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İç Anadolu Bölgesi'nde Şeker 
Hastalığına Karşı Kullanılan 

Halk İlaçlan 
Eriş ASİL (*) 

Sevgi ŞAR (*) 

özet : Bu çalışmada İç Anadolu Bölgesi'nde şeker hastalığına kar· 
şı kullanılan halk ilaçlan incelenmiştir. Oral Tradisyon Tekniği kul

lanarak toplanan materyal üzerinde Tıp ve Eczacılık Tarihi ile Far
makognozi Bilimleri açısından değerlendirmeler yapılmış, istatistik 

sonuçlar elde edilerek konu 1tartışılm~ştır. 

Elde edilen sonuçlar agöre İç Anadolu Bölgesi'nde 14 drogdan 
oluşan 13 ilaç şeker hastalığına karşı kullanılmaktadır. Bu 14 droğun 
hepsi bitkisel kaynaklı olup !ıiÇbiri bugün modern tedavide kullanıl· 

mamaktadır. 

ANTIDIABETIC FOLK REMEDIES USED iN CENTRAL 
ANATOLIA REGION 

Suınmary : in this paper, antidiabetic folk remedies which are 
used in Central Anatolia Region harv;e ıbeen investigated. Collected 
material by using Oral Tradition Thecnic harve been evaluated, varions 
statistical results obtained and discussed from tıhe point of vie'v 
History of Medicine and Pharmacy and Pharmacognosy. 

According to the Results : Thirteen antidiaıbetic folk remedies 

which are dbtained 14 drugs are being used in Central Anatolia Re
gion. Ali these drugs are plant originated and they have not therapeu
tic value in our times. 

Key Words : Central Anatolia Region, Diaıbetes, Folk Remedies 

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Bilim Dalı, 

Tandoğan· ANKARA 
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GİRİŞ 

Şeker hastalığı çağımızın ol
dukça yaygın hastalıklarından bi
ridir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak 
oluşan şeker hastalığı yaş ve cin
siyete göre farklı dağılım göster
mektedir. Tedavide diyetin yanı 

sıra il&çla tedavi de tavsiye edil
mekte, hastanın durumuna göre 
oral antidiabetikler ve injeksiyon
luk preparatlar kullanılmaktadır. 

Ağır vakalarda ise hastanın hasta
neye yatırılarak tedavi edilmesi ge
rekmektedir. 

Ülkemizde hastalıkların tedavi
sinde modern yıöntem ve ilaçların 

yanı sıra özellikle kırsal kesimde 
h&Ia halk: hekimliği yöntemleri ve 
halk ilaçlan oldukça yaygın olaralc 
kullanılmaktadır. 

Bu makalede daha önce tümüy
le incelediğimiz İç Anadolu Bölgesi 
Halk İlaçlarının şeker hastalığına 
karşı kullanılanları ele alınmış ve 
bunlar üzerinde Tıp ve Eczacılık 

Tarihi ile Farmakognozi açısından 
incelemeler yapılmıştır. 

ALAN ÇALIŞMALARI 
GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalışmanın materyalini İç Ana· 
dolu Bölgesi'nde yaşayan halktan 
toplanan bilgiler oluşturmaktadır. 

B·u bilgileri toplamak amacıyla 
kullanılan yöntem ise Sahada Folk
lor Derleme Yöntemlerinden biri 

olan «Oral Tradition» tekniğidir (1). 
Tekniğin uygulanması amacıyla 

özel kayıt formları (*) geliştirilmiş

tir (2). 

BULGULAR 

İç Anadolu Bölgesi'nde Şeker 

hastalığına karşı aşağıda listelenen 
halk ilaçlarının kullanıldığı saptan
mıştır. 

!. Üç gün süre ile sabahları aç 
karına bir çorba kaşığı susam ya
ğı içilir. 

2. Haşlanmış ıspanak yenir. 

3. Bir demet maydanoz haş

lanır, süzülür, süzüntüden sabahlan 
aç karına birer fincan içilir. 

4. Bir tutam kurutulmuş ısır

gan otu bir bardak sıcak suda 15-20 
dakika bekletilip süzülür, süzüntü 
içilir. 

5. Bir avuç kekik kaynatılır, 

süzülür, süzüntü sabahları aç karına 
ılık olarak birer bardak içilir. 

6. Bir miktar böğürtlen kökü 
kaynatılır, süzülür, süzüntü sabah
ları aç karına ılık olarak birer bar
dak içilir. 

7. Bir aıvuç karadut yaprağı 

suda kaynatılır, süzülür, süzüntü 
bir gece soğukta bekletilir, her sa· 
balı aç karına birer fincan içilir. 

8. Bir miktar yahudi baklası 
tohumu kavrulur, toz edilir, 
ları aç karına birer kahrve 
içilir. 

sabah· 
kaşığı 

(*) Araştırma ile ilgili formlar Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Bilim Dalı arşivindedir. 
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9. Bir avuç ceviz Yaprağı suda 

kaynatılır, süzülür, süzüntüden sa

:bahları aç karına birer fincan içi

lir. 
10. Bir bardak suya birer kah

ve kaşığı kırmızı biber ve toz edil

ıniş buyotu tohumu karıştırılıp sa

bahları aç karına içilir, 

11. Bir avuç kızılcık meyvasi 

suda kaynatılır, süzülür, süzüntü.den 

saıbahları aç karına birer bardak 

1 lık olarak içilir. 

12. Bir kg enginar suda kay

natılır, süzülür, süzüntüden soğuk 

olarak günde bir bardak içilir. 

13. Büyük bir lahana suda 

haşlanır, süzülür ve süzüntüden 

soğuk olarak sabah-akşam ,birer 

çay bardağı içilir. 

İç Anadolu Bölgesi'nıle Şeker Has

talığına Karşı Kullanılan Halk İlaç· 

!arının :içerdiği Drogların 

Değerlendirilmesi 

BÖGÜRTLEN KÖKÜ, 

Radix Rubi 

İç Anadolu Bölgesi'nde doğal 

olarak yetişen Rubus (Rosaceae) 

türlerinin gölgede kurutulmuş 

kiökleridir. Kıökler tanen içermekte 

olup (3, 4, 5) astrenjan ve tonik 

olarak kullanılımştır (4, 6, 7). Ana

dolu Selçukluları ve Osmanlılar 

devrinde (8, 9) idrar artırıcı olarak 

kullanıldığı kaydedilmektedir. 

'Bugün şeker hastalığına karşı 

kullanıldığına dair bir bilgiye litera. 

türde rastlanmamıştır. 

BUYOTU TOHUMU, 

Semeri Foenwngraeci 

İç Anadolu Bölgesi'nde doğal 

olarak yetişen Trigonella foenum~ 
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graecum (Fabaceae) bitkisinin to~ 

humlarıdır. Tohumların bileşimin

de müsilaj, uçucu yağ, sabit yağ, 

kolin, fitosterol, kumarin ve trigo

nellin alkaloiti bulunınaktadır (3, 

10, 11). Bugün taşıdığı müsi!ajdan 

dolayı yumuşatıcı ve balgam sök

türücü, kuvvet verici, iştah açısı 

etkileri bilinmekte olup eskiden ra· 

şitizm, sıraca, dia:bet, tüberküloz ve 

kansızlığa karşı kullanılmıştır (3, 

10). Ayrıca gıda maddesi olarak çok 

kullanılan drog, pastırmayı örten 

ç.emenin yapısına girmektedir (10). 

Çok eski devirlerden beri kullanıl

makta olan drog Osmanlılar ve 

Anadolu Selçuklular devrinde bal

gam söktürücü ve kuvvetlendirici 

olarak kullanılmıştır (8, 9). Eski 

Mısır çarşısında buyotu, şeker has

talığına karşı, balgam söktürücü ve 

kmnvetlendirici olarak satılırdı (12). 

Literatürde eskiden şeker has

talığına karşı kullanıldığı kaydedil

mekle birlikte bu etkiyi göstere

ceği tarafımızdan şiipheyle karşılan

maktadır. 

CEVİZ YAPRACI, 

Falla Juglandis 

İç Anadolu Bölgesi'nde kültürü 

yapılan Juglans regia (foglandacea) 

bitkisinin yapraklarıdır. Droğun bi· 

!eşiminde tanen, reçine, uçucu yağ 

ve Juglon adlı boya maddesi bu

lunmaktadır (5, 7, 10, 13). Drog, bü

zücü özelliğinden dolayı gargara ha. 

linde kullanıldığı gibi pomat ve Iini

rnent halinde egzemada uygula. 

nır (14). Vitamin K i,htiva eden acı 

madde iştah açmaktadır (5). Ceviz 

yaprağı, depiiLatif ve kan şekerini 



azaltıcı etkisinin yanında iyi bir iş· 
talı açıcı ve kabızdır (4, 6, 13, 15). 
Osmanlılar devrinde (8) de drog 
olarak kullanılan bitkiden İBNİ 
SİN,ı\ Kanun adlı eserinde söz et· 
mektedir (12). İlk kodekslerimizden 
Düstur al-Edviye'de (17) de kayıtlı
dır. DEMİRHkN (18), ceviz yaprağı
nın halk arasında iştah açıcı, kuv· 
vet verici, antiromatizmal ve kabız 
olarak kullanıldığım yaz.maktadır. 

GÜLEY (19) ise yapraklarının kan 
temizleyici ve damla hastalığı ilacı 

olarak kullanıldığını söylemektedir. 
·Drog, yapısı ve etkileri göz 

önüne alındığında halkın kullandığı 
alanda beklenen etkiyi göstermek
tedir, 

ENGİNAR YAPRACI 

İç Anadolu Bölgesi'nde doğal 
olarak yetişen Urtica clioica ve UrR 
tica urens (Urticaceae) bitkilerinin 
topra:k üstü kısımlarıdır. Droğun 

bileşiminde histamin, formik asit, 
klorofil, urticosit isimli bir glikozit 
ve nitratlar bulunmaktadır (4, 5, 6). 
Eskiden kanı iç organlardan çevre· 
ye çekmekte, romatizmada, siyatilc· 
te, saç dökülmesinde ve burun 
kanamasında ısırgan otu yaprakla
rından hazırlanan infüzyon kullanıl
maktaydı (3). Droğun diüretik, an
tidiabetik, antiromatizmal, astrin· 
gen, hemostatik, antiemetik, kola
gog, stimülan ve vazokonstriktör et
kileri bilinmektedir (4, 5, 6, 7). Isır
gan otu çok eski devirlerden beri 
tanınan bir drogdur. D!OSCORI
DES (20), droğun antiromatizmal, 
diüretik, emanagog ve hemo
statik olarak kullamldığmdan 

bahsetmektedir. Osmanlılar dev
rinde (8) mayasılda, Anadolu 
Selçukluları devrinde (9) cilt has
talıklarında kullam!mıştır. Eski Mı
sır çarşısında hemoroid tedavisi 
için aranırdı (18). 

Drog eskiden şeker hastalığı

na karşı kullanılmakla birlikte .gli
nüınüzde ilaç olarak kullanılma

maktadır. 

ISPANAK 

İç Anadolu Bölgesi'nde kültürü 
yapılan drog, Spinacia olerac~a 

(Chenopodiaceae) bitkisidir. BİN
GÖL (21), ıspanak yapraklarında 
çok miktarda folik asit (B9 vit.) 
bulunduğundan bahsetmektedir. 

Droğun bilinen yapısı göz önü
ne alındığında, halkın kullandığı 

alanda yarar sağlıyacağı şüphelidir. 

KARADUT YAPRACI, 
Folia Mori nigrae 
lç Anadolu Bölgesi'nde kültürü 

yapılan Morus nigra (Moraceae) bit
kisinin yapraklarıdır. Yaprakların 

diüretik etkisi olduğu bilinmekte
dir (3, 5, 6). Osmanlılar devrinde (8) 
şeker hastalığında kullanılan drog, 
ilk kodekslerirnizden Düstur al
Edviye'de (17) de kayıtlıdır. Eski 
Mısır çarşısında da şeker hastalığı 
için aranırdı (18). Ege Bölgesi'nde 
halk arasında şeker hastalığında 

kullanılmaktadır (22). HINÇER (23), 
GÖZAYDIN (24) ve DEMİRHAN (18) 
droğun halk arasında şeker hasta
lığına karşı kullanıldığım kaydet
mektedir. 

Droğun, şeker hastalığına karşı 

kullanıldığına dair bir bilgiye liteR 
ratürde rastlanmamıştır. 
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KEKİK OTU, Herba Serpyl!i 

I-Ialkın {(kekik otu» adı verdiği 

ve şeker hastalığına karşı kullan

dığı bitkinin cins ve türü hakkında 

bir bilgi sağlanamamıştır. Halk, ti

mol ve karvakrol'ün karekteristik 

kokusunun duyulduğu her bitkiye 

{(kekik)) denmektedir. Ancak bile

şimindeki timol ve karvakrol'ün 

h2Jk1n şeker hastalığına karşı kul

L:ı.ndığı tarzda bir etkisi bilinme

ınektGdir. Bu nedenle halkın {{kekik 

otu» olarak adlandırdığı bitkinin 

etkisi hakkında kesin bir görüş bil

dirm-ek mümkün değildir. 

KIRMIZI BİBER MEYVASI, 

Frııctus Capsici 

İç Anadolu Bölgesi'nde kültürü 

yapılan Copsicum aıınuum (Solana

cea.e) bitkisinin meyvalarıdı:r. ICA

RAMANOLU (5), droğun bileşimin

de kapaisin adı verilen cildi yakıcı 

ve kan toplayıcı etkisi olan bir al

kaloidin bulunduğunu, ayrıca mey

vaların C vi tarnini yönünden zengin 

olduğunu bildirmektedir. Kırn1ızı 

biber, stimülan, stomaşık, irritan, 

rubefiyan ve karminatif etkilere 

saI'Jp olup romatizma ve mafsal 

ağrılarında, göğüs nezlesi ve boğaz 

ağrılarında gargara halinde kulla~ 

nılmıştır (4, 5). Drog, çok eski de

virlerden beri bilinmektedir. Os

manlılar devrinde (8) baharat ve 

kızdırıcı olarak kullanılır ve eski 

IıAısır çarşısında da aynı amaçlar 

için aranırdı (18). 

Droğun bilinen etkileri ve yapısı 

göz önüne alındığında halkın kul

landığı alanda yarar sağlıyacağı 

şüphelidir. 
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KIZILCIK MEYVASI, 

Fructu.s Conıi 

İç Anadolu Bölgesi'nde yetiş

tirilen Cornu.s mas (Cornaceae) bit

kisinin meyvalarıdır. Meyvaların bi

leşiminde şekerler, müsilaj, orga

nik asitler ve vitamin C vardır (3, 5). 

Meyvaların kabız etkisi gösterdiği 

kaydedilmektedir (3). Eski çağlar

dan beri tanınan droğun, DİOSCOR

İDES (20), ishal kesici olarak 

kullanıldığım belirtmektedir, Os

manlılar devrinde (8) kabız etki

sinden dolayı kullanılan drog, eski 

Mısır çarşısında aynı amaçla ara

nırdı (18). DEMİRHAN (18), kızıl· 

cık meyva.'arının halk arasında is

hal kesici ve hemoroid tedavısin

de, HINÇER (23) ise şeker hastalığı 

tedavisinde kullanıldığını kaydet 

mektedirler. 

LAHANA 

İ.ç Anadolu Bölgesi'nde kültürü 

yapılan Brassica ole:racea (Crucife

rae) bitldsinin toprak üstü kısım

larıdır. DİOSCORİDES, Materia 

Medica adlı eserinde midevi ve 

enflamasyona karşı kullanılabilece

ğini kaydetmektedir (20). 

Droğun, şeker hastalığında kul· 

Ianıldığına dair literatürde herJ:ıan. 

gi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

MAYDANOZ, Herba Petroselini 

İç Anadolu Bölgesi'nde kültürü 

yapılan Petroselinum sativum (Um

belliferae) bitkisidir. Maydanoz 

yapraklannda A, C ve K vitamin

leri bulunmaktadır (3). BAYTOP (3), 

yapraklardan yapılan lapaların ilti

haplı yaraların iyileşmesinde kulla

nıldığını yazmaktadır. ÜÇER (25), 



droğun halk arasında şeker hasta,.. 

lığında ve tansiyon düşürücü ola

rak kullanıldığım belirtmektedir. 

Droğun etken maddeleri göz 

önüne alındığında halkın kullJ.n'iJ

ğı alanda yarar sağlıyacağı şüpheli 

görülmektedir. 

SUSAl\/I YA~I, Olewn §esami 

Ülkemizin bazı yörelerinde kül

türü y2.pılan Sesamwn indicum 

(Pedaliaceae) bitkisinin tohumla

rından elde edilen yağdır. BA .. Y

TOP (3) susam yağının safra taşla

rına ve karaciğer hastalıklarına 

karşı kullanıldığını kaydetmektedir. 

Bugün droğun laksatif, emanagog, 

emoliyan, diüretik, demülsan etkile

ri bilindiği gibi gıda ve parfümeri 

sanayiinde de kullanılmaktadır {4, 

13, 26). O!eum Sesami 1930, 1940, 

1948 ve 1974 Türk Kodekslerinde de 

kayıtlıdır. Susam tohumu ve yağı 

çok eski çağlardan beri kullanıl

maktadır M.Ö. 7 ve 8. inci yüzyıllara 

ait tıbbi tabletlerde ismine rastla

nan droğu (27), DİOSCORİDES (20) 

göz ve kulak iltihaplarına karşı ve 

midevi olarak tavsiye etmiştir. Es

ki Mısır çarşısında da çok satılan 

drog (18), Osmanlılar döneminde 

nezleye karşı kullanılmıştır (8). ES 

(28), susam yağının halk arasında 

şeker hastalığına karşı kullanıldığı

nı kaydetmektedir. 

Susam yağının şeker hastalığı

na karşı direkt olarak etkili olabi

leceği tarafımızdan şüphe ile kaı

şılanmaktadır. 

YAHUDİ BAKLASI, 

Semen Lupini 

Konya yöresinde kültürü yapı

lan Lupinus aibus (Le:guminosae) 

bitkisinin tohumlarıdır. Tohum

ların bileşiminde protein ve zehirli 

ulkaloidler bulunmaktadır (3, 5, 10, 

29). Tohumlarından hazırlanan de

koksiyonl:arın diüretik, depüratif ve 

antihel:mentik etkileri bilinmekte

dir (3, 5 .. 29). Ka'vrulmuş tohumları 

kahve yerine kullanılmaktadır. Fa

k::ı.t bu kahvenin kullanılışı droğun 

taşıdığ1 alkaloidlerden dolayı ol

dukça telılikeli olmaktadır (3,5). 

KARAMANOGLU (5), droğun halk 

t:ııbbında kan şekerine karşı kulla

nıldığını bildirmektedir. 

Literatürde şeker hastalığına 

karşı halk tıbbında kullanıldığına 

dair kayıtlar bulunmakla birlikte 

etkisi tarafımızca şüpheli olarak gö_ 

rülmektedir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada İç Anadolu Böl

gesi'ndc halk arasında kullanılan 

halk ilaçlarından şeker hastalığına 

karşı kullan1lanlar ele alınmıştır. 

Bölgede toplam olarak çeşitli 

ha:stalıklara karş1 kullanılan 926 

halk ilacı tesbit edilmiştir. Bunlar

dan 13 ilaç terkibi şeker hastalığı~ 

na karşı kuUanılmaktadır. Bu ilaç

ların tamamı bitkisel kaynaklı olup 

birisi dışında diğerleri tek bitıkiden 

oluşmaktadır. 

İç Anadolu Bölge~i'nde 

hastalığına karşı kullanılan 

şeker 

halk 
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ilaçlarını oluşturan bitkilerden : 

5 tanesi Bölge'de doğal olarak 
yetişmekte (% 35.7), 

8 tanesi'nin Bölge'de 

yapılmaktadır (% 57.1), 

1 tanesi'nin ise Bölge 
kültürü yapılmaktadır (% 

1.;:ültürü 

dışında 

7.1). 

!,ç Anadolu Bölgesi'nde halkın 
şeker hastalığına karşı kullandığı 

14 drogdan ll'inin literatürde ka
yıtlı, bilinen kimyasal yapı ve et
kileri göz önüne alındığında şeker 

hastalığında etkili olabilecekleri ta
rafım1zdan şüphe ile karşılanmak
tadır .. Diğer 3 tanesi ise bilinen ve 
literatürde kayıtlı etkilerine uygun 
olarak kullanıln1aktadır (Buyotu 
tohumu, ceviz yaprağı, ısır:gan otu). 

İç Anadolu Bölgesi'nde şeker 

hastalığına karşı kullanılan halk 
ilaçlarının hiçbiri günümüz mo
dern ·hekimliğinde ilaç olarak kul

lamlmamaktadır. 

Halkın şeker hastalığına karşı 

kullandığı susam yağı bazı prepa
ratların hazırlanmasında çozucu 
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ye

mek yağı olarak da öneın taşımak
tadır. Enginar, l'Spanak, 18-hana gibi 
bitkilerde yemeklik olarak kulla
nılmaktadır. Kekik otu, maydanoz 

ve kırmızı ıbiber çeşitli yemek
lerde koku ve tad verici olarak ek
lenmektedir. Buyotu tohumu da 

pastınna sanayiinde geniş ölçüde 
yer almal<ladır. 

İç Anadolu Bölgesi'nde şeker 

hastalığına karşı kullanılan halk 
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ilaçlarını hazırlama tekniği açısın

dan incelediğimiz zaman şu sonuç
lara varıyoruz. 

'Susam yağı ve kırmızı biber di
rekt olarak alınmakta, buyotu to
lıumu toz edilerek, yahudi baklası 

tohumu ise kavurma ve toz etme 
işlemine tabi tutularak kullanıl

maktadır. Isırgan otu ile hazırla
nan ilaç tipik bir infüzyondur. Ha
zırlanan diğer ilaçlan ise dekoksi
yon olarak k~bul edebiliriz (Kekik, 
böğürtlen kökü, ıspanak, mayda
noz ve diğer droglarla hazır lan an 

ilaçlar). 

·Bütün bu - değerlendirmelerin 

ışığında özellikle kırsal yörede ya· 
şayan halkın oldukça yaygın olarak 
kullandığı ve yarar sağladığı iddia 
edilen halk ilaçları üzerinde bilim
sel çalışmaların sürdürülmesinin 
lüzumuna inanmaktayız. Bu çalış

malar tıp ve eczacılık literatürüne 
yeni bilgiler kazandıracağı gibi hal
kın bu konuda aydınlatılması ve 

droglann gelişigüzel satılmas1mn 

önlenmesi açısından da yararlı ola

caktır. 
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