
Zartüştiliğde, Hum, Uyuşdurucu, Beng-Meng 

(Haşiş),  Bengiliğ (Haşhaşiliğ)  ve “Bilginliğe Sarı 

Uçuş” ...  

Çevirme ve yorumlama: Ismayil Ismayilniya Arif  2-28-2022 Tabriz 

 

Giriş 
Tünç ve Demir çağında türklerde ve doğrusu İskit denilen İşğoz’lar arasında Savaşçiliğ, Atlı-

Savaşçiliğ başlıyur. Bu savaşçiler ortasında esgi şamanizmden alınan bir süre Töre’lerde 

yaranılıyur. Japonıya’da onlara Samuray, Korede onlara Bekçi ve Türklerde onlara Alp, Eren, 

İğit ve ayrı değişik adlarla denilen bu savaşçiler bu töreler üzre yaşıyur, savaşıyur ve 

imperaturluğlar yaratıyurler. Bunların Avropa’daki etgişi, Alferd, Alf, Şovaliye, Vayking ve ... 

benzerilerdir ve çoku Alman boy’ları içinde olur Qot’iler gibi türk-alman katışığı yada 

slavlaşmış Don Kazaklari (Ukrayın’lar), Bulgar’lar, Xazarler, Hunlar ve Hungarlar ve hetta 

Rus’lar içinde bu töre’ler yayğınlaşıyur. 

Bu türk törelerine ters ve karşi olarak Zardüştiliğ dini gelenekleride oluşuyur... bu Zardüştü anti-

Töre geleneği islamdan da sonra Gizili-Zardüştü yada Şaubiye adi altında bütük etgi Deri-Farsi 

edebiyatinde ve toplumunda burakıyur...    Bunlardan birisini biz İsmayılıye-Haşhaşi mezheb 

çarpıtmasında görebiliyürüz... 

Türk savaşçileri  kendi törelerini islam’la barıştırarak, onu türk Alp’lık Dervişliğile (şimdiler 

onlara Alavi deyenler vardır ve buda bence yanlış dır) sürdürüyürler...  

Bu Töreçi, “Alplığ Dervişliği”  kökten Zardüştüliğle ters bir anlayış dır... ve onların Gizli-

Zardüştü yada Haşhaşi’lerle çok büyük savaşları oluyur... bu savaş bir yandan İslam Bilim, 

Felsefesine, Sanat-İrtaş ve Yapıcılık-Mimari’sine büyük katkısı olur ve bir bölümüde kılıçla ve 

savaşla oluyur...  

Buda Salcuklu ve İlhani dönemi büyük utku-zaferle oluyur... ancak Safavi dönemi bu Şaubiye-

Haşhaşi’lerin sızıntisile, bu türk-samuray’lari sanılan Dervişler ve Kalenderler, Haşhaşi (Gizli-

Zardüştü’ler) tusağile, uyuşdurucu bağımlığına girib ve çöküş başlanıyur... 

Burada Zardüştü’liğde nasıl ve neden Uyuşdurucu-Bağımlığı Kutsal sanılır? Ve nasıl Zardüşt 

kendiside bir Uyuşdurucu kullanan olduğu ve dininide kralı uyuşdurucu içirerek kendi dinine 

getirdiğini görüyürüz... 

Aşağıdaki farsca’da araştırma yazısı, Zardüştiliğde Uyuşdurucu kullanımının kutsallığınden söz 

ediyür ... yalnızca bunu bilerek biz neden Haşhaşi teror mezhebinin Haşhaş ve Uyuşdurucu 



kullanmalarının kökeni anniyuruz ... bunca ki islam kendisi uyuşdurucuya ve ona başımlığına 

karşi dir... 

Nasıl ki göreceyiz bu uyuşdurucu esrim-coşusu etkisinde birde edebiyat yaranmış dır bu edebiyat 

da çökertici dir ... 

Türkler ortasında İdeolojiler ve Romantizm’de tar bu esgi Fars-Şaubiye-Uyuşdurucu edebiyatine 

dayanark çok çökertici yer almıştır... hetta Haşhaşi teroru gibi, bunlarda teroru övmeğe 

başlamışlar, kendilerinden olmıyanları şeytanileştirmeğe çalışmışlar... buda Gizli-Zardüştü’lerin 

teror gurupu sanılan, Haşhaşi’lerin taktiki idi... 

Bu yazı bir bölümü, 10 yapraklık, “zardüştülikte uyuşturucu kullanımi”ile bağlı bir araştırma 

yazısından alınmıştır; ancak ona kendi görüşümü de artırmışam. Bu uyuşdurucu bağımlılığını 

Zartüştüliğde rahibler toplumu ve kendi çömezlerini, kendi yönetimi ve iradesi altına almak için 

onları uyuşdurucuya bağımlı yapıyurlaridi... Bunu önce Zardüşt Goştasp Şah’i uyuşdurucuya 

bağımlı yapmakla onu ve boyunu kendi yaratdığı dine çevirir... sonra bu Padişa’ları 

tanrıselleştiren ve toplumu Katmanlara bölen din, padişah tarafinden tum boya gücle dayatıldı...  

Bu katmansel ve katışık din sonra Sasani döneminde de yene bir köşk dini olarak, kendi gücünü 

kullanmak için uyuşdurucu bağımlılığını yene yaykınlaştırıyur... Kertir adlı rahib 7 padişaha 

kendi etkisini gösteriyür ve olasaklı olarak onları daha cocukluktan uyuşdurucuya bağlıyur... bu 

Şahları ve çömezleri uyuşducuya bağımlı durumuna getirmek islamden sonra Şaubiye adlanan, 

gizli-zartüştü’likte çok kullanılır...  buna örneğin Haşişiyunحشیشیون (Haşhaşi’ler) adlanan  

İsmayıliye-Qarmati’ler dirler... bunlara karşi türk samurayları Alperen’ler ve onların türk-islam 

anlayışı dır buda Selcuklu ve İlhani dönemi Kentlerde yaşayan “Sünni İslam” ev Savaşçi 

Yürükler(Türkmenler) içinde esgi Eren Töre’lerile katışık “Devişlik” türk-islam kavrami dir. 

Buna Selcuklu-İlhani, Aleviliği yada Şiyeliği denilebiler. Bu dervişlik yada Erenlik, töreçi türk-

islami, savaşçilerin inanci olub ve sonradan Kalenderlik ve Anadolu Dervişliğine temel oluyur. 

Bu töreçi türk islam inancile, Gizli-Zardüştü sanılan İsmayıliye düşünceleri tam birbirine ters 

düşünceidi. Eğer töreçi türk islami ile savaşçiler hakanlıklar ve sülaler yaradiyürler, sonradan bu 

sülaler Şaubiye ve Gizli-Zardüştüliği (Haşhaşileri) kendi içine alarak ve hetta onların kültürün 

Deri Farsi Şerini, dilini, ayaşlığını  ve Sasani Zartüştü içi-boş Söylemlerin ve haböyle 

uyuşdurucuya bağımlılığı,  kendi türk dili, savaşçılığı ve töresi yerine köşklerinde ve 

yönetiminde yaykınlaştırarak, çöküşe uğramışlar... Gaznaviler içinde bir yandan Sasani’leri, Deri 

Farsi dilini ve Zardüşlüğü tabliğ eden Şahname’ler yaranılır ve obiri yandan Şaubiye ve Qarmati-

Haşhaşi’lerin köşklere sızıntısile, Gaznavi padişah’ları uyuşdurucuya bağımlı hale geliyürler... 

sülale çökür ve ortadan gediyür... 

Ancak Selcuklu’ler ve İlhani’ler bu Şaubiye ve Haşhaşi’lerden uzak durmağa çalişiyurlar. Bu iki 

son sülaler döneminde bilim, irteş ve yapıçılık-mimari büyük adımlar atıyur... Haşhaşi’ler 

Sasani-Zardüştü’ler gibi bilimi şeytani biliyüridiler ... Ancak Safavi dönemi onlar Sefevi 

Şah’ların coçukluktan uyuşdurucu haplarına bağimli yapıyuridiler ve böylece tüm Safavi 

Dervişlerinde uyuşdurucuya bağımli hale getirdiler... ve olur Safavi Şah’ları olsun olur toplum 

daha uyuşdurucuya bağimli olarak... çöküş başladi ve Safavi Kalanderleri daha savaşçi erenler 



yerine, aylakıyati çökmüş bir avuc uyuşdurucu içen ve çökmüşleridi...   Demek olur Safavi’lerin 

şahları Şah İsmail’den başlıyarak tümü coçukluktan uyuşdurucuya bağımlı dırler... 

Onında kökü Şah İsmayıl’ın, eğitimi Gilan’nın Lahican bölgesinde, derviş kılığına girmiş bir 

gizli -zardüştü (Şaubiye-İsmayiliye) hocalığile olmuşdır... ancak onın soy-atasi olan Erdebilli 

Şeyx Sefiyeddin kendisi bir doğrudan Türk Alevi Derviş olmuş dır... Şeyx Safi al-din ile Şah 

İsmail’in alaviliği oböyle bir-birinden değişik ki şimdi Şeyx Safi al-din’i Sünni deyürler... 

Bununda nedeni Safi al-din, İmam Ali’ni kendine hoca bilerek onın yaninda, Halife Ömer’e ve 

Hülefaye Raşedine, büyük sayğısı varidi... ancak onun torunu Şaubiye’nın etgisile Halife 

Ömer’in, Zardüştü’leri yendiğiçin, anacak Haz. Ali pahanesile, lanetleyüridi... ve kimsede 

lanetlemese idi onları oldurdurdiridi... onbinlerce “Ömere Lanet” dememek cürmile, Tabriz’de 

öldürüldü... Buda Selcuklu-İlhani yada Safi al-Din Alaviliğile, Şah-İsmayıl ve Safavi 

Alaviliğinin birbirile değişkiğ ve tersliği dir...  

Bu Zartüştü-İsmayiliye uyuşdurucu kullanmasi Safavi’ler dönemi ve onlardan sonra çok 

yayğınlaşarak çöküş başlıyur ve daha bilim ölmeğe yüz dutur... yalnızca Nadir Şah Afşar 

yeniden Selcuklu – İlhani Alavi’liğine kayıtmak isteyür ve Ömeri ve Ayrı Halifeleri 

lanetliyenleri cezalandırıyur ...  

Burada çöküşün kökeni yani Zardüştüliğde Uyuşdurucu Bağımlılığı ele alınıyur ... ve daha sonra 

ayrı yazılarda onın sonradan Sasani Dönemi ve islamdan sonrada nasıl çöküşlere yol açdığını ele 

alak... 

Birinci Dini Teftiş-Zulüm’de tam Hakameniş döneminde zardüştiler tarafinden başlandi ve 

sonralar bu gücile birinin dinini-değiştirmek Sasani dönemi zardüştiler elile, dahada 

yayğınlaşıyur... 

Buradan yani Zardüştü Sasanilerden, Roma’lilere ve sonra da Hırıstyanlara sıçrayur...  

Sasni dönemi Zardüştü’lerin dini baskıları ve öldürmelerinden kaçanlar değişik ölkelere 

yayılıyürler (selman Farsi)... onlar tüm ayrı dinlerin ve din-değiştirenlerin canını yakıyürler 

ve büyük göçlerin nedeni olyurler... (Manevi’leri göçü Türküstan’a ve Hırıstıyanların, 

Mazdaki’lerin ve Yahudi-Tat’ların göçü Azerbaycan’a ve ...) 

 

          ******* 
 

Zardüştülik yazılarına göre, Zardüşt kendi ölkesinde inancını yayabilmediği için, Güştasb Kiyani 

köşkine sarı, Balk’a gediyür (Afğanistan’da).  Guştasb’de, Turani’lerin hakaninden korkuyurken, 

onun dinini onaylamayıb ve ona girmiyür.  



Bu zaman Zartüştü tanrısı Ahuramezda, Emşasependan ve İzedleri(Tanrı’lerı), Guştasb’a Meng’i 

(Beng)i içdirmeğiçin yolluyur. Böylece o kendi yerini Cennet’de ve kendisinin Ercasb’i 

yenmeğini görebile1. < 100- 101، ص  1386: نشر چشمه،  . ژاله آموزگار، احمد تفضلی، اسطوره زندگی زرتشت، تهران1 > 

<1. Jaleh Amuzgar, Ahmed Tafazzoli, Ostureye Zendegiye Zardüşt, Tahran: Çeşme yayın-evi, 1386, yaprak 100-

101> 

Zartüştü kaynaklar, Zardüşt kendisi, Guştasb’a Beng uyuşdurucusını içirdiyür, böylece o kendi 

yerini cennette görebiliyür 2.<2.üsteki kaynakta, yaprak 45-41, yedinci Dinkert, dödüncü bölüm, parça 84-82: 

Revayet-e Pahlevi, bölüm 47, 13’inci parça; Amuzgar ve Tafazzoli yene aynı kaynak , yaprak 41-45, 100-101, 149, 

176-177> 

• Ve Böylece Zardüştilerin ve Zardüşti rahiblerin, padişahlara ve çömezlere-müridlere hakim 

olmak için onları uyuşdurucuya bulaştırıb-alıştırmasi ve onların istemlerini-iradelerini ellerine 

almakları başlıyur... bu iş Sasani döneminde sürüyür (örneğin, bir zartüştü üst rahibi olan Kertir 

böylece 7 Sasani padişah’ini kendi istemi-iradesi altına alıyur. Bu gelenek İslam’den sonra 

Şayubiye ve Haşhaşi’ler adlanan İsmailiye elile de, kendi çömezlerini-müritlerini ve padişahları 

uyuşdurucuya alıştırarak, isteklerini-iradelerini ele alıyurler. Haşhaşi’lerde bu uyuşdurucu ve 

ayrı uyuşdurucu katkılarını içerek, kendilerinden geçerken, kendilerinin cennete ve göklere 

uçtuğlarını sanıb ve dini başçılarınınde göklerle ve Kayıb İmam’larile bağlı olduğuna 

inanıyurler. Böylece Haşhaşi’ler başçılarının her buyurukını yerine getirib ve adamlerı 

öldürüyüridiler. Türk Eren’leride Salcuklu-İlhanlı dönemi bu haşhaşi’lere karşı kendi islami 

inancları vardır ki Gizli-Zardüştü’liğe karşı çarpışıyürler. 

• Pahlavi dilinde “Meng” denilen “Beng” uyuşdurucusu, “Haşiş” demek dir. Haşiş, 

Hintkenevar’ınden çıkan esrar dır. 

Sonraki dönemlerde, zardüştü mobedleri-rahibleri, Güştasb ‘ın Beng’i denilen, bu uyuşdurucunu 

kendi ortalarında kullanmağa başladılar. Buna örnegin; Zardüştü bitiklerden olan 

Erdavirname’de (doğru deymile Ertakviraznamek) yazıldığı gibi: Makedonlı İskender, 

Pers’lere saldırıb, onları yenib, kendi istilasi-tutkusı altına alınca; toplumda inanc 

gücsüzleşmişidi (eğnezleşmişidi), buniçin zardüştü mubidler-rahibler bir yığıncak yapıb kendi 

içinden Viraz adlı,en değierli mübidi seçdiler. Ona üç bardak-ayak “Meng-Beng” (haşiş içgisi) 

içtirdiler, böylece o bir derin uykuya daldi 3, ve uyku tuş’unda, uçmağı-cenneti(Perdis) ve 

tamuğu(cehennemi) gördü, böylece, bilginlik gerçekine çatdı, buda onu Zardüştü inancının 

“doğruluğunu”- “kaltbaylıkını” < “hakkaniyetini”> anladı.  O bir kaç gün sonra ayılıb ve 

gördüklerini anlattı.  

<3 Erdavirefname,çevri: Reşid Yasemi, parça 3, birde bakınız:The book of ArdaVirf, Chapter 2, Translated by Prof. 

Martin Hug, of the Universite of Munich, riversed from MS. Of a Paris priest Hoshangji. Fraom Sacred Books and 

Early Literature pf the East, Volume VII: Ancient Persia, ed. Ancient Persia, ed. Charles F. Horne, Ph. D, copyright 

1917.  Bu kitap, zardüştü rahibin kendinden geçenden (esrimekden - coşuntuden) sonra gördüşü tuş’da, uçmağın-

cennetin bolluklarını-nimetlerini, tamuğun-cehennemin acılarını-azablarını söylevi ve hikayesi dir bakınız: Philippe 

Gignoux Erdaviref-nameh,çevri Jaleh Amuzgar, Tahran, Moyin yayınevi, İran’daki İranşünaslık derneği, 1383. > 

Göründüğü gibi,Zardüştülikte bu “göklere uçmak”, uyuşdurcu bitkileri ve onların yağların içerek 

yada tüstülerin içeri çekerek, elde ediliyüridi. Bu uyuşdurucu etkisinde tin-ruh gövdeden-candan 

ayırıb, Ulu Göksel Tin’e kavuşuridi. Bu “Ulu Göksel Tin”e, Zardüştü’ler “Vuhumeneh” 

deyerler. Zardüşt kendisi bu evren-ojen’de yolculuk yapıb ve kendiden-geçmiş durumda-halde 



kendi koşularını-deyimlerini yapmıştır. Bu söylemleri Nyberg şethiyat-  kendiden geçmiş)  شطحیات

şamanların-dervişlerin katışık konuşmaları-sayıklamaları) biliyür.  

Nyberg’in yazdığına göre, Zardüşt’ün boyunın inancı bir gizlemi inancidi, bunlar Mege adlanan, 

bir kutsal kurultay’da yığılaridiler. Bu kurultay’da onların tinleri gövdelerinden ayrılıb 

(kurtulub),  ve Evrenin Ulu Tin’i anlamı veren,Vehumeneh (veya Emşasepend Behmen) ile 

birleşiyür. Yene Nyberg’e göre, Zardüşt bu boy’ın dini önderi olarak bu törenleri yerine 

getirilmesinde başçı yeri varidi. Bu kendinden geçme (esrime-coşu) durumuna gelemesi en 

büyük kutsamışlık (mühibet-uğrlulık) sanılıyur, ve bu Kutsal Kurltay (örgütden)dan uzaklaşma, 

en büyük kutsuzluk ve uğursuzluk sanılıyuridi. 

Zardüt bu kendi Gata’larını, uyuşducu(haşiş) etkisinde “kendinden geçme durumunda”, söylemiş 

olmalı dır. Ancak Zardüşt’in boyında bir sırada Mitra (Mehr)e inanlar vardır. Mehr’çiler-

Mitra’çilerde kendi törenlerinde uyuşdurcu kullanıyuler. Ancak onlar kendi törenlerinde Kenevir 

denesi ve haşhaş yerine, Hum(Hwume) adlı bir ayri uyuşdurucu bitgini kullanıyurler. 

Zardüştçiler yavaş-yavaş Mehr’çilere sarı çekiliyürler ve Kutsal Yığıncak’lara getmeğe 

isteklerini yitiyürler. Zardüşt kendisi yavaş-yavaş kuşkuya girib ve bulanıma giriyür. O bu 

dönem, Viştasb(Guştasb) boy’una göçüyür. Ancak Viştasb boyu Mehr’e tapanan bir boy dır. 

Zardüişt bu boyın içinde kendi inan Şamanizmi Mehr inanciyle katıştırıb ve bir yeni inanc 

kuruyur 11. < 11. Walter Bruno Henning, Zardüşt siyasetçi yoksa boyucu?, çeviri: Kamran Fani, Tahran: Moıyin 

yayım-evi, 1390, yaprak 14-15  > Zardüşt Viştasb kralını ve onun köşkının büyüklerini bu yeni inanca 

inandırır ve Ahuramezda ve Emşasependan’a inanmakı orada yaykın ediyür. sonradan onun 

çömezleri(müritleri) onun yaratdıkı bu yeni inancı İran’nın doğusundan, batı ve güney ölkelerine 

yaymaka başlıyürler 12. <12. Önceki yazı, yaprak 12-13> 

• Zardüşt dininin böylece yaranışını düşünmek, daha çok orientalistlerin sorunları 

kolaylaştırıb ve onların kolay-düşüncesinden ileri gelir… Ancak Sasani dönemi 

Zartüşiliğ yani 1400 yil önceki Zardütçiliğ; çok dinlerden alınmış kavramların katışıkı 

bir din dir… bu Zartüştiliğde demek bu değişik kaynaklardan gelmiş kavramlar çok 

ifratcasına değişilmiş dir…  

• Demek Zardüştü’liğde heç bir şey yok ki Şamanizm yada esgi Mezopotamya- Mısır 

inanclarında, Hindi inanclarda ve İbrahimi İnancalrında ve Esgi İran İnanclarında ve 

Şamanizmde, olmasın. Ancak tüm bu esgi inancların “kavramlerı”, “ilkeleri” ve 

“törenleri” bu dinde “İfrata”-“Aşırılığa” çekilmiş ve çarpıtılmıştır. Buna örnegin: Ayle 

içi(Muharimle) evlenmek; bu esgi Mısır Firvon’ları ve Elam kralları içinde vardır. Ancak 

zardüştilik onu tüm topluma yayğınlaştırmasını kendi inancsal görevi biliyür (bakınız 

rahib Kertir’in daş-yazıtlarına)  

Şamanca’da uyuşdurucu kullanımı azcada olsa vardır, ancak Zardüştiliğde bir 

uyuşdurucu bağımlılığına getiriyür… 

Dumzid Sumercede, Mesiha yahdilikte ve Xıdır-Nabi ve Mehdi İslam’de vardır, ancak 

Zardüşti’lerin mehdisi olan Suşiyant en “aşırı  dağıtıcı” dır ve işi İran’de Mesgid ya 

Mescid’leri dagıtmak dır… 

Ve bunlara benzeri ayrı dinlerden alınmış, caydırılmış, aşırılınmış, ve çarpıtılmış 

kavramlar çoktır…  



Lanatleme-kakış tüm dinlerde olabiler ancak Zartüştiliğde bu çök ağırı dır ve bir ibadet-

tapınma olarak yükümlü oluyur ... Avesta’nın 80’den atrı yerinde “Karkışı”, “Nifreti” 

tapınma olarak sunuluyur ve çoku Ahuramezda kimse karkış yapmasa, kendisini karkış 

etmekle hedeliyür... 

Tapınma olarak, “Sidik içmek”, “Sidikte yakanmak”, “Kadınları Ahrimeni ve Şeytani 

bilmek”, “Ayrı İnancalara inanları Ahrimen-Şeytani-Div bilmesi” ve ...  

 

Bu çaptırılma ve caydırmani yene gizli-zardüştü olan Şaubiye ve Haşhaşi’lerde  

yapmışlar. 

… Beng (Haşiş) içgisini içmek, Zartüştilerde kendilerinden-geçmege (Halse) aparıb 

çıkarıyur, bu dönem onlarda tin gövde den ayırılıb ve tinler evrenine varıyur. Bu konu ile 

ilişgili olarak, Zardüşiliğin en önemli bilgi kaynaki olan ve bin yil önce Zardüştü rahibler 

eliyle yazılmış  “Dadestan Dinig” yazısında böyle yazılır: Ahuramezda, Nerivseng’e Beng’I 

şerapa katmasını ve Goştasp’e içirmeğini onun tini “gökler evrenin”de (Goruzman, 

Gorusman)de yolçuluğa çıkarmasını buyuruyur. Ancak orada Beng’ile,Hum katıştırılıyur.  

Eraduyeraf-name’de (2’inci bölüm, parça 9-15) 13 <13. Uwartak > Eraduyeraf bir kaç bardak-

ayak Goştasp şerap ve meng’inden içerek uçmağ-cennet ve temuğ-cehennem’de bir tinsel 

yolçuluğa çıkıyur 14. <14. Henning, Zartüşt bir siyasetçi yoksa bir böyücü? Yaprak 28.>. Farvardin 

Yaşt’de de “Ferveher Pouru-bangha”ye selam-yüğünt göneriliyür-eselikleşiyür. Zartüştilikte 

“Pouru-bangha” sözcükünın anlamı “çok Beng’li”, “çoklu Beng’i olan” anlamında dır ve 

buda zardütilikte bir erdem ve kutsallık anlamı daşıyur 16. <16. Henning, haman yazı, yaprak 29. 

Darmesteter, James, Tne Zend Avesta, Translate by Oxfprd, 1883, Part2, p 218> 

• “Pouru-bangha” niteliği, veya “çok Bengi olan”nın kutsallaşması sonradan 

Hindistan Zardüştü’lerinin İngilis İmperiyasında Afyun Ticaretinin, zartüşiler 

ortasında Tek Ellilikinin nedeni oldu ... buda olur İran’ı, Hindistan’ı, Çin’i ve Hindo-

Çin’i, uyuşdurucu bağımlılığına aparıb çıkardi. Bu iş Haşhaşi-İsmayiliye (gizli-

zardüştilik) döneminden başlıyarak, Safavi dönemi çok yayğın oldu ve sonradan 

İran’da uyuşdurucu İran’de ekilib ve Zardüştü’ler elile tüm Asya’ya gönderildi (ihrac 

ediliridi). 

“Banghe” ve “Beng” ve “Meng”den, ve onun içmeğinden kutsal olarak, Zardüştü’lerin 

Kutsal Kitabi sanılan, Avesta’nın değişik bölümlerinde ad aparılır. Buna örneğin: 

Farvardin Yeşt Parça 124’de (birde Din-Yeşt, parça 15’de),; Vendidad, Fergerd 15 parça 

14, Fergerd 19 parça 20 ve 41 haböyle Viştasp-yeşt parça 26 (buda Vendidad, Fergerd 19 

parça 41’in tikrari dir); gine Dinkerd, bitik 7, bölüm 4, parça 84’den sonra; Dadestan 

Dinig (Dehabahar yayımı, “Revayete Pahlevi”-Pehlevi Deyimi artırmasında) yaprak 139; 

Bendheş, bölüm 4, parça 20, Erdavirafnameh, bölüm 2, parça 29’den 31’e gibi.  

Tüm bu üsteki yazılarde, “Banghe” ve “Beng” ve “Meng” sözükü, Haşiş-Haşhaş 

uyuşdurcusu dır, ve buda yendin geçmek için kullanıyur 17.  <17. Henning, Zardüşt Siyasetçi 

yoksa Böyücü? Yaprak 32-33>  



Nyberg’e göre; Zardüşt, kendi boy’ının böyücüsü idi ve orada şamanlığ törenlerin yerine 

getiriridi. Bu konuyla bağlı eş-değerli iki kavram göze deyüyür: 

1- Tanrısel sınav 

2- Megeh *** 

*** Mahhû (Akkad) ↔ Megeh (arami?) ↔ Mekke  مّکه– Bekke بَّکه (Arab) ↔ mehrab, tapanak  (Esrik, coşu) 

Pahlevi’ce Megeh, ön-Zardüştiler yada önceki Şamanistlerin “yığıntı” ve Haşiş içib kendinden geçib yada esrime-

coşu yerleridir. Ancak bu sözcük Arami’den gelmeli dir ve onın köküde Akkadcede olmalı dır… Akkad’cede 

MAHHU sözcükünın anlamı “kendinden geçme”, “coşu”, “esrik” ve birde “dini tören yapan” dir … 

Ancak arabca “Mekke”-“Bekke”nin anlamide “Mehrab”, “tapanak” dir… buda bu sözcükün Arami dilinde yayğin 

olması ve oradan “Pahlevi”ye geçtiğini gösteriyür. 

Aşağıda Sumer-Akkad-İngilisce sözcükte böyle varımız dır: 

ansala [CULT] wr. lu2an-sal-la; MU.AN.SAL.LA "a cultic performer" Akk. mahhû; ahurrû; kurgarrû; assinnu → 

inanc törenin yapan 

lu'ede [ECSTATIC] wr. lu2-ed3-de3; lu2-al-ed2-de3 "ecstatic" Akk. mahhû → esrime, coşu, taşma, kendinden geçme 

luguba [ECSTATIC] wr. lu2-gub-ba "ecstatic" Akk. mahhû → esrime, coşu, taşma, kendinden geçme 

lunisub [ECSTATIC] wr. lu2-ni2-su-ub "an ecstatic" Akk. mahhû; zabbu → esrime, coşu, taşma, kendinden geçme 

• Coşma sözcükü, Azerbaycan’da Muherrem’de Tuğ’ların ve Alem’leri dolandırarak onların “coşe” 

gelib, göklere çekilmek istemeğine de denilir. 

1-Tanrısel Sınav: bu da, kabilenin-boyun böyücüsü ve baş-şamani sanılan Zardüşt’ile, tanrısel 

savcıların önünde, bir-birini suçluyan  kişilerin üstüne dökülen, erimiş demiri dökmek idi. 

2-Megeh: Kutsal törenlerin yapıldığı bir çevresi kapanmış yeridi *. <* buda üstü-açık tapanak 

anlamına geliyür. Gine bu arabca Mekke ve Bekke sözcükünın anlamile üst-üste düşüyür... böylece bu Megeh 

sözcüküde bir İranik öncesi dinlerden yada şamanizmden gelmesini gösteriyür... ve nasıl Zardüşt onu 

sahtalaştırmasınıde göstermeğde dir... böylece bir baş-şaman (Geoma-Şaman Ata)nın gücünü kullanarak kendi adına 

bir din yaratmasınıde gösteriyür>  

Ancak Megeh, ginede dini tören “söylemlerini okuyanların” bir yığıncağınıde gösteriyür *. <* bu 

gine şamanik sözlerini okuyanları ve bu okularla coşmalarını, esrimelerini (Halsaya girmek), ve kendilerinden 

geçmeklerini, gösteriyür>  

“Megeh” yığıncakının “kutsal toplumuna” girmeğe onayalanmak çok önemli dir… burada 

uyuşdurucu içmekle, isrenmek (coşmak, kendinden geçmek), onları Tanrı’ile birleşmeye 

aparıyuridi (böyle sanırdiler) ve onuda Vehumeneh*’ye varmak deyüridiler**. <* “Vehumeneh” 

sözcükü arabca “Vahm وهم”  sözcükü ile bir kökden olmalıdır.ve her ikisininde kökeni Arami-Akkadi olmalıdır.Gine 

bu sözcükün Akkadca “Mahhum”dan alınmış ola ve Akkadcada: (“MAHHUM”→ “esrime”, “coşu”, “taşma”, 

“kendinden geçme”) > 

<**tüm bunlar Zardüştiliğin, Şaubiye ve Haşhaşi’ler gibi bir melez din olmasını gösteriyür. Zardüştiliğ, İranik 

dinlerile, iranik olmıyan Yerli-Şamanizmi katıştırıb ve onu Yönetim Gücü Katmanının ve Padişah’ların hizmetine 

sokmakiçin kullanması dır… burada hetta padişahları ve kendi çömezlerinde Uyuşdurucuya bağımlı yapması bir 

temel koşul olarak ortaya çıkır… Tam böylece Zardüştülik kendi doğuşundan, uyuşdurucu ile çömezleri ve 

padişahları, büyük rahiblerin kontrolu-yöntemi, altına almasını gösteriyür … bu uyuşdurma işi, sonra Sasani dönemi 
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ve İslam’den sonra gizli zardüştiler ve Haşhaşi’ler döneminde,, haböyle Safavi döneminde sürdürüldüğünü 

gösteriyür… > 

<*** gözüktüğü gibi Zardütiliğ, Katmanlara(Kast’lara) bölünen, bir Katışık inanc gibi doğuluyur, ancak bu 

katışıklığ burada durmuyur ve sonradan da sürülüyür, değişik dinlerden çoklu şeyler alınıyur… ancak bu dinlerden 

de alınan şeyler “caydırılıyur”, “çarpıtıyur”, “aşırılaştırıyur”… buninda nedeni onun daha Padişah’lar ve Yöneticiler 

dini olmasıdır ve oniçinde doğulmuş idi…   Şamanların çok sınırlı ve bir bölüm törenlerde içirilen uyuşdurucu, 

Zartüştiliğde “aşırılaştırıyur” ve uyşduruca tam bağımlılığa çönüşüyür… böylece rahibler onile çömezleri ve 

toplumu control etmeşe başlıyürler…     Zardüştilerden etgilenerek Sömürgeçilerde değişk yerli toplumları 

“Uyuşdurucu” ve “Alkola” bağımlı yaparak onların yerlerin ellerinden alıb (Amerika ve Siberya’da) ve direnclerin 

kırıyurlar.> 

Zardüştiler “esrime” anlamına gelen, “Vahumene”ye getmeği, tinlerinin “çoşma” yolile, 

gövdelerinden çıkıb- kurtarılıb ve göklere üçmağına inanıyuridiler. Orada onların tinleri, ayrı 

tinlerle birleşiyüridiler. Ancak bu tinlerde bir bölüm ölmekle, bir bölümüde esrimekle oraya 

gelmişdiler. Tam buniçin şamanizmde “esremek”, “coşmak”, “kendinden geçmek” Ölümün  

Kardeşi sanılır ve coşuya girmek bir büyük tanrısel uğur sanılıyur. 

Bu coşu durumuna giren ŞAMAN çoku anlamsız coşu-esrime sözleri deyer buda o-yandan (o-

evren, o dünyadan) gelme sözler sanılar. Zardüşt’ün GATA’larıde anlamsız sanılıyurken onuda 

bu COŞU SÖZLERİ gibi sananlar vardır. Buniçin Gata’ları anlamak uzmanlara büyük çetinlikler 

yaratıyur 18. <18. Henning, Zartüşt bir siyasetçi yoksa bir böyücü? yaprak 52-53-54> 

*Ancak Gata’ların söylevlerini Zardüşt’ün yapmasına büyük küşküler vardır. Bunların esrik- 

çöşu etkisi altında olası yoksa bir bilinmez kökten gelmesi ileri sürülüyür. 

Henning, onun 1951’de yapdığı konuşmaların sonucu olan 19, kendi “Zardüşt bir siyasetçi yoksa 

bir böyücü?” kitabinde, Nyberg’in görüş açısını deyür. O da Nyberg gibi, Zardüştiliğin bir Tek-

Tanrı olmıyan din olarak sunuyur. <19. Duchesne Guillemin   آرا گوناگون درباره زرتشت yaprak 15 >. 

Henning; zardüştüliğin, tek-tanrılığa karşı çıkarak,  iki-tanrılığı ileri sürdüğünü, deyür.  

*Yani obiri dinlerde de İblis ya Şeytan vardır ancak o bir gücsüz tanrı yada melek dir. Bu gücsüzlüğü biz 

şamanizmin Şeytani tanılan Erlikte de görebiliyürüz. Erlik yalnızca yer-altı evreni ve ölüler dünasınde bir bekçiye 

benzir ve hetta yer-yüzünde kötülüklerinden de o sorumlu değildir … 

Ancak Zardütüliğde İblis sanılan Ahrimen’nin gücü aşağı-yukarı Tanrı sanılan Ahuramezdaile biridr… böyleki 

Zardüştü olmıyanlar (Eniran) onun cocukları sanılıyur.  

 Tanınmış Avesta yorumcusu ve Zadüştilğ uzmani olan, Duchesne Guillemin; Henning’in çok 

inatcılıkla Zardüştüliği tek-tanrılı bilmesini ve onın Nyberg’e karşı çıkmasını çök acımasız 

buluyur 20.  <ayni yazı, yaprak 13> Ancak Henning’in Gatah’lar üzre uzmanlığı ve araştırması 

yok idi ve bunuda aydınca deyeridi. Tam buniçin Duchesne Guillemin onın düşüncelerin obiri 

zardüştiliğ uzmanlarının araştırmalarına dayanarak, retediyür 21. <21. Haman yazı. Yaprak 16> 

Böylece Nyberg, Avesta ve Pahlavi yazılara dayanarak, Zardüşt’ün bir tür şamanist olduğunu ve 

Haşiş kullandığını betimleyür(kanıtlamış oluyur).  Nyberg’den sonra, bir ayrı Zartüştüliğ 

araştırmacısı ve uzmanı olan Windengren de bu konuda benzer-ayni düşünüyür 23.  



 <23. Mircea Eliade,  Tarihi Doğrular ve Zardüştün Göksel İletileri, Çevri: Hüseyn Vahidi, Kitab Neqd yayın-evi, 

say 60-61 Mehr,Aban 1381, yaprak 48.   ،میرچا الیاده، واقعیت تاریخی و پیام های آسمانی زرتشت، ترجمه حسن وحیدی، نشریه کتاب نقد

/48، ص 1381ن  ، مهر و آبا61=60شماره   > .  

Böylece oda (Windengren’de) Zardüştülüğü uyuçdurucu kullanmağla ilişgili buldu. Windengren 

bu konuyla bağlı kanıtlar sunuyur. Windengren’nın verdiği kanıtlarda; Guştasp (Viştasp)’ın 

Beng uyuşdurucusını kullanmasından sonra, onun gövdesi bir derin uykuya daldı ancak onun 

tini, gökler evrenine uçuyur. Buna artı, Avesta’ya dayanarak, Zardüşt kendiside esrımeye-

coşmaya dalmağa (istiğrak’a استغراق) inanıyuridi. Bu da onun “yalnızca esrime durumunda”, 

Ahuramezda’nin sözlerini “duyabileridi”. Erdavirafnameh’nin Zartüşt söylemleride, 

Zardüştüliğde şamanizm yapısını gösteriyür 24. <24. Eliade, haman bitik, yaprak 49.> . Ayrı-yandan 

Zardüşt’ün uyuşdurucu kullanması ile bağlı öyküleri-söylemlerine (Goştasp öyküleri ve 

Eradifnameh…) değier vermemek 25. < 25. Mirça Eliade bir-yandan Avesta Öykü’leri Zardüşt’ün esrim-

coşu’ya inandiğini, deyür, ancak bir yandanda onun (Eliade’nin) görüş açısına göre, Gatah’lar şamanlık yapısı 

olmamasını deyür! Ancak buna karşı Avesta Öykü’leri, Zardüşt’ün uyuşdurucu’ya ve esrime inanmasını 

göstermekte dir. Buda Gatah’lar Uyuşdurucu etkisi altında, esrime-coşuya girenden sonra denilmiş olmasını de 

gösterebiler. > 

Haböyle Zardüşt’ün öğrencilerinin koşdukları-yaratdıkları ve önemli sanılan ve esgide 

Gatah’ların bir parçası sanılan, Yedi Hat Yesna’da böylece yazılıyur: «Tan çağı, Hum(bir 

uyuşdurucu) gelib, otu arıdan Zardüşt’en böyle sordu: ay kişi! Sen kimsin? Ki beni tüm yer-

yüzünde arayıb, benim görüşüme geliyürsün! o kendi parlak gövdevile?***» Zardüşt Hum ***’a 

inanıyur ve ona tapanmak törenlerin yerine getiriyür 26. <26. Yasna, Hat, 9, bakınız: Ebrahim Pur-

davud, Yasna, Tahran: Asatir yayınevi, 1387, yaprak 159. > 

***Hum: bence burada uyuşdurucu olan “HUM”un, Zardüşt’den bir Tanrı olarak inanıldığını 

gösteriyür... ve bu üsteki kanıtlarda bunu göstermekte dir...   Uyuşturucu’ni buböyle kutsamak, 

sonra Zardüştüliğde ve ondan ayrılan Şaubiye ve İsmayıliye-Haşhaşi’ler içinde de sürülüyür... 

buna artı bu sonra Safaviye içindede Şaubiye’den giriyür ve tam Sasani dönemi gibi toplum 

içinde yayğınlaşıyur ... bu Uyuşducuyla çöküş esgiden Selcuklu ve İlhani’lerin Eren-Savaşci’leri 

sanılan Devişleri ve Kalenderleri’de gelib dutuyur... bunların hapısını uyuşducuya bağlı 

durumuna getirib çöktürüyür... 

 Yene Avesta’nın değişik yerlerinde “Hum’a tapanmağı” görüyürüz, ve bu uyuşdurucu olan 

bitgiye Hindistan’da Sum (Suıumeh) denilir. Ve doğrusu Avesta’nın kendisinde (Yeti Hat Yasna 

 .«Zardüştün Hum’a böylce dediğini yazıyur: «senin sarhoşluğu-içgiliğivi isterim  (هفت هات یسنا 

Ve Purdavud’un çevrisinde böyle yazıyur: «Ay Altın Hum, istüyürüm senin esrimivi-coşuvu...» 

27. <27. Purdavud, haman bitik, yaprak 164> . Buna artı(dahası), Zardüştü söylemlerde, Zardüşt’ün 

«Mucizevi(Tansusel) Boncukları-Hap’ları***»’ına sahip olmasından söz ediyür. 28 <28. 

Amuzgar & Tavassoli, Zardüşt’ün yaşamının söylevi اسطورۀ زندگی زرتشت, yaprak 105-104 > tum bunlar bir tür 

şamanizmden alınmış (ancak çarpıtılmış) törenlerin Zardüştüliğin içinde olduğunu gösteriyür. 

Yene burada Zardüştüliğin bir katışık din olmasının ve onında ayrı dinlerden gelen kavramları 

“çarpıtıb”, “aşırılaştırrark” kendi kullanımına alıyur... bunında neden onın toplumu bir 

kastlaştıran ve katmanlaştıran ve ırkçılıka inanan, bir inanc olması dır... obiri dinlerde 

katmanlaşmanın olmamasına göre onlardan gelen törenler ve kavramlar, çarpıtılarak onu 

katmanlaşıyur. 



***«Mucizevi(Tansusel) Boncuklari-hap’leri-Hapları)***»: bu  sözcük yani “Tansusel 

Boncukları-hapları” sözcükü onın “Afyn-uyuşdurucu Hapları-Boncukları” yada “Haşiş, Hum 

veya ayrı uyuşdurucu hapları-boncukları”, olduğunu göstermektedir. 

*** Mucize (Arabca) : Çengşi, Gengşi, Kaygaş, Tang,Tangsuk, Tanju, Tanla, Tanlağı, Tansu (Türkce) 

• ÇENGŞİ: Mucize, olağanüstülük 

• GENGŞİ: Cengşi, mucize 

• KAYGAŞ: Mucize, olağanüstülük 

• TANG: 1- Mucize, olağanüstülük 2- Tan vakti 3- Giriş, antre 

• TANGSUK: Mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük 

• TANJU: (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi Hun imparatorlarının 

unvanlarından 

• TANLA: 1- Şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- Suçlayan, yargılayıcı 3- Doğuş, tan vakti 

• TANLAĞI: Mucize 

• TANSU: 1- Tansık, mucize 2- Yadigar, armağan 3- Birleşik 

Dan (Sumer)<arın, aydın>↔ Tan, Dan (Türk)<Tan>  
dan [PURE] wr. dan6; dan3; dan4; dan2 "(to be) pure, clear; to clean" Akk. Zakû 

tam 

tam [CLEAN] wr. tam; tan2 "(to be) bright; (to be) pure; to purify; (to be) clean" Akk. ebbu; elēlu; zakû 

tam [TRUST] wr. dam; tam "to trust; to believe" Akk. Qīapu 

•  TANDU: 1- Tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- Alev, alevli büyük ateş 

Burada bu sözcükü (Tansu ve...) türkce “TANRI”ile ilişgili görmek gerekli dir... 

javascript:showarticle('e885.html')
javascript:showarticle('e5649.html')
javascript:showarticle('e5650.html')


 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 


