
ESRAR 

Mezopotamya'da Sumerler'den itiba
ren tanınan ve tohumları ilaç olarak kul
lanılan kenevirin Avrupa'ya milattan ön
ce VII. yüzyılda İskitler tarafından taşın
dığı sanılmaktadır. Uyuşturucu madde 
olarak kullanılışma ait ilk bilgiler Hero
dot Tarihi'nde (m .ö. V. yüzyıl} bulunmak
tadır. Dioskorides (m.s L yüzyıl} kenevir 
bitkisini tarif etmekte ve tohumlarının 
fazla yenmesinin üreme gücünün sön
mesine sebep olacağını kaydetmektedir: 
bu bilgi İslam yazarlarının çoğu tarafın
dan tekrar edilmiştir. İbn Baytar (XIII 
yüzyıl} kenevir bitkisinin sarhoş edici özel
liğini. Mısır 'da çok kullanıldığını. özellik
le gezginci dervişterin bu maddeye düş
kün olduklarını ve uzun süre kullanılma
sının deliliğe yol açtığını kaydetmekte
dir. İsmailfler' in IX. yüzyıldan itibaren 
kurdukları gizli bir cemiyette siyasi mak
sattarla adam öldürtmek için yetiştirdik
leri fedailere, hayatları pahasına öldür
me azmini esrardan faydalanarak ver
dikleri bilinmektedir. Avrupa dillerinde 
"profesyonel katil " anlamında kullanılan 
assassin kelimesi de bu cemiyetin üye
lerine verilen Arapça Haşşaşln isminden 
gelmektedir. 

İlk dönemlerde, uyuşturucu etki elde 
etmek için kenevir yaprakları yakılarak 
dumanı çekilmekte veya yapraklardan 
hazırlanan hap ve macunlar yutulmak
taydı. Tütün kullanımının yaygınlaşma
sından sonra kenevir yaprakları tömbeki 
ile karıştırılarak nargilede içilmeye baş
lanmıştır. Osmanlı Devleti dönemindeki 
uyuşturucuların başında esrar gelmek
tedir. Zaman zaman yasaklanmış ve kul
lananların idamı için çeşitli fetvalar alın
mışsa da elde edilmesi ve kullanılması 
hiçbir zaman tam olarak önlenememiş
tir. İstanbul'da "esnaf-ı bengciyan" adı 
verilen bir sınıf bulunuyordu. Bunlar Sü
leymaniye semtindeki Tiryakiler Çarşı

sı'nda yer alan dükkanıarında şurup, ma
cun, levha gibi esrar ihtiva eden müs
tahzarlar hazırlayıp tiryakilere satıyor
lardı. Evliya Çelebi, kendi zamanında bu 
esnafın on altı dükkanının bulunduğu

nu ve bu iş kolunda altmış kişinin çalış
tığını kaydetmektedir. 25 Nisan 1864 
tarihli "Attarlar ve Kökçüler Nizamna
mesi" uyarınca aktar esnafının esrar ve 
müstahzarlarını satması yasaklanmış, 

yalnız . eczahaneleri n reçete karşılığı sa
tış yapmalarına izin verilmiştir. 

Dr. Mongeri, 1860 yıllarında Doğu· da 
(İstanbul} görülen akıl hastalıklarının bir 
sebebinin de esrar olduğunu açıkladık

tan sonra Osmanlı Devleti toprakların-
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da kenevir ekimi. esrar yapımı ve içilişi 

hakkında etraflı bilgiler vermektedir. Bu
na göre Osmanlı İmparatorluğu'nun bir
çok bölgesinde kenevir ekimi yapılmak
tadır. İzmit, Bursa ve Musul civarı bol
luk ve kalite yönünden önde gelen böl
gelerdir. Esrar alıcıları ve imalatçıları yar
dımcıları ile birlikte mayıs ayının sonla
rında bu bölgelere giderler. İ malatçılar 
burada gruplara ayrılırlar ve anlaştıkla
rı tarlalara girerek yaprakların iyi bir şe
kilde gelişmesini sağlamak amacıyla bit
kilerin çiçek durumlarını koparırlar. Yak
laşık on beş gün sonra bitkiler dipten 
kesilir, yaprakları ayrılarak kurumaları 
için kilim üzerine serilir. Yapraklar iste
nen kuruluğa gelince kilimin bir yarısı
na aktarılır ve kilimin boş kalan yarısı 
yaprakların bulunduğu kısma örtüldük
ten sonra kuwetle diğer yarıya sürtülür. 
Bu işlem sırasında iki kilim parçası ara
sında ka lan yapraklar toz haline gelir. 
Ortaya çıkan toz sık bir elekten elenir, 
eleğin altına geçen ince toz sıyırma adı
nı alır ve birinci kalite ürün olarak ka
bul edilir. Daha sonra eleğin üstünde ka
lan kaba kısımlar kilim arasında tekrar 
ezilir ve elenir. Bu ikinci elemeden elde 
edilen ürüne hurda ismi verilir. İkinci ka
lite olarak kabul edilen bu ürünün de
ğeri sıyırmanın dörtte biri kadardır. Es
rar İstanbul' a dışta ki kıl . içteki deri ol
mak üzere iki torbaya konularak getiri
lir. Hükümetin yasaklamasına rağmen 
üretim artmaktadır. 1860 yıllarında yıl
lık üretim miktarı 25.000 kilogramı geç
mekte ve İstanbul'a gelen esrarın yarı
dan fazlası Suriye ve Mısır'a gönderil
mektedir. Toz esrar bazı işlemlerden ge
çirildikten sonra kullanıma sunulmak
tadır. İstanbul'da esrar genellikle şurup 
(şerbetlere konmak için} veya plaka (tü
tün ile içmek için} halinde hazırlanır. Şu

ruplara, esrarın kokusunu gizlemek ve 
cinsel gücü arttırmak amacıyla değişik 

baharat ilave edilir. Esrar plakası hazır
lamak için esrar tozu koyu kahve ile pi
şirilir ve elde edilen hamur mermer lev
halar üzerinde plaka haline getirilir. Lev
ha, daha sonra her biri yaklaşık 4 gr. ola
cak şekilde dilimlenir. Esrar İstanbul'da 
genellikle toplu halde içilir. Zenginler 
dostları ile birlikte köşklerde içerler. Fa
kirler ise bu işe imkan tanıyan kahve
lerde toplanırlar. Esrarkeş kahvehane
leri bilhassa İskenderboğazı, Tahtakale, 
Aksaray ve Üsküdar semtlerinde bulu
nur. Esrarkeşler, yemekten sonra akşa
mın ilk saatlerinde kahvede toptanır ve 
bir daire şeklinde otururlar. Genellikle 

hindistan cevizi kabuğundan yapılmış, 

lülesine tütün (tömbeki) ve esrar konul
muş nargileyi yakarak meydana gelen 
dumanı sıra ile çekerler ve kısa bir süre 
sonra derin bir uykuya dalarlar. 

Afyon, eroin vb. uyuşturucu maddeler 
gibi haram olan esrar dini-hukuki ba
kımdan bunlarla aynı hükümlere tabi
dir (bk AFYON; UYUŞTURUCU} 
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(ö. 1211 / 1797} 

Tezkire-i Şuara-yı Mevlei!İyye adlı 

L 
eseriyle tanınan mutasawıf şair. 

_j 

Asıl adı Mehmed'dir. 1162'de (1749) 
İstanbul'da Sütlüce'de doğdu. Babası 
Mevlevi dervişlerinden Ahmed Bizeban'
dır. Çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili 
yeterli bilgi yoktur. Kaynaklarda Galata 
civarında oturduğu , iyi bir tahsil gördü
ğü , tasawuf muhiti içinde yetiştiği, Arap
ça, Farsça, Rumca, Latince ve İtalyanca 
öğrendiği belirtilmektedir. Onun bazı Ba-



tı dillerini bilmesini mühtedi olmasına 
bağlayanlar bulunmaktaysa da bunun 
gerçekle ilgisi yoktur. 

Esrar Dede, Şeyh Galib'in 120S'te ( 1791) 
Galata Mevlevihanesi şeyhi olduğu sıra
larda Mevleviliğe intisap etti. Bazı kay
naklarda Şeyh Galib'in poştnişin olma
sından önce çileye girdiği ve onun göze
timi altında çilesini tamamlayarak çile
ye giren dervişlere yol gösteren kazancı 
dedeliğe yükseldiği ileri sürülmektedir. 
Fatin'in. mevlevihanede vaktini boşa har
camayıp sürekli mücahede halinde bu
lunduğunu söylediği Esrar Dede (Tezki· 

re, s. ı O) ilmi, edebi seviyesi ve yumuşak 
tabiatı sayesinde kısa süre içinde ken
disini şeyhine sevdirmiş ve daha sonra 
aralarında kuwetli bir dostluk meyda
na gelmiştir. 

Genç denecek yaşta bir mi'rac gecesi 
(27 Receb 1211 1 26 Ocak 1797) vefat eden 
Esrar Dede Galata Mevlevihanesi hazi
resine Fasih Dede'nin yanına defnedildi. 
Şeyh Galib, Esrar Dede'nin ölümünden 
duyduğu üzüntüyü türünün en dikkate 
değer örneklerinden olan bir mersiye 
ile dile getirmiştir. Vefatma ayrıca baş
ta Şeyh Galib olmak üzere devrin çeşitli 
şairleri tarafından tarih düşürülmüştür. 

Mevlana'ya ve Mevleviliğe içten bağlı 
olan Esrar Dede Mevleviler arasında öte
den beri mevcut olduğu söylenen Şems 
kolu, Veled kolu şeklindeki meşrep ay
rılığını te'vil yoluyla izah etmiştir. Ona 
göre Mevleviler'in bir kısmı cezbe ve aşk-
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la görünürken bir kısmı da. "Aşkın her 
hali edeptir" sözüne uyarak şeriat kis
vesine bürünür. ilk yolda gidenler Mev
lana'nın divanından feyiz alanlar. ikinci 
kolu tutanlar ise Meşnevfyi rehber edi
nenlerdir. Fakat her ikisi de aynı güne
şin ışığıyla aydınlanır (Gölpınarlı, fVlev la· 

na 'dan Sonra fVlevlevilik, s. 209-21 O). 

"Men bende-i ahbab-ı ResOiullahem 1 
Ne Hariciyem ne Şii-yi gümrahem 1 Hem 
bende-i BO Bekr ü ömer Osmanem 1 
Hem hak-i reh -i Ali veliyyullahem" (Di· 

van, s. 142) diyerek Hulefa-yi Raşidin ' e 

saygısını dile getiren Esrar Dede Fütüv
vetname 'sinde ve bazı şiirlerinde Hz. Ali 
ve Ehl-i beyt'e özel bir muhabbet duy
duğunu ifade etmiştir . 

Esrar Dede Kur'an-ı Kerim dışında di
ğer semavi kitap1arla da ilgilenmişti r. Ni
tekim Mevlana için yazdığı bir methiye
siyle (a.g.e., s. 7) bir gazelinde (a.g.e., s. 
40-4 1) bu husus açıkça görülmektedir. 
Özellikle bu gazelindeki ifadelerinden 
Rumca ve italyanca bilmesinin yanında 
bu kültürler hakkında da bilgi sahibi ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Şiirlerinde samimi. genellikle sade bir 
dil kullanan Esrar Dede Sabit, Nabi ve 
Fehim'in tesiri altında kalmıştır. Şeyh 

Galib. Arzi Dede, Fasih Dede gibi Mevle
vi şairlerin şiirlerine nazireler yazmış ve 
Mevlevi terimlerini başarıyla kullanmış
tır. Kendi şiirlerine de Neyyir Dede, Meş
hOri. Misli gibi şairler tarafından nazi
reler yazılmıştır. iyi bir şair olmasına rağ-

Tezkire -i 

Şuara·yı 

Meuieuiyye'nin 
ilk iki sayfası 
(SUieymaniye Ktp .. 

Halet Efendi 

ilavesi, 

nr. 109) 

ESRAR DEDE 

men zamanındaki divan şairleri arasın

da ön sıralarda yer alamamasını. Şeyh 
Galib gibi büyük bir şairin çağdaşı ol
masına ve onun gölgesinde kalmayı ter
cih etmesine bağlamak mümkündür. 

Esrar Dede nesirlerinde şiirine nisbet
le daha ağdalı ve külfetli bir dil kullan
mıştır. Bununla birlikte Sakıb Dede'nin 
(ö. 11 48/ 1735) Setine-i Mevleviyye'si
ne göre tezkiresinin dili daha sadedir. 

Eserleri. 1. Tezkire-i Şuara-yı Mevle
viyye. Esrar Dede 200'ü aşkın Mevlevi 
şairinin biyografisini ihtiva eden tezki
reyi Şeyh Galib'in isteği üzerine kaleme 
almıştır. Müellif eserin mukaddimesin~ 
de, Şeyh Galib'in Mevlevi şairlerinden 
seçtiği manzumelerle bunları yazan şair
lerden bazılarının hal tercümelerini kay
dettiği bir mecmuayı kendisine vererek 
bunları şuara tezkiresi haline getirme
sini istediğini . bunun üzerine kendisinin 
de iki ay gibi kısa bi r süre içinde bu ese
ri kaleme aldığını söyler. Hatime kısmın
da eserin telif tarihi, "Bin iki yüz on bi
rinde salin 1 Buldu bu kitabımız kema
lin 1 Oldu iki mah içinde tekmil 1 Mat
lObunu tab'ım etti tahsil" mısraları ile 
belirtilmektedir. Esrar Dede Tezkiresi 
adıyla da tanınan eserde yer alan şair
terin sayısı nüshalara göre değişmekte
dir. Süleymaniye Kütüphanesi nüshasın
da (Halet Efendi ilavesi, nr. 109) 211. Mil
Jet Kütüphanesi nüshasında ise (Ali Emi
ri, Tarih. nr. 756) 217 şairin hal tercüme
si bulunmaktadır. Sadettin Nüzhet Er
gun'un Türk Şairleri ile (lll. 1347) Agah 
Sırrı Levend'in Türk Edebiyatı Tarihi 
(s 348-35 ı ) adlı eserlerinde tezkirecteki 
şairlerin bir listesi verilmiştir. Sakıb De
de'nin Seffne-i Mevleviyye'sinden son
ra bu alanda yapılan ikinci çalışma olan 
eser Setine'den daha muhtasardır. Es
rar Dede, Sakıb Dede'nin eserinden de 
faydalanarak çok kısa bir zamanda ka
leme aldığ ı tezkiresini tekrar gözden ge
çirmeye fırsat bulamadan vefat etmiş
tir. Şeyh Galib'in. Setine-i Mevleviyye·
nin telifinden sonra yaşayan halife. şeyh 
ve dervişlerin hal tercümelerini de ese
re ilave etmesini istediği halde Esrar De
de'nin buna zaman bulamadığı söylenir 
(Gölpınarlı , Mevlana 'dan Sonra Mevlevi

lik, s. 16). Mevlevi olmayan bazı şairleri 
Mevlevi göstermek. bazı tarihlerde ha
talara düşmek gibi kusurları bulunmak
la birlikte sadece Mevlevi şairlerini ihtiva 
etmesi açısından önemli olan eser biraz 
da bu sebeple Mevleviler arasında çok 
benimsenmiştir. Esrar Dede Tezkiresi'-
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nin tesbit edilebildiği kadarıyla Süleyma
niye (Halet Efendi i lavesi, nr. 109, müellif 
nüshasından Derviş Hüseyin 'in 121 1 'de 
[ 17961 istinsah ettiği ve Esrar Dede'nin Ga
lata Mevlevihanesi ' ne vakfettiğ i nüsha). 
Millet (Ali Emiri. Tarih, nr. 756), istanbul 
Üniversitesi (TY, nr. 89. 124 7, 3894, 9620), 
Atatürk Üniversitesi (Agah S ırrı Levend, 
nr. 542). Konya Mevlana Müzesi (nr. 1502) 
kütüphaneleriyle Viyana (bk Flügel, ll , 
412). Paris (bk. Babinger [Üçokl , s. 348) ve 
Kahire'de (bk. Fihrisü 'l-mai]tutati't- Tür
kiyyeti'l- 'Oşmaniyye, 1, 154) olmak üze
re toplam on bir nüshası bulunmaktadır. 
Eser ayrıca Ali Enver tarafından kısaltı 

larak Semdhdne-i Edeb adıyla yayım
lanmıştır (İstanbul 1309). Tezkire üzerin
de değişik üniversitelerde lisans tezi ola
rak yapılmış çeşitli araştırmaların yanı 

sıra Namık Kemal Aras' ın yüksek lisans 
(Esrar Dede'nin Tezkire- i Şuara-yı fV!evle

viyesi, Ankara 1987, AÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) ve İlhan Genç'in doktora tezi 
(Esrar Dede, Tezkire-i Şu'ara-yı fV!evleviy· 

ye [inceleme-Metin i. Erzurum 1986, Ata
türk Üniversitesi Sosyal Bi limler Enstitü
sü) çalışmaları bulunmaktadır. 2. Divan 
( İ stanbu l ı 257). Yaklaşık 3600 beyitten 
meydana gelen eserde iki na't, Mevla
na için dört, Şems-iTebriziiçin bir met
hiye. " Neşide-i Mevleviyane" adlı bir mü
veşşah kaside, Mevlevilik'le ilgili bir di
ğer kaside, Şeyh Galib. Fasih Dede ve is
mail Ankaravi için birer methiye, bir ter
kibibend, dört terciibend, altı tahmis, 
üç muhammes, bir müseddes, altı mu
rabba bulunmaktadır. Ardından 252 ga
zel, yedi tarih (bu tarihler Kasımpaşa Mev
levihanesi'nin tamiri , Şeyh Galib'in kız ı Zü
beyde Hanım'ın doğumu, Şeyh Mehmed'in 
oğlu İsmail'in doğumu, Derviş Niyaz-ı Mev
levi'nin vefatı , Abdülhalim Neyyir ile Der
vi ş Nüri'nin çileleri, Manastırlı H afız ile 
Kaygusuz Baba'nın vefatı için söylenmiş

tir, bk. Divan, s. 1 30-1 33). on üç kıta, 145 
rubai, on beş beyti na't olan kırk beyit
lik bir mesnevi yer almaktadır. Gazelie
rin biri Arapça, biri Farsça, kıtaların iki
si, rubailerin de sekizi Farsça· dır. Ayrı
ca Türkçe- Rumca bir mülemma· gazel 
mevcuttur. Divanın çeşitli yazma nüs
haları bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efend i, nr. 3302, 374 ı , Ha
let Efendi, nr. 694, Halet Efend i ilavesi, 
nr. 162 ; Konya Mevlana Müzesi Ktp. , nr. 
2461 [müellif hattı ! ). 3. Mübarekncime-i 
Esrar. "Failatün failatün failatün failün" 
kalıbında nazmedilen 145 beyitlik bu 
mesnevide şair Mevlevilik'le ilgili çeşit-
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li hususlar üzerinde durmaktadır. Eser 
divanın sonunda yayımlanmıştır (s. ı 48-
1 53) 4. Fütüvvetndme-i Esrar. "Bin iki 
yüz on bir içre eyledim tekmil-i kar" ınıs
raında da ifade edildiği üzere şair bu 
eserini 1211'de (1796) vefatından kısa 
bir müddet önce yazmıştır. "Failatün me
failün feilün" kalıbında nazmedilen ve 
fütüwet, fütüwet ehli vb. konuların iş
lendiği 176 beyitten meydana gelen mes
nevi divanının sonunda neşredilmiştir (s . 
153- 160). Eserin yazma bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (Tahir Ağa 
Tekkesi, nr. 334). s. Lugat-ı Tal yan. İtal
yanca'dan Türkçe 'ye bir sözlüktür. Hü
seyin Said Çelebi'nin tanıttığı (Peyam-ı 
Sabah [edebi nüshal, 1 ı 3361 nr. 32). İhsan 
Mahvi'nin müellif nüshasını gördüğünü 
söyleyerek hakkında bilgi verdiği (bk. Er
gun, lll. 1346) bu eserin günümüzde ne
rede olduğu bilinmemektedir. 
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ESRARNAME 
( ...,1,;.)1_,-.t) 

Feridüddin Artar'ın 
(ö. 618/ 1221) 

tasawufi mesnevisi. 
_j 

Bazı tasawufi ilkeleri hikaye ve efsa
neler yardımıyla açıklamak üzere kale
me alınmış olup Attar'ın ilk mesnevile
rindendir. Bir rivayete göre Mevlana ba-

Feridüddin At tann Esrarname adlı eserinin ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp ., H8.1et Efendi, nr. 234, vr . 6Q8b) 

bası ile birlikte Nişabur'da Attar'la gö
rüştüğünde (Devletşah, s. ı 93) Attar ona 
Esrarname'yi hediye etmiş, Mevlana da 
Meşnevi'sinde bu eserden geniş ölçü
de faydalanmıştır. Tasawuf ilkelerini 
"usül" olarak adlandıran Attar, yirmi al
tı bölümden oluşan eserinin her bölü
münde usülün birini (asi) açıklar. Tevhid
le ilgili birinci bölümde insanın toprak
tan yaratılışı , Hz. Isa ' nın ve diğer pey
gamberlerin doğuşu anlatılır. Ayrıca can
lı cansız her şeyin iradesinin Allah ' ın elin
de bulunduğu , ibadetin ahiret yolunun 
azığı olduğu ifade edilir. Peygamberle
rin methine ayrılan ikinci bölümde mi'
rac olayı ayrıntılı bir şekilde anlatılmış
tır. Bu bölüm, şairin Hz. Peygamber'
den şefaat dilemesiyle son bulur. Üçün
cü bölümde ashabın faziletleri söz ko
nusu edilir. Bundan sonraki bölümlerde 
tasawufi meselelerden, bu yolun güçlük
lerinden, dünyanın değersizliğinden, dün
ya ve ahiret mutluluğu için ilim, amel 
ve müşahede*nin gerekliliğinden bah
sedilir. Bunları insanın. cansız varlıkla

rın ve bitkilerin gelişme devrelerinin an
latılması takip eder. Bütün bu bölüm
lerde doksan dokuz hikaye ve efsane 
yer alır . Attar bu eserinde ayet ve ha-


