçlibilinçsiz tükettiği Psilosibin içeren bazı mantar türlerinin yardımıyla sürecin hızlandığını düşünmektedir. Bu
mantarlar, görme anını ve keskinliğini geliştirdiği, çağrışışım yapma, soyut düşünme ve empati gibi frontal
korteks alanlarını harekete geçirecek fonksiyonların gelişmesine yardımcı olduğu savını ortaya atmaktadır.
Primatlar ve insanın atalarıyla yaptığı karşılaştırmada Sapiens türünün gelişiminde bu tür bitkilerin rolü
olduğunu söylemektedir. Görüşleri bilim camiası tarafından şüpheyle yaklaşılmaktadır (Mc Kenna, 1992).
Merlin, 2003: s. 296; Hoffman, 2012: s. 12.
Furst, 1976: 3-7, 14-22.
Alkaloid, bitkisel kaynaklı ve ortak kimyasal özellikler gösteren, bünyelerinde taşıdıkları azot atomunun
sayısına bağlı olarak bazik karakter taşıyan ve önemli derece farmakodinamik aktiviteye sahip organik
bileşenlerdir. Bitkinin yetiştiği coğrafya, cinsiyetine, çevresel etkilere ve toplanma zamanına bağlı olarak
içeriğindeki yoğunluk miktarı değişmektedir. 12.000’e yakın alkaloid türü bilinmekle beraber etki
mekanizmaları birbirinden farklıdır. Çoğunlukla sinir sistemi ve otonom sinir sistemi aracılığıyla etkilerini
göstermektedir. Kan basıncını düşürme, damar genişletme, merkezi sinir sistemini etkileme, ağrı kesici,
morfin etkisi gibi etkileri bulunmaktadır. Farklı türlere ayrılmakta ve bitki türleri içerisinde yer almaktadır.
Bkz. Bertucat, 1975: s. 1; Dölen, 1995: s. 76-79.
Sayın, 2020: s. 83-85.
Baytop, 1985: s. 9.
Adı, Latince uyku ve getirmek, taşımak anlamına gelen kelimelerinden oluşmaktadır. Beyaz, pembe, mor ve
eflatun gibi renklerdeki çiçeklerin taç yapraklarının dökülmesi ve çanağın içindeki tohumun olgunlaşmasıyla
haşhaş kapsülü oluşur. Kapsülün içi tohumlu, sert kabuklu, elips, oval, konik ya da küre formlu bir yapıdadır.
Blamey, 1993, s. 59; Gümüşçü ve Gümüşçü, 1996: s. 127.
Haşhaş, morfin, tebain, kodein, papaverin gibi alkaloidleri içermektedir. Tebain, afyon ihracatı yapan
Mısır’ın Teb Şehrinden gelmektedir. Paramorfin, en zehirli afyon alkaloidi olup ağrı kesici etkisi azdır, son
zamanlarda ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kodein, öksürük önleyici olarak
kullanılmış, günümüzde dahi kullanılmaya devam etmektedir. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkileri
bulunmaktadır. Papaverin ise uyuşturucu ve analjezik özelliği bulunmaktadır. Morfin ya da Kodeinden farklı
olarak merkezi sinir sistemini değil, çevredeki kasları etkilemektedir. Kas spazmını engeller, bağırsak
spazmlarında ve safra kesesi üzerinde tesiri bulunmaktadır. Bkz. Arslan vd., 2008: s. 4.
Üstün, 1998: s. 79.
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çanağındaki sıvının direkt alımı, başka bir madde ile karıştırılması, çanağın kurutulması ve
toz haline gelmesiyle kullanılırdı. Enjekte edilerek, merhem olarak ağız yoluyla ya da
tütsülenerek burun yoluyla kullanılmaktadır.

Resim 1: Bitkisinin Yapısal Gösterimi (http://www.biolib.de/thome/band2/tafel_102.html, Erişim Tarihi:
03.04.2021)

Haşhaşın tıbbi olmayan kullanımına dair en erken bulgular Neolitik Döneme
gitmektedir. İspanya’da Cueva de los Murciélagos Mağarasında (Resim 2), Neolitik
mezarlarda haşhaş kapsülleri bulunmuştur32. İber Yarımadasındaki haşhaş buluntusu, tüketim

32

Peña-Chocarro vd., 2013: 4.
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ya da psikoaktif değil, semboliktir. Tohumların, sunu ya da armağan olarak ölülerin yanına
bırakıldığı görülmektedir33. Neolitik Dönem’e ait başka buluntular Yunanistan’ın kuzeyi ve
Bulgaristan’dadır. Burada Neolitik ve Erken Tunç Çağı’na tarihlenen haşhaş tohumları
bulunmuştur34.

Resim 2: Cueva de los Murciélagos mağarasında bulunan haşhaş tohumları (Peña-Chocarro vd., 2013, s. 4)

Erken Tunç Çağı’nda Levant’ta haşhaş tohumları bulunmuştur. Ebla’da, Saray
yapısının G bölgesinde, Erken Tunç IV tabakasına tarihlenen buluntularda haşhaş tohumu
tespit edilmiştir 35 . Buluntu yerinin başlangıçta mutfak olarak kullanıldığı düşünülmüştür.
Fakat hayvan kalıntılarının olmaması, devam eden çalışmalarda yabani bitki izlerine
rastlanılması bahsi geçen alanın başka amaçlar doğrultusunda kullanıldığı ihtimalini
doğurmuştur 36 . Çivi yazılı belgelerde, rahiplerin ritüel öncesi özel içecekler hazırladığı
bilinmekte, buluntuların bu amaçla kullanıldığı da düşünülmektedir 37 . Tohumlar, yanmış
haldedir. Haşhaş tohumlarıyla beraber, tıbbı açıdan önemli Euphorbiaceae, alıç, aynısefa ve
papatya kalıntılarına da rastlanmıştır.
Mezopotamya metinlerinde, haşhaşla ilgili bazı savlar bulunmaktadır. Öncelikle,
Anadolu,

İran

ve

Afganistan

dolaylarında

kullanılan

haşhaşın,

Mezopotamya’da

kullanılmama ihtimali düşüktür. Kabartmalarda, stellerde ve yazılı kaynaklarda yer alan
betimleme ve ifadelerle ilgili ortaya farklı görüşler çıkmaktadır.

33
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37

Nencini, 1997: 760.
Valamoti, 2013 483; Heiss, 2013: 353.
Peyronel, 2014: s. 29.
Peyronel, 2014: s. 29-30.
Peyronel, 2014: 36-37.
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Thompson, haşhaşın Mezopotamya literatüründe farklı isimlerde yer aldığını ileri
sürmektedir 38 . ÚArarû- 39 , irrû- 40 ve ÚUKÚS.ḪAB- 41 haşhaşı tanımladığını düşünmektedir42 .
Ú

UKUŠ-RIM-, sütlü lateks bir bitkiye atıfta bulunduğunu kayda geçirmiştir43. Aynı zamanda

Ú

Ararû-, haşhaş bitkisinin kapsülleri için yer alan bir terim olduğunu aktarmıştır 44 .

Thampson’un ortaya attığı etno-farmakolojik savlar, psikoaktif, narkotik veya zehrin kökeni
için lanetleme sözcüğü “ararû” olmasında ilkel bir anlam aranması gerektiğini ifade etmiştir45.
UKUŠ-, yazılı kaynaklarda parmak, tatlı, acı, salatalık, buruşmuş veya boğa testisi gibi
kelimelerle beraber kullanılmıştır 46 . Bu nedenle farklı çeşitleri olan bir bitki türü olması
gerektiği düşünülmüş, Thompson’un görüşlerine karşı çıkılmıştır47.
AM. 3,5 numaralı metinde Thompson, bitkiyi direkt haşhaş olarak çevirmiştir. Metne
göre: “rezeneyi inek idrarında ya da sütünde döveceksin. Başını bununla yıkayacaksın.
Kafasını yağ ile mesh edeceksin. Haşhaş, afyon çubuğu, seyreltecek ve kafasına
koyacaksın”48. Bir başka metinde49, anüste meydana gelen rahatsızlıklarda anüs etrafındaki
sinirlerin yatışması ve bölgedeki kasları gevşemesi için yapılan fitil tarifinde haşhaş
kullanılmıştır50.
Haşhaşın Mezopotamya’daki varlığı ile ilgili olarak diğer bir tartışma ikonografik
verilerdir. Stellerde yer alan bazı bitkilerin haşhaş olabileceği öne sürülür (Resim 3).
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Thompson, 1949: s. 220-225.
CAD’a göre, medikal bir bitkidir. Ateş düşürmek için oral yollardan, lokal kullanımı için de yağ ve ya balla
yapılan merhemle alınması gerektiği yazılı kaynaklarda (BAM 1, I 55) yer almaktadır. URU.AN.NA
serisinde birkaç farklı kullanımın yer aldığı görülmektedir. Civil vd., 1968: 234.
Gelb vd., 1960: 182.
Cucumis familyasına mensup bir bitki, e-PSD.
Thompson, 1949: s. 225; Krikorian, 1975: s. 102.
Thompson, 1949: s. 225.
Thompson, 1949: s. 224-226; Krikos ve Papadaki, 1963: s. 82; Haupt, 1916: s. 60-62.
Thompson, 1949: s. 222-224; Haupt, 1916: s. 60-65.
E-PSD.
Thompson ve Haupt’un görüşüne Lansberger karşı çıkmaktadır. Landsberger, irrû-‘nun, haşhaş
olamayacağını, salatalık olarak çevrilmesi gerektiğini önermiştir. Landsberger ile aynı görüşte olan F. Labat,
önce salatalık olarak önerdiği irrû-‘nun daha sonra haşhaş olarak çevrilmesi gerektiği fikrini sunmuştur.
Konuyla ilgili olarak Reiner, birçok farklı türü bulunan haşhaşın tanımlamasının modern zamanlardaki
kavramlarla zor olduğunu vurgular. Sumerce, Akkadca veya Assur dilinde, kâtiplerin ve rahiplerin haşhaş,
haşhaş veya afyonu kesin olarak tanımlayan konusunda hemfikir oldukları bir kelime yoktur. Dil bilimcilerin,
bir haşhaş kapsülünün bir salatalığa benzerliği konusunda Thompson tarafından benimsenen görüşün
temellerine benzer bir bakış açısı sergileyip sergilemediğini bilinmezliğine vurgu yapar Labat ve Labat,
1952: s. 227; Krikorian, 1975: s. 101-104; Landsberger, 1933: s. 231.
Thompson, 1924: s. 13.
AMT 43.1.
AMT 94.2.78: “haşhaş ve diğer ilaçlar yağa karıştırılıp anüse yerleştirilir.” Diğer bir kaynakta “ısırgan otu
tohumu, haşhaş tohumu, karahindiba, çam terebentini yağda karıştırıp anüse koyun” Adamson, 1991: s. 434.
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Resim 3: II. Sargon Sarayındaki kabartmada haşhaş çiçeği taşıdığı düşünülen figür yer almaktadır. Kabartma
Louvre Müzesindedir (https://www.britannica.com/place/Mesopotamia-historical-region-Asia/The-NeoAssyrian-Empire-746-609; Erişim Tarihi: 01.03.2021).

MÖ 8. yy Yeni Assur İmparatorluğuna ait bir rölyefte, sunu sahnesi yer almaktadır.
Sahnede edilen rahiplerin birinin elinde haşhaş kapsülleri tuttuğu düşünülmektedir51. Bitkinin
nar olacağı da öne sürülmektedir. Araştırmacılar, Mezopotamya’da haşhaşın kullanıldığı
konusunda hem fikir olmasına karşın yazılı kaynaklarda bitkiyi tanımlamak konusunda
kararsızlardır. Kalıntılarına, İran, Anadolu, Levant, Mısır ve Ege Adalarında rastlanılan
haşhaşın Mezopotamya da bulunmama ihtimali oldukça düşüktür.
51

Giovino, 2007: s. 134.
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Haşhaşın Anadolu’da varlığına ilişkin birkaç hipotez bulunmaktadır. Öncelikle
haşhaş Anadolu’da doğal şartlarda yabani olarak yetişmekte ve birçok türü bulunmaktadır52.
Eskiçağdaki varlığına ilişkin olarak Ertem’e göre, Hitit metinlerindeki

GIŠ

haššika-, uyku

getirici, sakinleştirici bitki haşhaşı referans etmektedir53. Doyuncaya kadar içmek anlamına
gelen kelime, sert kabuklu bir bitki olup içindekilere kırmak suretiyle ulaşıldığı ve
tohumlarının kavrularak kullanılmaktadır 54 .

GIŠ

haššika, bir ağaç ve meyvesi olarak da

aktarılmıştır55. Bu nedenle, üzüm ya da fındık olabileceği ihtimali bulunmaktadır56. Gökteki
Krallık Efsanesinde 57 , tanrılar, deniz canavarı Hedammu’ya tuzak kurup onu sakinleştirip
uyutmak için GIŠhaššika- vermiştir58.
Hitit metinlerinde uyuşturan, sakinleştiren ve yatıştıran bitkilerden diğeri ise
galaktardır 59 . Bitki, haşhaş ile özdeştirilir 60 . Özellikle ritüellerde kullanılan bir bitkidir 61 .
Anniwiyani Ritüeli’nde 62 tanrıların yatıştırılması, sakinleştirilmesi için onlara galaktar-‘ın
sunulduğu görülmektedir 63 . Bir bayram metninde 64 de yer alan bitki, kayıp tanrı Telipinu
mitosunda, onu geri çağırmak için yapılan ritüelde yer almaktadır: “orada galaktar- bulunur.
Ey Telipinu! Sakin ol orada parhuena bulunur. Onların özü (Telipinu’ya) iyi gelir”65. Benzer
bir anlatı, kayıp Tanrı Hannahanna mitosunda da yer almaktadır66.
Galaktar- parhuenu ile beraber büyü, ritüel metinlerinde sakinleştirici bitki olarak
geçer67. Parhuena-, tahıl ve bakliyat listesinde yer alan bir bitkidir, yulaf olduğu düşünülür.

52

Erol ve Yanık, 2019: s. 209.
Ertem, 1987: s. 19; Hnila, 2002: s. 322; Merlin, 2003: s. 297.
54
Ertem, 1974: s. 18-19.
55
CTH 713 KUB 12.5 I 20, CTH 212 KUB 26 III 13.
56
HW, 1952: s. 63; Ünal, 2016: s. 173.
57
HPM CTH 381.1.1.8 KUB 36.56 7- 10.
58
CTH 381.1.8 KUB 36. 56.
59
Tischler, 1983: s. 463; Ünal, 2016: s. 248.
60
Güterbock, 1983: s. 71; Hnila, 2002: s. 322.
61
CTH 732, KUB 28.102 IV 13-14. “bir kap suya defne, kuşburnu ve haşhaş konur ve içmesi için bırakılır.”
62
CTH 393 KBo 12.104, VBoT 24. 9-13 “Ve onu bir ekmek haline getiririm. 1 masa, 1 kueššar-kumaşı,
tanrının galaktar ve parhuena’sı (ordadır). Ayrıca koyun(sürüsü)ne giderim. Gözlerini güneşe çeviren bir
koyunu (tutup) bir tutam yün yolarım.”
63
Akdoğan, 2019: s. 4-7.
64
CTH 670 KUB 56.57 III 3-4.
65
CTH 324. Harry A. Hoffner, 1990: 14-17.
66
CTH 334 I 11-14: “galaktar- burada, Hannahanna’nın ruhu ve onun vücudu (organları) yatışsın. Parhuenaburada, Hannahanna’nın ruhu sakinleşsin”
67
CTH 330 KUB 33.62 II 14-16. “Parhuena- burada, tamamen sakinleşsin, haşhaş burada, böylece (onu)
tamamen yatıştırır. İncir gibi ruhu da tatlı (sakin) olsun.” Güterbock, 1983: s. 163.
CTH 423 KUB 7.60 II 14-17 “Yaşlı Kadın, sağ elinde bir tutam koyunyünü, haşhaş ve tanrılar için yulaf…”
53
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Yulaf, hem sinir hem de mideye etkili tek tahıldır. Geleneksel tıbbı yöntemlerde sakinleştirici
özelliğe sahiptir, kaygı, stres ve depresyon gibi durumlarda kullanılır68.
Arkeolojik materyallerde haşhaştan ilham alınarak yapıldığı düşünülen eserler
bulunmaktadır. Kültepe’de, bazı iğne buluntularının (Resim 4) tipolojik olarak benzerliği
bulunması, bu iğne tasarımının haşhaş kapsüllerinden ilham alınarak yapıldığı öne
sürülmektedir69.

Resim 4: Bronz iğne, Kültepe.

Resim 5: Norbert Schimmel koleksiyonundan altın iğne

(Hnila, 2002: s. 317)

(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/327403;
Erişim Tarihi: 02.03.2021).

Kültepe iğneleri dışında, Norbert Schimmel koleksiyonundaki Hitit İmparatorluk
Dönemine tarihlenen iğnelerin baş kısmı, haşhaş kapsülü biçimindedir (Resim 5). Osman
Kayası, Ayaş-Ilıca, Gordion, Çankırı Balıbağı ve Yanarlar’da bulunan mezarlarda ele
geçirilen altın ve gümüş iğnelerde haşhaş tohumu şeklindeki iğneler, Anadolu, Kuzey Suriye
ve Mezopotamya’da yaygın olarak kullanılmaktadır70.

68

69
70

Galaktar da Parhuena da sakinleştirici etkilidir. Haşhaş bağımlılığa neden olsa da yulaf bu bağımlılık
etkilerini hafifletmektedir. Nitekim parhuena şarapla beraber de tüketildiği görülmektedir Haas, 2003: s. 122;
Melchert, 2010: s. 148.
Hnila, 2002: s. 317; Merlin, 2003: s. 297.
Mandacı, 2016: s. 3203.
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Bir diğer hipotez ise Kubaba betimlemesidir (Resim 6). Geç Hitit Dönemi
eserlerinde Kubaba’nın elinde nar değil haşhaş olduğu düşünülmektedir

71

. Tarım

toplumlarında, bereket kült ritüelleri, metamorfoz ve döngüselliği betimlediği için
sarhoşluğun, cinselliğin kendinden geçme ve trans halini barındırır. Halüsinojen bitkilerin, bu
kültlerde yer alması son derece olağandır. Haşhaş aynı zamanda tohum kapsülünde bol
miktarda tohum ürettiği için doğurganlığı da sembolize etmektedir. Bu açıdan doğurganlık,
bereket kültüyle de ilişkilidir. Dolayısı ile sıklıkla nar olduğu üzerinde durulan steldeki meyve
tasvirinin haşhaş olma ihtimali de bulunmaktadır72.

Resim 6: Karkamış’ta bulunan Arami etkili Tanrıça Kubaba betimlemesi. Tanrıçanın elindeki kapsül, haşhaş
olacağı öne sürülmektedir. Kabartma, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.
(https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Museum_of_Anatolian_Civilizations085_cropped.jpg Erişim Tarihi:
06.04.2021).

71
72

Erol ve Yanık, 2019: s. 205.
Rova, 2008: s. 561-562; Hnila, 2002: s. 317.
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Merlin’e göre, haşhaş MÖ II. binyıldan beri Minoslular tarafından bilinmekte,
Minos’tan Kıbrıs’a, Kıbrıs’tan Akdeniz’e ve Mısır’a yayılmıştır73. Minos’ta haşhaşın önemli
yeri vardır. Haşhaşla özdeşleşen haşhaş tanrıçası bulunur (Resim 7). Tanrıçanın kafasındaki
haşhaş tacının uyku getirdiğine inanılırdı. Nitekim bu tasviri, tanrıçanın kapalı gözleri
tasdiklemektedir.

Resim 7: Minos Haşhaş Tanrıçası. Tanrıçanın tacında haşhaş kapsülleri yer almakta, gözlerinin kapalı olması
metaforik açıdan sakinliği temsil etmektedir. (Askitopoulou vd., 2002: s. 21).
73

Merlin, 2003: s. 302.
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Minos Haşhaş tanrıçası 74 , Knossos Sarayı’ndaki haşhaş tasvirli eser, Minos’ta
bulunan altın yüzük üzerindeki haşhaş betimlemeleri (Resim 9)75 ve haşhaş kapsüllü Miken
iğneleri (Resim 8)76 gibi örnekler, Eski Yunan’da haşhaşa dair kanıtlar sunmaktadır. Kültsel
önemini ortaya koymaktadır.

Resim 8: III. Kraliyet mezarında bulunan iğneler. Araştırmacılara göre, bu iğneler boyutları nedeniyle giyim
açısından kullanılmamıştır. İğneler bugün Akropolis Müzesinde sergilenmektedir. (Julyan, 2011: s. 75).

Eski Yunan’da Hippokrates, uyku verici ve ağrı kesici olarak haşhaş kullanmıştır.
Özellikle haşhaş ve ısırgan otu ile yapılan karşımın kadın hastalıklarına iyi geldiğini kayıt
etmiştir. Eski Yunan mitosuna göre, Tarım ve bereket tanrıçası Demeter, Triptolemos’a karşı
duyduğu üzüntüden ve uykusuzluğundan dolayı bu bitkiyi tüketmiştir77. Bir başka mitosta,
Hypnos elinde sihirli bir değnek, asa ile insanlara uyku sunmaktadır. Hypnos, uykunun
kişileştirilmiş halidir. Ölümle de ilişkili olan tanrının, gelincik ve haşhaşla çevrili bir
mağarada yaşadığı düşünülmüştür78.

74
75
76
77
78

Julyan, 2011: s. 75.
Askitopoulou vd., 2002: s. 23-26.
Askitopoulou vd., 2002: s. 24.
Ovid. fast. IV, 531-560; Dürüşken, 2000: s. 113-115;
Saraçoğlu, 2005: s. 53-54
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Resim 9: MÖ 1450 Miken altın yüzük. Elinde haşhaş demeti tutan tanrıça oturur haldedir. Tanrıçanın ölündeki
figürler ona libasyon yapar. Altın yüzük Atina Ulusal Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
(https://www.researchgate.net/figure/Golden-ring-from-the-grave-circle-A-in-Mycenae-early-15th-century-BCWe-can_fig1_290206976 Erişim Tarihi: 03.04.2021).

Haşhaş kullanımı ve ticaretine ilişkin diğer bir hipotez, halkalı sürahilerdir. Geç Tunç
Çağına ait taban halkalı sürahiler, Doğu Akdeniz’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Halka
şeklindeki taban, cilalı kahverengi astarlı ince duvarları ile karakterize edilen sürahiler,
1962’de ilk defa Merrillees tarafından yeni bir öneri ile değerlendirilmişti 79 . Merrillees
sürahileri ters çevirdiğinde kapların haşhaş kapsüllerinden ilham alınarak üretildiğini ortaya
atmıştır (Resim 10). Bu sürahilerin özellikle haşhaş tüketimi için olduğunu savunsa da yeteri
kadar kanıt bulamamıştır80. 1996 yılında Mısır’da ele geçen halkalı sürahi örneğinde afyon
alkaloidleri üzerinde yapılan analiz tek bir örnekte pozitif sonuç vermiştir81 . İnce tabakalı
kromatografi ve gaz kromatografi analizinde morfin, kodein ve noskapinin izlerine
rastlanmıştır. Bu, kaplar üzerinde haşhaş ve diğer psikoaktif bitkilerin kullanıldığını
göstermektedir (Resim 11).

79
80
81

Merrillees, 1962: s. 287-290.
Smith vd., 2018: s. 5128.
Bunimovitz ve Lederman, 2016: s. 1554.
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Resim 10: Haşhaştan ilham alındığı düşünülen sürahiler (Bunimovitz ve Lederman, 2016: s. 1553).

British Museum koleksiyonunda yer alan halkalı sürahiler de benzer araştırmaya
konu olmuştur. Sürahilerden biri üzerindeki radyografinin kısmen kalıntı ile dolu olduğu
ortaya çıkmıştır82. Kalıntı içeriğinde yapılan analizlerde 5 farklı alkaloid tespit edilmiş, bu
alkaloidler yaş haşhaş kapsüllerinde yoğun olarak bulunan alkolidlere referans edilmiştir.

Resim 11: Doğu Akdeniz’de yaygın olarak kullanılan Geç Tunç Çağına ait taban halkalı sürahiler (Bunimovitz
ve Lederman, 2016: s. 1553)
82

Smith vd., 2018: s. 5128-5134.
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Doğu Akdeniz’de haşhaşın ticaretinin yapıldığına dair öneri ilk defa Vincentelli
tarafından ortaya atılmıştır83 . Vincentelli, kaplarla beraber haşhaş ticaretinin de yaygın bir
uygulama olduğunu öne sürmüştür84. Bitkinin, bölgeler arasında ticareti yapılan değerli bir
bitki olduğunu dile getirmiştir. Mısır’da Ebers Papirüsü başta olmak üzere kral mezarlarında
da kalıntılarına rastlanan haşhaş (Resim 12), Mısır’da ölüm-uyku ve tanrılara ulaşmayı
metaforik olarak temsil etmektedir85.

Resim 12: 19. Hanedan kraliçelerinden Tausret’e ait küpe buluntusu. Küpelerin ucunda, haşhaş kapsülleri yer
almaktadır. (https://ancientegyptonline.co.uk/tausret/ Erişim Tarihi: 02.03.2021)

ADAMOTU
Adamotu, Adamotu (Lat. Madragora officinarum), Patlıcangiller familyasında
Akdeniz ikliminde yetişen bir bitkidir86. Taşlık alanlar, kaya diplerinde doğal olarak bulunur.
Toplanırken bir takım ritüeller yapılır 87 . Ontolojik olarak insana benzeyen bitki, deliliğe
cinnete neden olduğuna inanılmış, bu durum da tılsım ve büyü yapımının ham maddesi
83
84

85
86
87

Vinceltelli, 1976: s. 26-27.
Hattuša’da ele geçen envanter kayıtlarında gayatu-/gayyatum- isimli bir bitkinin haşhaş/afyon olabileceği öne
sürmektedir. CTH 121 KBo 12.38; Vincentelli, 1976: s. 26-27; Mantzourani vd., 2019: s. 109; AvialChicharro, 2021: s. 24.
Karnak’ta bulunan MÖ 8. yy ait mezar taşında, “Gecenin ve ölümün ortasındaki çiçek, acıyı gideren ve de
bilinci giderirsin. Düşleri sunarsın onlar yerine, uygu ve ölümü” ifadeleri yer alır. Babaoğlu, 1997: s. 17-13.
Baytop, 1984: 59.
Adamotu, kökü insana benzediği için, tılsımlı olduğuna inanılmıştır. Onu topraktan çıkartan kişilere cin
çarpacağına, kör ya da sağır olacağına inanılır. Bundan dolayı öncelikle etrafı açılır, köke ip bağlanır ve bir
köpek tasmasına takılarak toplanırdı. Bu esnada çığlık atıp cin çağıracağına ya da sesinin sağır edeceğine
inanıldığı için davul ya da teneke çalarak lanet engellenir. Baytop, 1984: s. 158-159
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olmasına yol açmıştır88. Bitki, Halüsinojeniktir ve hipnotiktir89. Görüşün bulanıklaşmasına,
sinir hücrelerindeki etkiye bağlı olarak göz bebeklerinin büyümesi ve mistik halüsinasyonlara,
transa neden olmaktadır.
Eskiçağ’da

adamotu,

aşk

büyülerinde,

doğumda

ve

kısırlık

tedavisinde

kullanılmıştır 90 . Eski Mısır’da 91 saplarından yapılan su, kısırlığa karşı kullanılmıştır. Bu
durum adamotuna adak adanmasına yol açmıştır 92 . Ra’nın, bereket tanrıçası Hathor’a
adamotundan üretilen bir içeceği içmesinin ardından doğurganlık kazanması daha sonra
Tevrat’ta yer almıştır, Yakup’un eşi Lea, adamotuyla hamile kalıp altı çocuk doğurmuştur93.
Mezopotamya’da uygulanan çeşitli büyü ritüellerinde ve tıbbi uygulamalarda ağrı
kesici bitkilerden olan adamotu, krem ve merhem yapımında kullanılmıştır94. Mezopotamya
kaynaklarında, Sumerce

ĜIŠ

bil2-lum- ve

GIŠ

NAM.TAR, Sami dillerinde pillû- ve amīlānu-

şeklinde geçmektedir95. NAM.TAR-, kötülük ve hastalıkla özdeşleştirilir. Ugarit metinlerinde
d’dym olarak geçen bitki, Eski Ahit’te dudaim 96 , Eski Mısırca da ise ddit, ddj olarak
geçmektedir97.
Šumma amēlu muḫḫašu umma ukāl’ serisinde98, Babilce libbu adı verilen, vücudun
orta kısmında meydana gelen rahatsızlıkların sağaltılmasıyla ilgili ritüellerde adamotu yer alır.
“Eğer bir kişide balgamlı öksürük varsa ve hastalığı kiş libbi’ye dönüşürse; pillu bitkisinin
kökü, süse bitkisinin kökü, tarmuš, imḫur-lim, imḫur-ešra, tulal, šakirû. Bu bitkileri birlikte
ezin, biraya koyun, geceleri yıldızların altında bırakın. Sabahları aç karnına içmesi için ona
(onları) verin ve (o) iyileşecektir”99.

88

89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99

11. yy’da Bingenli Hildegard (1098-1179), adamotuna şeytanın bitkisi, büyü etkili bitki demiştir. Nitekim
Ortaçağ’da kişinin cadılıkla, büyüyle uğraştığını gösteren unsurlar arasında, adamotunu kullanılıyor olması
yeterli bir kanıttı. Giebelmann vd., 2002: s. 74-75, Andrews, 2000: s. 135.
Schultes, 1976: s. 50-51; Sayın, 2020: s. 208.
Gezgin, 2007: s. 15-16.
Akdeniz Havzasının orta ve güney kısımlarına özgüdür. Levant Bölgesinden Mısır’a ithal edilen bitki,
soylular tarafından kullanılmıştır Bosse ve Griffiths, 1983: s. 20.
Adnrews, 2000: s. 135.
Tekvin, 30/14-17: “Ruben hasat mevsimi tarlaya gitti. Orada adamotu bulup annesi Lea'ya getirdi. Rahel
Lea'ya, “Lütfen oğlunun getirdiği adamotundan bana da ver” dedi. Lea, “Kocamı aldığın yetmez mi? Bir de
oğlumun adamotunu mu istiyorsun?” diye karşılık verdi. Rahel, “Öyle olsun” dedi, “Oğlunun adamotuna
karşılık kocam bu gece seninle yatsın.” Akşamleyin Yakup tarladan dönerken Lea onu karşılamaya gitti.
Yakup'a, “Benimle yatacaksın” dedi, “Oğlumun adamotuna karşılık bu gece benimsin.” Yakup o gece
onunla yattı. Tanrı Lea'nın duasını işitti. Lea hamile kalıp Yakup'a beşinci oğlunu doğurdu.”
Thompson, 1949: s. 217; Erol ve Yanık, 2019: s. 206.
Biggs, 2005: 376.
Nitekim Tevrat’ta adamotunun ( )הדודאיםkarşılığı şeytanın testisleridir. Riddle, 2010: s. 64.
Baldacci, 1975: 208-210; Dawson, 1933: 135.
BAM VI 574 numaralı metindir.
Salin, 2016: s. 119.
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Bir ritüelde, tedavi edici bitkilerden biri adamotudur100: “Birinin anüsünün içi şişmiş
ve tıkalıysa içinde umṣatu hastalığı vardır. abukkatu reçinesi, aktam tohumu, köpek dışkısı,
erkek pillû kökü, (verilir).” Bir başka metinde de erkek adamotu hastalık tedavisinde
kullanılır101. Ağrı kesici etkisi, nedeniyle hem kök hem de yapraklarıyla kullanılmaktadır102.
Hastalıklı, ağrılı diş üzerine bastırılmasıyla ağız içerisinden ağrıyı kestiği ve tedavi sürecinde
faydalı olduğu görülmektedir103.
Adamotunun güçlü ağrı kesici özelliği ve stres azaltıcı etkisi doğumu kolaylaştıran
yöntemler

arasında

yer almaktadır.

Doğumun

gidişatına

göre,

uygulanan

tedavi

değişmekteydi. Yazılı kaynaklarda, kolay doğum ve zor doğum ayrılmaktadır. Kolay doğum
iyi gitmek fiili ile Sumerce Sİ.SÁ, Akkadca ešēru-104 kullanılmıştır. Zor, sakıncalı doğum ise
sıkıntı olmak anlamında, Sumerce LA.RA.AḪ-, Akkadca pušqu/pašāq-105, ile ifade edilmiştir.
Zor doğumda uygulanacak tedavi yöntemlerini içeren metinde, adamotundan yapılma karışım
kullanılmaktadır: “kuzeydeki erkek pilû’nun kökünü öğütünüz. Susam yağı ile karıştırırsınız.
Onu karnından aşağı doğur nazikçe ovarak yedi defa sürerseniz kadın çabuk doğum
yapar”106.
Kadının düşük yaptığı durumda, tedavi için hazırlanan reçetede 107 , adamotu
uygulanılması önerilmektedir 108 . Doğum ve düşük haricinde jinekolojik rahatsızlıklarda
adamotu kullanılmaktaydı109.
Antiseptik özelliği nedeniyle yaralar ve göz tedavisinde özellikle Roma’da sıklıkla
başvurulan bitkilerden biridir. Mezopotamya metinlerinde benzer kullanımı bulunmaktadır110.
Mide rahatsızlıklarına paralel olarak ürolojik ve boşaltım problemlerinde, sakinleştirici ve
gevşetici etkisi bilinmektedir111.
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AMT 47,1.
Thompson, 1924: 15. “çocuğun başını ovmak için, koçun boynuzlarını küçültecek toz haline getireceksin,
defne, acı bakla, kapari, ılgın, yosun, sumak ve erkek pillum, bunları yağda karıştıracak ve uygulayacaksın.”
CT 14.23
Adamson, 1991: s. 434.
Oppenheim vd., 1958: 82.
Biggs vd., 2005: 269.
BAM 248, IV: 19-22 Scurlock, 2014: s. 603-604.
BM 78963.
Kılıç ve Sabuncuo, 2020: s. 10-11.
BAM 237, IV 1-5: “adamotu kökü mersin ve kapari tohumları kaynatılıp içilsin” Adamson, 1991: s. 432.
BAM 461 III, 18 numaralı metinde, “Mide rahatsızlığı için adamotu kökü ve arnoglossum” önerilmektedir.
Adamson, 1991: s. 433.
AMT 59.1.30: “toz haline getirilmiş adamotu ve deve dikeni idrar yolları hastalıkları için içirilir.” ifadesi yer
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Adamotu, cinsel iktidarsızlık, cinsel hastalık ve aşk için yapılan ŠÀ.ZI.GA
ritüellerinde yer alır112. Ritüelde büyü tanrısı Asālluhi, güzellik, erotizm aşk ve savaş tanrıçası
İnanna, tılsım tanrıçası Nanayan’ın üç kadını, cadıların ve büyücülerin koruyucusu
Kaniššura’dan yardım istenirdi113. Aşk ve erotizm içeren ritüelde İnanna: “Güzel kadın aşkı
canlandırdı Elmayı (gišhašhur) ve narı (gišnu.ur.ma) seven İnanna, bir ereksiyon sağladı,
kalkan, inen, düzleşen aşk-taşı, benim için kalktı, bilgeliği sayesinde İnanna, aşka sebep
olandır”114.
GİŠ

hašhur-, elma olarak tercüme edilmektedir. Fakat elmanın herhangi bir afrodizyak

içeren özelliği Mezopotamya literatüründe yer almamaktadır. Nitekim elma ve elma ağacının
tasvirlerde rastlanmıyor oluşu, Mezopotamya’nın iklimsel ve topoğrafik özelliklerinden
kaynaklanmaktadır. Sıcak iklim şartları ve tuz oranı yüksek topoğrafyada elmanın yetişmesi
pek mümkün değildir 115 . Bu büyüde afrodizyak ve gebeliği kolaylaştıran bir meyve olan
GİŠ

hašhur’un adamotu olacağı düşünülmektedir.
Adamotu’nun Anadolu’da kullanımına baktığımız da Hititçe metinlerde spesifik bir

terim yoktur. Bitki,

GIŠ

NAM.TAR ve pillû olarak geçmektedir. Mezopotamya kökenli ANA

PIŠERTI KIŠPĪ ritüelinde “Hastadaki büyünün bozulması için sarımsak yedirilir. Ona ḫašûbitkisi, tīyatu- bitkisi, atāʾišu- bitkisi, nīnû -bitki, šibburratu-bitkisi, ılgın, maštakal- sabunotu,
sikillu-bitkisi, šakirû- bitkisi, bataklık sazı, šalālu kamış, hurma baltut- yaprağı, ašāgudikenin yaprakları, pilû- adamotu, meyan kökü, şalgam, kök, murdudû-bitki, artatillu- bitki,
elma, ašqulālu-bitki, merrutu-bitki, köpek dili, ḫuluppu ağacının yaprakları, yirmi şifalı-bitki,
acı bakla, sīḫu-bitkisi, argannu-bitkisi, barīrātu bitkisi, (ve) … (tüm bu otlar) ona ayrı
yedirin” yer alır116.
Kizzuwatna sınırları içerisindeki Tatarlı Höyük’te adamotu kalıntısı ele geçirilmiştir.
MÖ II. Binyıla tarihlenen adamotuna ait karbonlaşmış kalıntı bulunmuştur 117 . Mekân
içerisinde tabanla döküntü kerpiç tespit edilmiştir. Bunların birleştiği kenar kısımlarında yanık
izlerine rastlanılmıştır. Bahsi geçen mekân içerisinde bir adet hava eli ve öğütme taşı da ele
geçirilmiştir (Resim 13). Buluntular, mekânın bitkisel drog hazırlanması için kullanıldığını
düşünmektedir. 2009 ve 2010 yıllarında yapılan günümüz yüzey flora çalışmasındaki veriler
112
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Biggs, 1967: s. 5-6.
Kaçar, 2019: s. 128-129.
Biggs, 1967: s. 5; Kaçar, 2019: s. 129.
Riddle, 2010: s. 65.
Abusch ve Schwemer, 2011: s. 33.
Girginer vd., 2017: s. 1.
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sonucu 149 taksondan 93’nün gıda, ilaç, hayvan yemi ve diğer amaçlar için toplanıp
tüketildiği saptanmış, bulunan flora kayıtlarında adamotu da yer almıştır.

Resim 13: Adamotu kalıntıları (Girginer vd., 2017: s. 1)

BANOTU
Banotu, günümüzde akciğer, boğaz hastalıkları, diş ve baş ağrılarında kullanılırken
yaprakları harici yara, kulak ağrısı ve sinüzit tedavisinde kullanılır. Ağrı kesici ve
sakinleştirici etkili bitki, geleneksel tıpta sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve kemik
ağrılarında kullanılmaktadır. İçerdiği farmakolojik özellikler nedeniyle tedavi amacıyla
kullanılsa da banotu zehirli bir bitkidir ve günümüzde dahi ölüme sebebiyet vermektedir118.
Gövdesi salatalığa benzeyen bitki, Eskiçağda da benzer bir sınıflandırmaya tabii
tutularak salatalık türü bitkiler arasında değerlendirilmiştir119. Thompson’un sınıflandırmasına
göre adı Sumerce’de, ÚGUR5, Úšakira- ÚŠakir- ve Akkadca ise šakiru-, dur120. Šakiru-, kelime
olarak aynı zamanda içici, bağımlı içici anlamına gelmektedir121. Aramice de bitkiye šakronadenilmektedir122.
Metinlere göre, bitki majik ritüellerde kullanılır. Orta Assur Dönemi’nde kullanılan
drugları içeren metinde 123 , “Tanrı’nın Eli hastalığına karşı šakiru- dolu suyu tüketmek”
“šakiru-, dişi uyuşturmak için dişin üstüne yerleştirilir”, “Šakiru- uyuşturur doğum
sancılarını, rahatlatır” 124 ifadeleri yer alır. Metinlerde, šakiru’nun tüketildiği ve harici
kullanıldığı görülmektedir. Akrep sokması ve yılan sokması sonucu oluşan yaraların, köpek
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Yücel ve Yılmaz, 2014: s. 77.
Carod-Artal, 2013: s. 36.
Thompson, 1949: s. 212.
Brinkman vd., 1989: 168.
Ebeling, 1922: s. 29.
KADP I
Geller, 2020: s. 11.
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ısırması sonucu oluşan yaralanmaları ve kangrenin neden olduğu açık yaraları tedavi etmek
için yararlanılmıştır. Bir merhem olarak bacaklardaki maškadu- adı verilen romatizmal ağrı
için yahut diş ağrısı için kullanılmıştır125.
Kral Šulgi dönemine ait, Šulgi’nin oğluna yapılan ninnide “ah benim mırıldanmamla
sağlamlaşan, benim mırıldanmamla gelişsin! Sağlam temellere kök atsın, šakiru gibi dallar
açsın”126 šakiru’nun ontolojik özellikleri anlatılmaktadır127. Bir başka edebi metin, İnanna ve
Dumuzi’ye yapılan bir dua metninde şu ifadeler yer almaktadır128:
“Tarlada yetişen ……’mi, bitkilerimi, deve dikenimi koyunlarım yesin.
Koyunlarım ……, bitkilerimi, savrulan arpamı yesin. Tarlalarda yetişen
Toprağın canını, bitkilerimi, anızı koyunlarım yesin. Yetimlerin rızkını, dulların
rızkını koyunlarım, bitkilerimi, Šakir bitkilerimi yesin”.
Özellikle Akdeniz’de tüketimi daha yaygın olan, psikoaktif etkisi yüksek bitki
Mezopotamya’da daha çok tıbbi ritüellerde değerlendirilmiştir 129 . Yalnızca tek bir örnek,
hastalık dışı amaçlı kullanıldığını düşündürtmektedir. Enlil’in neden olduğu bir hastalıktan
bahsedilirken zihni bulanıklaştıran hastalığına karşı zihni açması ve tanrıya yaklaştırması için
kullanıldığı görülmektedir130.
Anadolu’da çivi yazılı belgelerde,

Ú

ŠAKIRA,

Ú

GUR5

Ú

ŠAKIRU,

Ú

ŠAKIRÜ, ve

Ú

URUxGU.RA şeklinde geçmektedir 131 . Halüsünasyonik etkisi, yüzyıllardır uyuşturucu

olarak kullanılmasına neden olmuştur. Antik Yunan’da otun tüketildikten sonra geleceğe dair
kesitler gösterdiğine inanılmış bu nedenle omen ritüelleri öncesi kullanılmıştır132.
Bitkinin içinde alkoloidler, tohumda yoğun olarak bulunur. Tohumun kullanılması
baş dönmesi ve transa neden olur. Osmanlı döneminde diş ağrısı ve baş ağrısına karşı hap
olarak ya da dumanla alınmaktaydı. Özellikle diş ağrısı için dumanını solumak en yaygın
yöntemdi. Yine Osmanlı döneminde afyon etkisi için karabiber, afyon ve banotu tütsülenerek
kullanılmaktaydı. Kırşehir sınırları içerisindeki Kaman-Kalehöyük’te Osmanlı Dönemine ait,
yanmış halde 112 adet banotu tohumu bulunmuştur (Resim 14)133.
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Resim 14: Kaman-Kalehöyük’te bulunan banotu kalıntıları (Omura ve Fenwick, 2015: s. 95-97)

KENEVİR
Kenevir, lif ve tohum kaynağı bakımından önemli bir bitkidir134. Tekstil, dokuma,
medikal ve gıda alanında endüstriyel tarım ürünü, halüsinasyon etkisinden dolayı günümüzde
tüm dünyada üretimi sınırlandırılmıştır.
Eskiçağ’da Mezopotamya başta olmak üzere farklı coğrafi bölgelerde yetiştirilen
bitkinin, hem ağrı kesici hem de halüsinojenik etkisi bilinmekteydi135. Günümüzde olduğu
gibi Eskiçağ’da da harici ve dâhili kullanımı, deri lezyonları, diş ağrısı, anal fitil olarak
kullanılmış, anksiyete azaltıcı yönüyle niššatu (depresyon) tedavi ritüellerinde yer almıştır136.
Kenevir, Thompson’a göre, Sumerce ÚA.ZAL.LA-, Assurca azullû-‘dur137. Diğer bir hipotez
ise qannabu-, qunnubu-‘dur 138 . Azullû- MÖ II. Binyıldan itibaren metinlerde geçerken
qunnubu- en erken MÖ 8. yy ait belgelerde görülür. Qunnubu- terimi ve kenevir kullanımının
artmasının yegâne nedeni Assur ve Babil İmparatorluklarının ticaret ağıdır. Assur ve Babil
İmparatorluklarının genişlemesi ve Orta Asya ile yaptıkları ticaret neticesiyle keneviri Orta
Asya’dan ithal ederek Mezopotamya’ya getirmiştir. Nitekim kenevire benzer bir etimoloji ile
Eski Farsça’da qinnab139, Eski Yunanca qunbus denmektedir. Bu adlandırmalar Cannabis’in
eski formlarıdır140.
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Ağar, 2019: 10.
Adamson, 1991: s. 433.
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Metinlerde kederi, üzüntüyü giderdiği geçmekte panik, heyecan duygusunun azalttığı
aktarılmaktadır 141 . Kenevir daha çok depresyon tedavisi için kullanılmıştır 142 . Babil
Dönemine tarihlenen belgede Azallu depresyon için yenilerek ya da içilerek tüketilmesi
gerektiğini yazmaktadır: “kenevir, zihinsel ilacı, yiyecekle almalıdır”143. Kenevirin üzüntüyü
azaltacağı da düşünülürdü144.
Depresyon-anksiyete haricinde, anti-mikrobiyal özelliğinden dolayı lokal lezyonlara
müdahalede, iltihap önleyici özelliği, lavman benzeri anal kullanımı ve regl kontrolü için de
faydalanılırdı

145

. İç hastalıklarda karın, bağırsak rahatsızlıklarında sıklıkla kenevire

başvurulurdu146. Regl ağrısını hafifletmesi, anal lavman kullanımı Mısır’da da yaygındı147.
Kenevir, birayla beraber kullanıldığında demonları uzaklaştıracağına inanılmış,
egzorsist ritüellerinde yararlanılmıştır. āšipūtu ritüellerinde kenevir önemli bir bitkisel
kaynaktır ve demonlardan kaynaklanan, Sumerce ŠU.GIDIM.MA, Akkadca šugidimmakku-,
‘hayaletin eli’ hastalığına karşı kullanılırdı 148 . Hastalık, ilk kez MÖ II. Binin sonlarında
metinlerde görülmeye başlar149. Hastalar bağırsak ve mideden kaynaklanan sindirim sistemi
hastalığı ya da ruhsal bunalım, depresyon semptomlarına sahiptir150. Şiddetli karın ağrısına
bağlı olarak halüsinasyonlar görülmektedir 151 . Yapılan ritüeller, hastalık için yetersiz
kalmıştır. Kenevire, daha çok hastanın ağrılarını hafifletmek için başvurulmuştur152.
Dokuma ürünü olarak kenevirin kullanımı en erken Babil kaynaklarında yer almakta,
Hammurabi kanunlarının 274. Maddesinde şu ifade yer almaktadır153:
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Sumler, 2018: 18.
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BAM 1, I, 59.
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Russo, 2007: 1630.
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Johnson, 2018: 58.
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kaynaklıydı.
Johnson, 2018: 58.
“uzuvları felç olmuşsa, başı dönüyorsa, iç organları çözülüyorsa ve ağzına her ne olursa olsun, her zaman
(aynı) gün anüsünden boşaltılır.” “Uzuvları sessizse, ağzı tutulduğunda sessizleşir, hayaletin eli hastalığı
(yanmış birinin hayaletinin eli) (bireyi) ateş(ten) ölene kadar bırakmaz.” Bkz. Johnson, 2018: 58-59.
AMT 1,4:4 III, 3: “kenevir ve diğer yedi bitkiyle beraber bir merhem?/bandaj? (hastaya uygulanır) hayaletin
eli (hastalığı için).”
Tosun ve Yalvaç, 2002: s. 210.
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“Eğer bir adam, bir zanaatkârı kiralarsa emeği karşılığı günde x x, 5 dane
ağırlığında gümüş, bir keçecinin emeği karşılığı 5 arpa tanesi/ŠE (1 šekelin
1/180’i ya da 1 gramın 1/22’si değerindedir). Bir kendir dokuyucusunun x
arpa danesi, mühür kazıcının x arpa danesi, kuyumcunun x arpa danesi,
demircinin x arpa danesi, marangozun 4 arpa danesi, dericinin x arpa
danesi, hasırcının x arpa danesi, yapı ustasının x arpa danesi gümüş emeği
karşılığı verilecektir.”
Yeni Assur Dönemi’nde ritüel öncesi tütsü olarak kullanılmıştır. MÖ 7. yy’da
Esharddon Dönemine ait mahkeme tutanağında ve mektupta dini törenlerin icrasıyla ilgili şu
beyan yer almaktadır: “Kutsal ayinlerde, kullanılan ana öğeler […]… ayinler için ince yağ,
su, bal, kokulu bitkiler, mür ve kenevirdir”154. Ritüel esnasında, yalnızca mekânın fiziksel
temizliği değil ruhi temizliğinin de kontrol altında olması gerekirdi. Yeni Assur döneminde,
ritüel öncesi temizlik adına bir çeşit aeromansi yapılır, havadaki kirlilik tütsülenerek yok
edilirdi 155 . Bu şekilde tanrılara daha yakın olunurdu. Kaynaklarda, uygulama öncesi ritüel
yapılacak birey için de tütsüleme işleminde, kenevir ile beraber başka bitkilerin kullanıldığı
da yer almaktadır156.
Qunnubu-, Tanrıça İştar’ın aromatik bitkisi, Tašmetu kurbanı olarak metinlerde
geçmektedir 157 . Hurma ve öğütülmüş bitkilere beraber birayla karıştırılıp tedavi amaçlı
kullanılan qunnubu- aynı zamanda parfümlerde hammadde olarak kullanılmaktadır.
Metinlerde bitkiye yapılan atıflar, afrodizyak yapımında faydalanıldığını göstermektedir158.
Qunnubu, Torah’ta qaneh olarak geçmektedir. Torah’ta,  קנה בשםAramice’de qaneh, Farsça’da
qinnab ve Arapça’daki qannab da kenevir ile eşitlenmektedir 159 . Eski Ahit’te 160 , tanrıya
yakınlaşmak için yapılan yağda, kenevir ham maddeler arasındadır161. Bu bitki, özellikle hasta
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Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal mesh yağı denecek.
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55

Kübra KARAKÖZ
__________________________________________________________________________________________

bireylerin rahatlaması için yapılan tedavilerde de yer almaktadır. Nitekim Babil
Talmudu’ndaki bilgiler mit ile uyuşmaktadır162.
Tevrat’ta yer alan kenevirin dini ritüel ve uygulamalarda kullanımı, 1960 yılında,
Ölü Deniz’in batısında, modern Arad şehrinin 10km batısında yer alan Son Tunç-Demir Çağı
yerleşimi Tell Arad’da bulunan Yahuda Krallığı (MÖ 930- MÖ 586) dönemine ait tapınakta
görülmektedir (Resim 15)163.

Resim 15: İsrail’de bulunan Tel Arad sunağı (Arie vd., 2020: s. 8)

Tapınağın hemen girişinde yer alan iki taş sunakta, buhur yakmak için özel bir kısım
yer almaktadır. Bu kısımda elde edilen bitki kalıntıları üzerinde yapılan kimyasal analizler,
yüksek oranda THC ve CBD içeren bitki ve hayvan kalıntılarına rastlanmıştır164. Buhurdan
elde edilen havanın tüm sunağı kapsayacak kadar güçlü bir hava akımının sağlanması yönüne
dikkat edilerek yapılan tapınakta, kenevirin yakılarak kullanıldığı ve sunağın işlev süresi
boyunca düzenli olarak kullanıldığı saptanmıştır165.
Levant Bölgesinde yer alan Tell Beyt Şemeş’te MÖ 4. yy ait 14 yaşındaki bir kız
çocuğu ve kırk haftalık bir fetüsün kalıntılarında da kömürleşmiş kenevir kalıntıları
162
163
164
165

Ben Yahuda, 2013: s. 237-243
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bulunmuştur166. Doğum esnasında ölen kadının tedavi ya da cenaze töreni amacıyla kenevir
tüketildiği düşünülmektedir167. Her iki durumda da kenevirin sakinleştirici etkisinin bilindiği
görülmektedir.
Anadolu’da da kenevirin kullanımı yaygındı. Hitit metinlerinde Azallu- 168 , olarak
geçen ritüel bitkisi daha çok dokuma amaçlı kullanılmıştır. Gordion’daki dokuma kenevirden
elde edilen materyaller, dokuma olarak kullanıldığını göstermektedir.
MÖ. 7.yy’da Persler’de de kenevir kullanımı yaygındı 169 . Zerdüşt ayinlerinde
kenevir, bangha adı verilen esrarın hammaddesiydi. Şaman-rahip bangha tükettikten sonra
ayin yönetmekteydi170. Ayine katılan gruba maga adı verilir, sihirli sözler, tütsüler ve kenevir
kullanılıp fal ve kehanet yapılır, dini ayinler bu grup tarafından yönetilirdi171. Grup transa
geçmiş olurdu, bu açıdan kenevir, dini yükümlülüğü yerine getirmek için bir zorunluluktu172.
Orta Asya’da MÖ I. Binyıla ait yerleşimlerde kenevir kalıntılarına rastlanmıştır173.
Kenevir, Efedra, haşhaş kalıntıları ritüellerde kullanıldığı belirlenmiştir. Böylelikle şaman
ayinlerinde ortaya çıkan soma-haoma halüsinasyonların bu karşımdan kaynaklı oluştuğu
saptanmıştır. Soma, tanrıların ebedi içeceğidir, içeceklerin prototipidir 174 . Evrenin ebedi
sırlarını içinde bulundurur göksel haoma ise gökte beyaz anlamına gelen hayat suyudur.
İçeceğin gücü bizzat efsun, büyü, kader, doğum, ölüm ve metamorfozla özdeşleşen Ay ve Ay
tanrılarından gelmektedir. Eliade bu konuda şöyle demektedir175:
“İçenlere ebediliği ihsan eden bu tanrısal içecekte, Ay, su ve bitki etrafında
merkezileşen bir kutsallık görebiliriz. O fevkalade "tanrısal cevherdir", zira
o, hayatı mutlak gerçekliğe veya ebediliğe dönüştürür. Ölümsüzlük yiyeceği,
soma, haoma ve diğerlerinin tümü, sadece tanrılar ve kahramanlar
tarafından içilen ilahi bir prototipe, ilk örneğe sahiptir, fakat benzer bir
güç, dünyevi içeceklerde de vardır. Örneğin, Yedik zamanlarda Hinduların
içtiği soma'da ve eski Yunan ve Roma ayinlerinde içilen Dionysos şarabında
da böyle güçler bulunur. Ayrıca, bu dünyevi içecekler güçlerini, ilahi ilk
örneklerine borçludur. Faniliği ve kusurlu oluşuna rağmen kutsal
sarhoşluk, onu varlığın tanrısal şeklini paylaşmayı mümkün kılar”.
166
167
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Prioreschi ve Babin, 1993: 680.
Zias vd., 1993: 214-215.
KBo 4.48.
Russo, 2007: s. 1631.
Aro, 2014: s. 200.
Darmesteter, 1898: s. 267-268; Leuba, 1917: s. 579; Aro, 2014: s. 200.
Leuba, 1917: s. 579.
Russo, 2007: s. 1631.
Eliade, 2005: s. 195.
Eliade, 2005: s. 196.
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Antik kaynaklarda doğu toplumların kenevir tüketimi Herodotos tarafından da
vurgulanmaktadır176. Herodotos, kenevire ilişkin şu bilgileri aktarmaktadır177:
“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”.
SONUÇ
Bitkiler, tedavi, dokuma ve mistik amaçla kullanılmıştır. Tedavi amaçlı
kullanımlarında bitkiler, taze, kurutulmuş ya da öğütülerek kullanılmıştır. Bitkilerin alkaloid
miktarı, kullanımlarının ağrı kesici, sakinleştirici, kas gevşetici, uyuşturucu, afrodizyak,
depresyon, kaygı ve anksiyete azaltıcı olarak kullanımlarına neden olmuştur. Modern tıp,
zihnin vücut üzerinde güçlü etkileri olan, biyolojik mekanizmaları harekete geçiren, psikososyal gücünün yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bireyin psikolojik durumu, biyolojik
faaliyetleri

etkilemekte

zihin-vücut

etkileşim

mekanizmasını

devreye

sokmaktadır.

Metinlerinde, hastalık kavramı ve buna sahip olma fenomeni yoğunluktadır. Demonlar,
tanrılar tarafından verilen hastalıklar, ruha sahip olan varlıklarla fenomenolojik bağlantılar
içerir. Çünkü hastalar, kendi duygusunu ve vücudunu değiştiren bir varlığın kendi izni
olmaksızın vücuduna girişini deneyimlemektedir178. Dolayısıyla Eskiçağ’da bitki kullanımıyla
beraber görülen iyileşme biyolojik ve fiziksel etkilerin yanı sıra plasebo etkisinden de
kaynaklanmaktadır.
İyileştirme ritüelleri belirsizdir, ikna edici bir anlatımın olduğu, hastalar için yüksek
riskli eylemlerin de bulunduğu küçük bir tiyatro oyununa benzemektedir. Hasta ve uygulayıcı
hem aktif hem pasif konumdadır

179

. Etkili ve zararsız tedaviler dört aşamada

gerçekleşmektedir. İyileşmeyi tetikleyen psikolojik faktörler en önemli etmendir. Terapötik
ortamın sağlanması, bireyi daha iyi hissettiğine inandırması ile tedavi başlamaktadır 180 .
Tedavi ritüelleri uygulanırken, artan plasebo ve motivasyon beyinde ve merkezi sinir
uçlarında bir takım tepkimelere yol açar. Beyinde ve merkezi sinir uçlarında, sıvılar, lipitler
ve glikitler gibi benzer şekilde bazı besleyici maddeler belirli bir hemostaz arada tutulur. Bu
hemostaz, organizmada güdü ve motivasyon adı verilen gerilime yol açar. Bu dürtü, canlıları
176
177
178
179
180
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Hdt. IV. 75.
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normal hemostatik dengeyi yeniden sağlaması amacıyla daha sıcak yer daha fazla su besin
gibi eylemleri yapabilecek dürtüye ulaşmasını sağlar181. Hemostaz normale döner dönmez de
motive olmuş davranış sona erer182. Birey kendisini daha rahat, daha iyi hissetmeye başlar.
Kendini iyi hissetme modern tıpta beş aşamalı iyileştirmenin ilk aşamasını oluşturur183.
Mezopotamya ritüelleri dört aşamalı tedaviyi içermektedir184. Geleneksel yöntemler,
bireyin sosyal ve sinir ağına etki etmekte, dürtü ve motivasyonu sağlamaktadır185. Ritüeller ilk
olarak yetkin kişinin yaptığı uygulamanın etkili olacağı yönde motivasyon sağlar ve plasebo
etkisini devreye sokar. Bireyde plasebo mekanizmalarının serbest bırakılmasının ardından
hastanın kendisini iyi hissetme süreci başlar186. Tedavi ritüelleri ve din, ruhsal bir deneyim
yardımıyla iyileşme sağladığından, rahatlatıcı bitki kullanımı önemli bir argümandır. Ritüel,
birleşik bir öz bilincin oluşumuna neden olan din inancının, çelişkili bilinç yapısını metabolik
olarak tek bir düzeye indirmesine yardımcı olacak benlik duygusunu vermektedir187. Ardından
sağlanan bitkisel ve cerrahi yöntemler kişinin iyileşmesini sağlar. Bu açıdan ritüeller hem
toplum sağlığı hem toplum düzeni açısından önemlidir.
Bitkiler öğütme, kaynatma ve tütsüleme188 yöntemiyle tanrıya ulaşmanın mistik aracı
olarak kullanılmıştır 189 . Tarih boyunca çeşitli ritüel, büyü, fal ve kehanetlerde duru görü
sağlanabilmesi için bitkilerden yararlanılmıştır190. İnsan, paranormal fenomenler ile bilinç ve
bilinçüstü zihinsel bir bağlantı kurmaktadır191. Bilinçaltı sezgicilik, duyu ötesi sezgisel ruhsal
güç, psiko-fiziksel organizmadan daha güçlü bir arketipe sahiptir 192 . Bilinçsiz yapılan
tetikleyici faaliyetlerle kendini gösteren ruhsal güç, bilinçli yapıldığında kehanet, durugörü,
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Benedetti, 2014: s. 85.
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bilincin haricinde varılabilecek bilinç hallerinin dışındaki ruh halidir. Dışarıdan gelen uyarıyı farkındalık
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geçilmektedir. Normal koşullarda ulaşılamayacak halisunasyonlar, fiziksel beden üzerinde tahribata neden
olacak uygulamalar paranormal iradenin etkisiyle bireye zarar vermeden gerçekleşirdi.
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psikokinezi durumları meydana getirmektedir 193 . Özellikle ilkel, şamanik toplumlar bu
gelenekle iç içedir194. Dışarıdan gelen dans ve müzik gibi uyaranların artmasıyla transdantal
ritüellerde farklı bilinç hali uzar, birey zaman ve mekân kavramından çıkarak psişik
deneyimler yaşar 195 . Bu deneyim sırasında hissedilen ego sınırlarının silinmesi, evrenle
bütünleşme hissi ve benliğin yok olmasına sebebiyet verir196.
Dini ritüeller, kişisel ve duygusal yaşantıları etkilemektedir. Bütünleşmeyi sağlayan
bireysel benlik, mistizim içselleştirerek sosyo-kültürel yakınlık kurdurmaktadır. Mistizm,
tanrıların iletişim araçları olarak kabul edilir. Önasya’da insanın ideal bir özelliği olarak kabul
edilen psiko-duygusal dengenin aksine, kendinden geçmişlerin çılgınlığı, olumsuz olarak
değer verilen deneyimlerle ve kültürel normlardan sapma durumlarıyla ilişkilendirilir. Bunlar
tanrısal iletişimin bir tezahürüdür 197 . Translar, sanrılar, rüyalar, falcıların sesi tezahürün
gerçekleştiğini göstermektedir 198 . Nitekim tarih boyunca doğaüstü varlıkların kudreti ve
güvencesi ile yaşamayı arzulamak, teyit etme ihtiyacını da doğurmuştur199. Doğaüstü güçlerle
gerçekleşen iletişim ve iletişim yolları, tarih boyunca insanların öğrenme ve güvenme
dürtüleri ile hareket ettiklerini göstermekte, bunun sağlanması için doğadaki bitkilerin, sesin
ve görüntülerin kullanıldığı bir sistem geliştirilmiştir200.
Psikoaktif bitkilerin ağrı kesici, gevşetici, rahatlatıcı yönü insanlar tarafından tarih
boyunca kullanılmasına neden olmuştur. İçerdiği alkaloid, bitkilerin tıbbi kullanımında
gelenekselleştirmiştir. Rahatlatıcı, gevşetici ve halüsinojenik etkisi ritüellerde, kehanet ve
fallarda tanrılara ulaşmak, iletişim kurmak ve mistik deneyim yaşamak için önemli rol
oynamıştır. Müzik ve dans ile beraber kontrollü bir bilinç değişikliğine yol açmıştır. Yazılı
kaynaklarda trans aşamasında kişilerin geçirdiği deneyimden ziyade tanrılardan iletilen
mesajlara, onların sözlerine ve dualara odaklandıkları için mistik kullanım hakkında ayrıntılı
bilgi sağlamamakta, bitkilerin kullanım detayları sonraki dönemlerde anlatılmaktadır.
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Strassman, trans haline geçişin nörolojik boyutlarını saptayabilmek için yaptığı deneyde otsu bitkilerin
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