
ESKiDEN KULLANILAN GARİP İLAÇLAR 

Ecz. Şevket YAGTU Ecz. Eriş ASiL 

Eskiden bitkilerin ilaç olarak kullanılmalarına sebep olan çok 

garip ve değişik fikirler vardı. Uzun asırlar boyunca insanlarda şöy

le bir inanç hakimdi : Sonsuz kudret sahibi tanrı, hastalıkların teda

visinde faydası dokunacak bitkilere, halkın onları kolaylıkla tanıya

bilmesi için özel şekil ve renk vermiştir. 

Mesela : Birtwort (Trilliuın sp.) bitkisinin çiçeklerini halk, şe

killerinden dolayı, doğumlan kolaylaştıncı olarak kullanmıştır. Kır
mızı sandal ağacı ile gül çiçekleri ise renklerinden dolayı kan hasta

lıklarında kullanılmıştır. Safran ve rhubarb renklerinden dolayı ka
raciğer hastalıklarında, Tormentilla bitkisi kalikslerinin şekillerin

den dolayı mesane ve idrar yolları hastalıklarında kullanılmıştır. 

Bunlar gibi tilki akciğeri, akciğer hastalıklarında, kurt karaci

ğeri de karaciğer hastalıkları ve sarılıkta kullanılmıştır. 

Bu şekilde bitkisel ve hayvansal droglar yanında bir çok maden 

de o madeni yöneten tanrıların kudretine göre bir çok kullanma 
yeri bulmuştur. 

Altın, güneşe izafeten en kıymetli maden olarak kabul edilmiş 

ve vücudun eksikliklerinin tamamlanmasında kullanılmıştır. Demir 

ise Mars gezegenine izafeten fiziksel gücü arttırmak ve enerji ver

mek için kullanılıyordu. 

Yukarıda belirtilen tedavi usulleri hayvanlar ve insanlar üze

rinde denenmişti. Bu bakımdan hayvan ve insan vücudunun değişik 

kısımları önemli hastalıklarda kullanılıyordu . 

Mesela : Kafatası ekstresi sara ve ruhi bunalımlarda, idrar saf
ra kesesi taşlarının eritilmesinde kullanılmıştır. 
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Charas'ın ifadesine göre, Tanrı, insanın hemcinsinden hangi or

ganlarının hangi hastalıklarda kullanabileceği hususunda yardımcı 

olmuştur. İnsanlar bu manevi duygularla insan kafatasım, yağlarını, 

tırnak, saç hatta kulak kiri, idrar ve plasentasını bile bir çok hasta

lıkların tedavisinde kullanmışlardır. Daha sonraları insan vücudu

nun çok kıymetli uçucu bileşikler taşıdığına inanılmış ve çeşitli or

ganların distillenerek kullanılması yoluna gidilmiştir. Bu inançla İn

giltere kralı Il. Charles bizzat kendisi harplerde ölen veya yaralanan 

askerlerin kafataslarını parçalara ayırarak distilsyona tabi tutmuş

tur. (Alkolle). Bu suretle elde olunan mahsulün (kafatası tentürü) 

2 - 20 damlasının saraya iyi geldiği fikri bütün tngiltere'ye yayılmış

tır . Çok uzun süre bu tentür, Kral damlası veya İngiliz damlası adıy

la tanınmıştır. 

Bu il~ zamanında o kadar meşhur olmuş,tur ki Conti Prensi 

ünlü tngiliz doktoru Martin Lister'den saralı oğlunu muayene etme

sini ve Fransaya gelirken Kral Damlası getirmesini rica etmi~tir. 

(]698) 

Çok defa bu ilaç yarı yarıya afyon tentürü ile karıştırılarak kul

lanılıyordu. Sarada, ruhi bunalımlarda ve başı ağrılarında 30 dam.la

ya kadar veriliyordu. Aynı damlanın doping maksadı ile kullanıldı

ğı bilinmektedir. 

Kral damlası elde etmek için kullanılacak kafataslarının harp

lerde, kazalarda veya düellolar sonunda ölen kişilerin yani hastalık 

sebebiyle ölmeyen kişilerin kafatasları olması şarttı. 

Yine Paracelsus tarafından formüle edilerek «Confectio antiepi

leptica» adı verilen diğer bir kafatası preparatı da şöyle elde edili

yordu : hastalıktan ölmeyen 3 kişinin kafatasları alınarak açık ha

vada kurutulup 3 defa alkol ile distile edildikten sonra ezilerek toz 

edilip potalarda kurutulur. 8 ons toz 3 er drahms bal, misk, castore

um ve vitriol yağı ile karıştırılarak yeniden distillenir. Her sabah bir 

kaşık alınmak suretiyle saranın tedavisinde kullanılır. Pomet, bil

hassa Londra'da oturan İngiliz eczacılarının İrlanda'dan asılarak 

idam edilmiş kişilerin kafataslarını getirterek sattıklarını söylemek

tedir. 

Bu kafataslarının üzerinde üreyen mantarların büzücü tesiride 

olduğu ve kan durdurucu olarak kullanıldığını meslek tarihimiz kay

detmektedir. 
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1885 yılında Londra'da basılmış. olan ilaç fiatlaruu gösteren 
listede kafatası fiatı olarak 8 -11 İngiliz Lirası verilmektedir. 

İnsan kafataslarının sara tedavisinde kullanıldığı gibi, diğer 
kemiklerin tozları dizanteride, kemik yağı ve omurilik de ekstre edil
dikten sonra romatizmada kullanılırdı. 

Antik Çağlarda bilhassa Romalılar devrinde t aze insan kanı da 
sara tedavisinde kullanılmıştır. Henüz ölmüş gladyatörlerin kanları
nı taze iken sıcak sıcak ve çok miktarda içerek bir çok saralının sıh
hatlerine kavuştuğunu Celsus aktarmaktadır. 

Bu şekilde taze kanın tedavide kullanılması Orta Çağa kadar sü
rer. Orta çağda taze kan konvulsif hallerde kullanıldığı gibi kurutul
muş kan da kan durdurucu olarak kullanılmıştır. 

Kan bu tip hastalıklarda kullanıldığı gibi gutta, skorbütte, ek
zema ve diğer dermatitlerde de kullanılmıştır. 

Yine Orta Çağlarda, menstrual kan karga yağı ile karıştırılıp 
pomat haline getirildikten sonra akne tedavisinde kullanılmıştır. Ay
rıca menstrual kanla ıslatılan keten lifleri, gül suyuna yatırıldıktan 
sonra dren olarak yara tedavisinde kullanılıyordu . 

Kanın ve insan beyninin ilaç olarak kullanılmaya başlaması Es
ki Mısırlılar zamanında başlar. Bu bilgiyi papiruslardan öğrenmek
teyiz. İnsan · beyni genellikle göz hastalıklarında kullanılıyordu . .Şöy
le ki : insan beyni alınarak ikiye bölündükten sonra bir kısmı balla 
ezilerek akşamları hasta göze sürülüyor diğer kısmı ile kurutulup 
toz edildikten sonra her sabah göze serpiliyordu. 

İnsan idrarı da o devirlerde ilaç olarak kullanılmıştır. idrar sa
rı renginden ötürü uzun zaman sarılık tedavisinde kullanılmıştır. 
(Halen Anadolu'nun .bir çok yörelerinde sarılıklı hastalardan alınan 
idrar bir gece soğııkta bekletildikten sonra aynı hastaya içirilerek 
tedavisine çalışılmaktadır.) Doğumu kolaylaştırıcı olarak idrar içi
rilmesi de o devirlerde adetti. İdrar uzun müddet yara tedavisinde 
de de kullanılmıştır ki bu usule halen Anadolu'da rastlanmaktadır. 
Ayrıca çocuk idrarının kulağa damlatılmasıyla sağırlığın geçeceğine 
dair inançlar da vardı. O devirlerde idrar, astımda., gutta ve safra 
kesesi ve böbrek taşlarının eritilmesinde de ilaç olarak kullanılmıştır. 

İnsanların kulak kirleri de uzun müddet dolama tedavisinde kul
lanılmıştır. 
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İnsan sütü Eski Mısırlılardan itibaren göz hastalıklarında teda

vi edici olarak kullanılmaktadır. Bunun gibi inek .sütü ile ıslatılmış 

sargılar, dizden aşağı sarılmak suretiyle kramp t edavisinde kulla

nılmıştır. 

İnsan ve hayvan safraları da uzun süre göz hastalıklarının te

davisinde kullanılmıştır. Plinus'dan öğrendiğimize göre Marcellus 

safrayı su ile dilüe ettikten sonra gözdeki perdelerin tedavisinde kul

lanmıştır. Bu şekil t edaviye zamanımızda dahi Çinlilerde rastlan

maktadır. Alkol ile muamele edilen insan safrası ise sağırlığın teda
visinde kullanılmıştır. 

Kurutulup toz edilmiş insan kalbi de sara tedavisinde uzun sü
re kullanılmıştır. 

Yine Plinus'dan öğrendiğimize göre, yeni doğmuş çocuklarl3; 

hayvanların tükürükleri de göz hastalıklarının tedavisinde kullanıl

ımştır. Bu konuda Razi, ameliyatlı göze insan tükrüğünün damlatıl

masıyla iyileşmenin çabuk olacağını ileri sürerken, 1bni Sina hasta 

gözün önce sıcak suyla yıkanmasını daha sonra tükürükle tedavi 

edilmesinin doğru olacağını söylemiştir. Tükürükle tedavi yılan ve 

böcek sokmalarında da tatbik edilmiştir. Siğil tedavisinde de tükü
rükten faydalanılmıştır. 

İnsan vücudunun çeşitli yerlerinde teşekkül eden taşlar alınıp 

toz edildikten sonra dahilen alınırsa diğer vücut taşlarını eriteceği 

inancı vardı. Bu maksatla kullanılacağı zaman verilecek miktar 0,40 

1 g arasında olurdu. Bu konuda bilhassa mesane taşları çok kıymet

li kabul edilirdi. 

İnsan taşları gibi bazı hayvanlardan çıkarılan taşlarda aynı 

maksatlarla kullanılmıştır. Vatanı İran olan bir cins keçinin ve bazı 

cins maymunlardan elde edilen ve «Bezoar» adı verilen taşlar en 

kıymetli taşlardı. 17. yüzyılda bu tip taşlar eczanelerde satılıyordu. 

irandan getirilen oriental adı verilen taşların ağırlığının 10 katı ka

dar altın karşılığında satıldığı söylenmektedir. Peru'dan getirtilen 

ve renkleri gri - kahverengi olanlar ise daha ucuza satılmaktaydı. 

Brezilya'da yaşayan bir cins maymundan çıkarılan taşlar ise koyu 

yeşil renkteydiler. 

Yukarıda bahsedilen üç tip taş tedavide kullanıldığı gibi tran 

Şahları'nın yabancı devlet adamlarına hediye ettiği eşyalar arasına 
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da girerdi. Fransa İmparatoru Napolyon'a zamanın İran 

Şahı tarafından bu tip taşların hediye olarak gönderildiği bilinmek
tedir. 

Bezoar adı verilen bu taşlar tedavide ayrıca şu maksatlarla da 
kullanılırdı. Zehirlenmeler, zafiyet, kalp hastalıkları, kolikler, sarılık 
ve çiçek. 

Suni olarak Hindistanda yapılan bezoar taşlarına «Goa» adı ve
riliyordu. 

Bunların dışında toz edilmiş kurt dişleri küçük çocukların diş 
çıkarmalarında yardımcı olarak, eşek tırnağı sara tedavisinde kulla
nılmıştır. Ayı yağı saçları besleyici olarak, ölü akreplerin zeytin ya
ğındaki çözeltileri ise haricen romatizma ağrılarını durdurucu olarak 
kuHanılmıştır. Kurutulmuş kurabağa tozu kan dindirici olarak bir 
süre de gonorae tedavisinde kullanılmıştır. 

Charas, su ile yapılmış kurbağa distilatının :F'ransada uzun sü
re güzellik suyu olarak kullanıldığını yazmaktadır. 
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