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Özet:Bu çalışma ülkemizde ilaç hazırlanmasında kullanılan anorganik 

kökenli maddelerin folklorik tıptaki yeri belirtilmiş ve modern tıp açısından 

önemine değinilmiştir. 

Bu araştırmanın sonucu olarak, halk hekimliginde kullanılan ilaç ilkel mad

desi olarak dokuz anorganik bileşigin kullanıldıgı anlaşılmıştır. Bunlar, Civa, 

Bakır sülfat, Kırmızı kil, Kükürt, Kurşun-11-oksiı, Amonyum klorür, Civa-Jl

oksit, Potasyum aluminyum sülfat, Sodyum klorür. 

Inorganic Drugs Used In Folkloric Medicine 

Summary: In this study ıhe anorganic origined chemical subtances used in 

preparation of medicine are identifiedfor their place in folkloric medicine and 

their importance from the poinı of modern medicine is emphasized. 

This investigation has shown that nine anorganic compounds were used as 

drungs infolkloric medicine. These compounds are Mercury, Copper su/fate, 

Red clay, Sulfur, Lead monoxide, Ammonium chloride, Mercury oxide, Alumi

num potasium sulfate, Sodium chloride. 
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GİRİŞ 

Folklor, halkın kültürünün ve 
günlük yaşantısının ilmi olarak 
tanımlanır. Her mesleğin kendine özgü 
gelenek, görenekleri, batıl inaçları ile 
halk arasında uygulanan ilkel tedavi 
şekilleri vardır ki bunlar tıp mesleğinin 
folklorunu oluştururlar.Ülkemizde halk 
arasında eski inanış ve gelenekler 
bugün de sürmektedir. Özellikle 
tecrübeli ve yaşlı kişiler bildiklerini 
yeni nesillere de aktarmaktadırlar. Ana
dolu halkı günümüzde bugünkü tıbbın 
geliştirdiği yeniliklerden yararlanmakla 
birlikte folklorik tıp bilgilerini uygula
maktan da geri kalmamaktadır. Ayrıca 
ilaç hazırlanmasında bitkisel ve hay
vansal kökenli maddeleri kullandıkları 
gibi madensel kökenli maddeleri de kul
lanmaktadırlar. 

Bu çalışmada tedavi amacıyla kul
lanılan anorganik droglar tespit edilerek 
bunların halk tababetindcki yerinin be
lirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca bu 
bileşiklerin Türkçe, Osmanlıca, Arapca 
ve Latince karşılıkları saptanmış, 
özellikleri belirtilmiş ve tıp tarihi 
açısından incelenmiştir. 

Halk arasında ilaç ilkel maddesi ola
rak dokuz anorganik bileşiğin kul
lanıldığı saptanmıştır. Bunlar: Civa, 
Göztaşı, Kilermeni, Kükürt, 
Mürdesenk, Nişadır, Sürur, Şap, Tuz. 

CİVA, (Hg) 

Civa, Zeybek (Türk.Osm.), Zibak 
(Ar), Hydrargyrum, Mercure (Lat.). 

Halk arasında bazı deri hastalıkları 
tedavisinde ve kozmetik olarak kul
lanılır. Uyuz, yılancık gibi has-

sucu 

talıklarda ve burkulmalarda eiva vazeli
ne kanştmlarak haricen deriye sürülür. 
Kozmetik olarak civa üstubeçlc ezile
rek karıştınlır, meydana gelen merhem 
yüze sürülür. Doğanın bu elkileri onun 
antscptik, dezenfektan ve antiparazitcr 
etkisinden ileri gelir (2). Aynca halk 
arasında kına ile yapılan civa karışımı 
bit öldürücü olarak kullanılır. 

Eski Mısır'da, eski Yunan'da, eski 
Çin'de, eski Hint'te bazı deri has
talıkları tedavisinde yeri vardı. Bu ne
denle civa çok eski çağlardan beri anti
sifilitik ve antiseptik olarak bilinir (3). 
Galen döneminde zehirli olarak bilinir
ken lbni Sina ve Razi gibi büyük 
islam bilginleri bunu tedaviye 
sokmuşlardır (4). Örneğin Razi civalı 
pomadlan bazı göz hastalıklarında tav
siye eder (5). Civa Avrupa'da ancak 
XV. yüzyıldan itibaren sifilis tedavi
sinde kullanılmaya başlamıştır (6). 

GÖZTAŞI, (CııS04, 5Hz0) 

Göztaşı, Göktaşı, Kibritiyet-i 
0uhus (Türk. Osm.), Zac-el-nuhas 
(Ar), Cupri sulfas (Lal). 

Uzun asırlar aktar dükkanlarının 
rağbet gören bir maddesi olan bakır 
sülfat halk arasında göztaşı adı ile bili
nir ve uyuz gibi deri hastalıklarında 
kullanılır. 

Bunun için mercimek 
büyüklüğündeki drog dövülerek toz 
edilir ve bu toz bir miktar kükürt ile 
karıştırılarak deriye sürülür. 
Göztaşımn deri hastalıklarındaki bu et
kisi antiseptik ve kabız özelliğinden 
ileri gelir. Bu nedenle bugünkü tıpta ve 
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özellikle göz ve deri hastalıklarında kul
lanılmaktadır.( 4). 

Eski devirlerden beri kullanılınakta 
olan bakır sülfat, eski Mısır' da göz has
talıkları tedavisinde kullanıldığı bilin
mektedir (8). Aynca eski Çin ve Hint 
tıbbında yeri vardı (9). llk kodeksleri
mizdcn Düstur al-Edviyc'de kayıtlı olan 
göztaşı (10) Osmanlılar döneminde kul
lanılan ilaçlardan biridir (11). 

KİLERMENİ 

Ermeni toprağı, Kırmızı kil 
(Türk.), Tin-i ermeni (Osm.AR.), 
Bolus rubra, Bolus armena, Argilla fcr
ruginea, Terra armenica (Lat.). 

Halk arasında klerment adı ile 
tanınan madde, ferri silikat bileşiminde 
ve kırmızı renkli bir kildir (12). Halk 
hekimliğinde sivilce giderici ve antia
lerjik olarak kullanılır. Bunun için bir 
miktar kilermeni toz edilir, gül suyu ile 
karıştırılarak dışardan kızartılı yerlere 
sürülür. Diğer bir formül, toz edilmeni 
tülbenten elenir, zeytinyağ ile 
karıştırılarak merhem yapılır, merhem 
kızartılı ve kabartılı yerlere sürülür. 

Kilermeni ismi ilk zamanlar İran ve 
Doğu Anadolu'da bulunan çeşitli killi 
toprakların toz edilmesi ve yıkanarak 
saflaştınlması ile elde edilen killere ve
rilirdi. Sonraları bu hatta günümüzde 
çeşitli yerlerden elde edilerek kırmızı 
killere de bu isim verilmiştir (12). 
Günümüzde aktarlarda kilermeni adı ile 
satılan bu drog değişik şekilli ve 
kırmızımsı renkli parçalar halinde bulu
nur. Kilermeni kabız, kan dindirici, ku
rutucu özelliklerinden dolayı Osmanlı 

. 
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hekimleri tarafından yazılmış ilaç ter
tiplerinde yer almıştır (12). Osmanlı 
saray eczanesinde kullanılan kilenneni 
(il) ilk kodekslerimizden Düstur al
Edviye'de kayıtlıdır (!O). 

KÜKÜRT, S 

Kükürt (Türk.), Kibrit (Ar.), Sulp
hur (Lat.). 

Kükürt çok eski çağlardan beri 
uyuz ve deri hastalarına karşı kul
lanılagelmekteclir. Eski Mezapota
mya'da eski Mısır'da ve eski Roma'da 
deri hastalıklarında kullanılmıştır (13). 
Dioskorides drogun çeşitli prcparat
larmda nefes darlığı, öksürük ve 
cüzzam tedavilerinde kullanılmıştır 
(14). Ünlü Roma hekimlerinden Cel
sus ise kükürt banyolarından bahseder 
(4). Geçen yüzyılda yazılmış kodekslc
rimizden Düstur al-Edviye'de baston ve 
kükürt çiçeği (sarı toz) olmak üzere iki 
cins kükürt kaşıtlıdır (10). 

Osmanlı imparatorluğu döneminde 
kükürt az da olsa Anadolu'dan elde edi
lirdi. Hakkari'dcn lstanbul'a kükürt 
gönderilmesi için fermanlar çıkarıldı 
(157. Osmanlı yazmalarında kükürtün 
kulak hastalıklannda, çocuk düşürücü 
olarak, uyuz frengi tedavisinde kul
lanıldığı bildirilmektedir (12) 

Kükürt halk arasında sivilce, ekze
ma ve kaşıntı tedavilerinde kullanılır. 
Sivilceler için, bir miktar kükürt balla 
karıştınlarak yemeklerden önce bir iki 
tatlı kaşığı alınır. Ekzema tedavisi 
için, bir miktar kükürt tozu, bir miktar 
mangal külü ile karıştırılır, zeytinyağ 
ilave edilerek merhem yapılır, sabah 
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akşam temizlenmiş ekzcmalı yere bu 
merhem sürülür. Gerçekten drog 
bugünki tıpda da bazı cilt has
talıklarında kullanılmaktadır (16). 
Kükürt Anadolu'da hayvanların uyuz te
davisinde kullanılır. Ayrıca hayvanlara 
mide-barsak parazitleri için kükürt yedi
rilir (17). 

MÜRDESENK, PbO 

Mürdesenk, Hunz-i kurun, Mizab 
humz-i esreb (Türk. Osm.), 
Mürdaseno, Murtek (Ar.), Litlıargyrum 
(Lat.). 

Diğer adı ile kurşun monoksit ola
rak bilinen mürdesenk, halk arasında 
yanık tedavisinde kullanılır. Bunun için 
bir miktar mürdesenk dövülerek toz edi
lir, toz zeytinyağ ile karıştınlır, elde 
edilen sıvı yanık yerlere sürülür. 
Gerçekten bugün kurşun monoksit bazı 
yanık için verilen pomatların 

bileşimine girer (18). 

Bugün olduğu kadar eski aklar 
dükkanlarında da satılan mürdesenk 
(19), ilk kodeslerimizdcn Düstur al
Edviye'de yazılır (10). 

NİŞADIR, NH4CI 

Nişadır, Uygur tuzu, Klor amo
nyum (Türk. Osm.), Nuşadır, Milh-i 
ammoniya (Ar.), Ammonium chlora
tum (Lat.). 

Aktar dükkanlarında satılan drog, 
halk arasında kellik ve böcek sokma
larına karşı kullanılır. Bir miktar ceviz 
ve nişadır dövülür, zeytinyağ ile 
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karıştırılır, elde edilen merhem kel 
olan kısıma sürülür. Bunlardan başka 
nasıra karşı kullanılır. Bunun için 
nişadır ve kuru üzüm ezilerek 
karıştırılır, karışım nasır olan yere 
bağlanır. Nitekim drog haricen ezik, 
çürük berelere karşı resolitif olarak 
kullanılmaktadır (20). Nişadır Anado
lu' da hayvanların su sakağısı has
talığında kullanılmaktadır (17). 

Eski devirlerden beri aktar 
dükkanlarında iki tip nişadır 

satılmaktadır. Birincisi toz nişadır, 

diğeri ise fitil veya çubuk nişadır adını 
alır. Nişadır'ın iki çeşidi bilinmektedir. 
Biri mineral kaynaklardan, diğeri ise 
hayvansal ürünlerden (hayvan kılları, 

deve gübresi) elde edilir. Eskiden Ara
bistan, Libya ve Mısırda deve veya 
diğer bazı hayvanların idrarından veya 
deve gübresi yakılan ocakların baca
ların dan toplanan kurum 
süblirnasyonuyla elde edilirdi (127). 

SÜRUR, HgO 

Sürur, Kırmızı sürur, Kırmızı 
humz-i Zeybak, Rüsub-i ahmcr (Türk. 
Osm.), Resb-i ahmcr (ar.), Hydrargy
rum oxydatum rubrum (Lat.). 

Halk arasında haricen ekzema teda
visinde kullanılır. Bunun için bir su 
bardağı zeytinyağı, bir bardak sirke ve 
bir miktar sürur kiremit rengine kadar 
kaynatılır, elde edilen sıvı temizlenmiş 
ekzemalı yere sürülür. Kırmızı civa 
oksit halk arasında olduğu kadar 
bugünki tedavide de antiseptik etkisin
den dolayı bazı yaralar için kul
lanılmaktadır (20). 
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Ortaçağda islam tıbbında kullantlan 
drog (19), eski Mısır çarşısında dezen
fektan ve baktirisit amaç için satılırdı 
(21). 

ŞAP, KAi (S04)ı. l2H2ü 

Şap, şab, Kibritiyet-i alümin potas 
(Türk.Osm.), Şebb (Ar.), Alumcn 
(Lat.). 

Şapın kaynağı eski devirlere kadar 
dayanır. Mezopotamya uygarlığı 

döneminden beri, tıpta ilaç olarak kul
lanıldığı gibi deri, boya ve cam sa
nayinde temizleme maddesi olarak kul
lanılmıştır (22). Ebcrs papirusunda 
kayıtlı olan şap (13), eski Çin'de kan 
durdurucu olarak bilinirdi (4). Dioskori
dcs'in Matcria Mcdica'sında madeni 
ilaçlar arasında kayıtlıdır (14). İslam 
tıbbında ise İbni Sina şapı yanıklarda 
kullanılmıştır (23). Şap XVI. yüzyılda 
Almanya'da kan durdurucu olarak, 
XVIII. yüzyıl Avrupasında ise sinir cer
rahisinde uygulanmıştır (4). Ayrıca 
Düstur al-Edviye'de kayıtlı olan Şap 
(10), Osmanlılar devrinde de hcmosta
tik olarak kullanılmıştır (11). 15. 
yüzyıla kadar Fenikeliler tarafından Su
riye ve Anadolu'dan elde edilmekte idi. 
Anadoludaki en önemli şap madeni 
İzmir yakınlarındaki Foça'da bulu
nuyordu. Bu maden önceleri Fenikeli
ler, Cenevizliler, Bizanslılar ve sonra da 
Osmanlılar tarafından işletilmiş ve dış 
ülkelere önemli miktarda şap 

saulmışur (12). 

Halk arasında astrenjan, hcmostatik 
ve antiseptik etkilerinden dolayı ağız 
yaraları ve diş eti kanamalarıına karşı 
kullanılır. Ağız yaralan için, bir miktar 
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şap teneke üzerinde biraz yakılır, ka
ranfil ile beraber dövülür, karabiber 
büyüklüğündeki göztaşı toz hale geti
rilerek ilave edilir ve bu toz karışımı 
yara üzerine ekilir. Diş eti kanama
larını durdurmak için, bir miktar şap 
bir adet çıra ve sirke ile beraber kay
natılır, ağız bu kaynamış sıvı ile 
çalkalanır.Gerçekten drogun astrenjan, 
antiseptik ve hemostatik etkisi vardır 
(18). Bundan başka Anadolu'da hay
vanların ağız yaraları, diş eti iltihab
larında ve şap hastalığında kullanılır 
(17). 

TUZ, NaCI 

Tuz, Adi tuz, Mutfak tuzu, Klor-i 
sodiyum (Türk.Osm.), Milh, Milh cl
taam (Ar.), Natrium chloratum (Lat.). 

Günlük besin maddesi olarak kul
lanıldığı gibi halle hekimliğinde de yeri 
vardır. Drog özellikle küçük çizik ve 
kesiklerde, burun kanamalarında ka
nayan yere basılır. Ayrıca karın 

ağrılarında, kann ve ayak altına bir bez 
torba içinde ısıtılmış tuz konur. Nezle 
de ise buruna tuzlu su çekilir. Bundan 
başka Anadolu'da hayvanların burun 
akıntısını azaltıcı olar'ık tuz bir kargı 
ile buruna üflenir (17). 

Tuz eski çağlardan beri halk 
arasında kullanılagelmektedir. Ebcrs 
papirusunda kayıtlı madensel 
ilaçlardan biridir (13). Eski Roma'da 
Pline bal, şarap ve tuzdan yapılmış bir 
preparatı gut tedavisinde önerir (19). 
İlk kodeslcrimizden Düstur al
Edviye'de adi tuz olarak kayıtlı olan tuz 

(10). Osmanlı hekimlerince ilaç tepki
lerinde sık sık kullanılmışur (11). 
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SONUÇ 

Bu araştırmada, halk arasında ilaç 
ilkel maddesi olarak dokuz organik 
bileşiğin kullanıldığı saptanmıştır. 

Bunlar: Civa, Göztaşı, Kilermeni, 
Kükürt, jrdescnk, Nişadır, Sürur, 
Şap, Tuz. 

Bu bileşiklerin gerek ticarette ve ge
rekse halk arasında kullanılan adlarına 
göre alfabetik olarak sıralanmıştır ve 
her anorganik bileşiğin halk arasında 
kullanılışı araştırılmış ve elde edilen 
bilgiler günümüz tıbbı ile 
karşılaştınlmıştır. Ayrıca her bileşiğin 
incelenmesinde mümkün olduğu kadar 
kaynağına inilmiştir. Bu incelemeler
de ' çıkardığımız sonuçlara göre, halk 
anorganik bileşikleri bazı hastalıkların 
tedavisinde kullanılmakta ve bunları 
aktarlardan temin etmektedirler. Bu 
örneklerin incelenmesiyle günümüzün 
yaklaşık 2 asır önceki Dioskorides 
döneminden beri bilinen birçok organik 
maddenin bugün de halk tarafından teda
vi amacı ile kullanıldığı ve Anadolu ak
tarlarında satılmakta olduğu 
görülmüştür. Aynca halk arasında kul
lanılan bu bileşiklerin tedavide kullanış 
yeri ve şekilleri üzerinde yapılan 

araştırmalar bu bileşiklerin lbni Sina, 
Razi ve lbn-i Baylar gibi islam bilgin
lerinin eserlerine ve Osmanlı 

imparatorluğunun çeşitli dönemlerinde 
yazılmış tedavi kitaplarına dayandığını 
göstermiştir. 

Anorganik drogları incelerken 
örnekler halinde verdiğimiz ve halk 
tarafından hazırlanan spcsialiteler toz ve 
merhem gibi farmasotik şekillerde, 
fakat eczacılık tekniği bakımından çok 
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ilkel olarak hazırlanmakL'·dır. Aynca 
bunların bazılarının farmakolojik bir 
etkisi yoktur (Kilermeni), çoğu ise 
halk hekimliğinde olduğu kadar 
günümüz tıbbında da aynı amaçlar için 
kullanılırlar (Göztaşı, Nişadır). Bütün 
bu bileşiklerin ayrı zaman ve yerlerde 
bazı aynı etkiler için kullanılmış 

olduğu bazı tarihi tıbbi yazmalardan ve 
yerli ve yabancı up ve eczacılık tarihi 
kitaplarının incelenmesinden 
anlaşılmıştır. 
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