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Galenos (MS 2. yy) da damla sak›z›n›n
kellik, uyuz ve y›lan sokmas›nda etkili
oldu¤undan bahseder. Damla sak›z›
hakk›nda Claudius Hermeros (MS 4.
yy), kat›rlardaki kuduzu iyilefltirdi¤ini;
Marcellus Empiricus (MS 4.-5. yy),
öksürük ve mesane iltihab›ndaki
etkisini; Aeginal› Paulos (MS 7. yy) ise
mide, ba¤›rsak ve karaci¤er için iyi
oldu¤unu kaydeder.

Eski M›s›rl›lar damla sak›z›n›
mumyalama kar›fl›mlar›na, Araplar ise
yak› terkiplerine katm›fllard›.
Avrupa'da, ameliyatlarda sarg›
bezlerine emdirilerek kullan›lm›fl; difl
çürüklerinin tedavisinde ve difl
etlerinin güçlendirilmesinde
yararlan›lm›flt›r.  Ayr›ca, a¤›z
antisepti¤i olarak difl macunlar›nda
ve t›bbi sak›zlarda kullan›lm›flt›r.

Damla sak›z›n›n, kültürümüzde
önemli yeri vard›r. Bilhassa sütlü
tatl›lar ve lokumun terkibine girer.
Sak›zl› dondurma, sak›zl› muhallebi,
sak›zl› sütlaç sevilen tatl›lard›r. Sak›z
rak›s› (Mastika), damla sak›z› içerir.
Damla sak›z›, sak›z (çiklet) olarak da
be¤enilerek tüketilir.

K. Hüsnü Can Bafler
Prof.Dr.; Anadolu Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
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Damla Sak›z›
(Mastix)

Damla sak›z› yüzy›llard›r
bilinen, Eski M›s›rl›lar ve
Yunanl›lar ile Romal›lar
taraf›ndan kullan›lan, din
kitaplar›nda da bahsi geçen
önemli bir bitkisel üründür.

amla sak›z› (Mastix),
Anacardiaceae (Pistacia lentiscus
L. var. latifolius Coss.) a¤ac›n›n

gövde ve dallar›ndaki yaralanma
s›ras›nda akan beyaz renkli zamk›n,
zamanla parçac›klar halinde
kat›laflmas› sonucu elde edilir. Mastika
ad›yla da bilinen bu zamk,
Yunanistan'›n Sak›z Adas›'nda (Chios)
üretilir. Sak›z a¤ac›, do¤al olarak Sak›z
Adas›'nda ve karfl› k›y›s›ndaki Çeflme
yar›madas›nda yetiflmektedir.

Damla sak›z› monograflar›, 26
farmakopede yer alm›flt›r. Avrupa
Farmakopesi'nin, en son 2005
bask›s›nda da kay›tl›d›r. Damla
sak›z›n›n hofl kokusu, içerdi¤i uçucu
ya¤dan ötürüdür. Antiseptik
özellikteki bu ya¤, sindirim sistemi
rahats›zl›klar› ve haz›ms›zl›kta etkilidir.
Yara, yan›k, iltihap, ekzema, sedef, cilt
kanseri vb. cilt hastal›klar› ile fleker
hastal›¤›nda ve kolesterolün
düflürülmesinde etkileri bildirilmifltir.

T›bbi kullan›mlar›, Hipokrat ve
Dioskorides'in eserlerinde yer al›r. MS
1. yüzy›lda yaflam›fl olan Anadolu
hekimi Dioskorides, Materia Medica
adl› ünlü eserinde, suda eritilerek
içilen damla sak›z›n›n inatç› öksürü¤ü
iyilefltirdi¤ini, midevi ve gaz söktürücü
oldu¤unu yazar. Ayn› eserde, yüz
kreminde kullan›lan damla sak›z›n›n,
cildi temizledi¤i ve kirpik dökülmesini
önledi¤i; çi¤nenmesinin ise a¤›z
kokusunu giderdi¤i ve difl etlerini
güçlendirdi¤i ifade edilir.

Antik ça¤ yazarlar›ndan Scribonius
Largus (MS 1. yy), damla sak›z›n›n difl
a¤r›lar›nda ve mide iltihab›nda
kullan›ld›¤›ndan söz eder. Bergamal›

Hem t›bbi hem de ticari kullan›m›ndan ötürü damla sak›z›, Sak›z adas›n›n tarihinde önemli rol oynam›flt›r. Bu yüzden, ada tarih
boyunca Venedikliler, Cenevizliler ve Osmanl›lar›n hükümranl›¤›na girmifltir. Osmanl› yönetimi alt›nda iken, adan›n idaresi sak›z
üreticilerine önemli imtiyazlar verilecek flekilde düzenlenmiflti. Sak›z üreticisi köylülerin, merkezi yönetimden ba¤›ms›z olarak
kendi idarelerini kurmalar›na ve kilise çanlar›n› çalmalar›na izin verilmiflti. Bu düzenleme Sak›z Emini taraf›ndan yönetilirdi.
Parlamento niteli¤indeki Sak›z Vekilleri Meclisi, sak›z üreticisi 21 köyün ihtiyar heyetleri taraf›ndan seçilirdi. Sak›z Emini, her
y›l sonbaharda Osmanl› hazinesi için, di¤er vergilerin yan›s›ra  20.000 okka (26.000 kg) damla sak›z› al›rd›. Sak›z, Osmanl›
saray›nda önemli bir ürün idi; sak›z çi¤nemek de haremde valide sultanlar›n e¤lencesiydi. Damla sak›z›n› kolay çi¤nenebilir hale
getirmek için, Melyücan sarmafl›¤› (Smilax excelsa L. - Smilaceae) tohumunun zar› olan esnetici “g›c›r” ile kar›flt›r›l›rd›.

Sak›z Adas› ve Sak›z

D

Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece bilgilendirme amaçl› olup tavsiye niteli¤i tafl›maz. Hastal›kta, tedavinin mutlaka doktor kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.
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Zeytin Yapra¤›

Zeytin a¤ac›, Akdeniz ikliminin
hakim oldu¤u ›l›man bölgelerde
yetiflir ve yetifltirilir. Dünyan›n
en eski tar›m ürünlerinden olan
zeytinin, yaklafl›k 5000 y›ldan
daha uzun zamand›r yetifltirildi¤i
bilinmektedir. Zeytin a¤ac›n›n,
1000 ila 2000 y›l yaflad›¤›na dair
kay›tlar mevcuttur.

homeopatik formüllerin terkibine
girer. ‹sviçre’de, sinirsel kalp
rahats›zl›klar› için önerilen çoklu bir
bitkisel formülde, zeytin yapra¤› sulu
ekstresi kullan›lmaktad›r. Zeytin
yapra¤› çay›n›n, antibiyotik ve
antioksidan özelliklere sahip oldu¤una
dair veriler mevcuttur.

Zeytin yapra¤› ile yap›lm›fl bir de
klinik deneme vard›r. Bu çal›flmada,
yüksek tansiyonlu iki hasta grubuna,
zeytin yapra¤› sulu ekstresiyle
uygulanan tedavi sonucunda,
plaseboya karfl› önemli ölçüde baflar›l›
sonuçlar al›nm›flt›r. Hastalar›n
tansiyonu düflürülmüfl ve herhangi bir
yan etki gözlenmemifltir. Zeytin
yapra¤›n›n kan flekerini düflürücü
etkisi, hayvan deneylerinde görülmüfl;
zeytin yapra¤› sulu ekstresinin,
farelerde spazm çözücü ve kalp kas›n›
gevfletici etkisi de gösterilmifltir.

Deneylerde, bu etkinin
“oleuropein” adl› maddeden
kaynakland›¤› ve en yüksek etkinin
de k›fl aylar›nda toplanan yapraklardan
sa¤land›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu madde,
yapraklarda %6-9 oran›nda
bulunmaktad›r.

K. Hüsnü Can Bafler
Prof.Dr.; Anadolu Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

eytin yapra¤›, zeytingiller
(Oleaceae) familyas›na dahil
zeytin (Olea europea L.) adl›

a¤ac›n kurutulmufl yapraklar›d›r.
Ülkemizde bu türün iki çeflidi
bulunmaktad›r. Kültürü yap›lan zeytin
(var. europea), yemeklik ve ya¤l›k zeytin
üretiminde kullan›l›r. Delice ya da
erkek zeytin ad›yla bilinen yabani
zeytin (var. sylvestris Miller Lehr.),
yapraklar› daha k›sa ve alt dallar›
dikenli bir bitkidir.

Zeytin yapra¤› (Oleae folium)
Avrupa Farmakopesi’nde kay›tl›d›r.
Kuru yapraklar, en az yüzde befl
“oleuropein” içermelidir. Zeytin
yapra¤› ekstresinin de k›sa sürede
Avrupa Farmakopesi’ne girmesi
bekleniyor. ‹laç kalitesindeki zeytin
yapra¤›, ülkemizde de üretilmektedir.

Zeytin yapraklar›n›n yüzde 5’lik
çay›n›n, ülkemizde ifltah aç›c› ve idrar
söktürücü özelli¤inin yan›s›ra, ayn›
zamanda fleker hastalar› için de
kullan›ld›¤› bilinmektedir. Zeytin
yapra¤›, Almanya’da kalp-damar
hastal›klar›nda; Fransa’da idrar yollar›,
sindirim sistemi ve renal sistem
bozukluklar›nda kullan›lmaktad›r.
Slovenya’da, hafif idrar söktürücü ve
tansiyon düflürücü özellikleriyle
tan›nan zeytin yapra¤›, ‹talya’da,

Z
(Olea europea L.)




