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Tropik bölgelerde yetiflen; Sri 
Lanka'da yetifltirilen “Lauraceae” ai-
lesinden, seylan tarç›n› da denen 
“Cinnamomum verum J.S. Presl.” (Sin: 
Cinnamomum zeylanicum Nees) a¤a-
c›n›n kurutulmufl gövde ve dal kabuk-
lar›d›r. Kurutma öncesinde, mantar 
ve alt›ndaki parenkima dokusu uzak-
laflt›r›l›r, ince kabuklar k›vr›larak si-
lindrik hale getirilir ve ticarete sev-
kedilir. Çin tarç›n› ise Çin ve güney 
komflular›nda yetiflen “Cinnamomum 
aromaticum Nees” (Sin: Cinnamomum 
cassia Blume) kabuklar›n›n, mantar 
tabakas› kald›r›ld›ktan sonra kurutul-
mas›yla elde edilir. Fiziksel olarak 
kal›nl›¤›yla seylan tarç›n›ndan ayr›l›r. 

Avrupa Farmakopesi'nde, çin 
tarç›n›n›n sadece esans› (Cinnamomi 
cassiae aetheroleum) kay›tl›d›r. Yani 
Avrupa Farmakopesi, tarç›n olarak 
seylan tarç›n›n› kabul eder. Seylan 
tarç›n›n›n kabu¤u (Cinnamomi cortex), 
esans› (Cinnamomi zeylanici corticis 
aetheroleum) ve tentürü (Cinnamomi 
corticis tinctura) kay›tl›d›r. 

Eski M›s›rl›lar tarç›n›, mumyala-
ma için kullan›lan kar›fl›mlara katard›. 
Geleneksel Asya t›bb›nda tarç›n, eklem 
a¤r›lar›, kalp çarp›nt›lar› ve adet san-
c›s› (dismenore) için as›rlard›r kullan›l-
maktad›r. Avrupal› herbalistler tara-
f›ndan haz›ms›zl›k (dispepsi), hafif 
spazmlar, mide bozuklu¤u, ifltahs›zl›k, 
ishal ve rahim kanamas› için kullan›l-
m›flt›r. Amerika'da eklektik hekimler, 
19. yüzy›lda tarç›n› uyar›c›, tonik, 
karminatif ve astrenjan olarak kullan-
m›fllar; ilaçlar›n lezzetini düzeltmek 
amac›yla terkiplerine katm›fllard›. 

MS 1. yüzy›lda Anadolu'da ya-
flam›fl ve “Materia Medica”y› yazm›fl

olan Dioskorides'e göre; tarç›n ›s›t›c›, 
idrar söktürücü, yumuflat›c› ve haz-
mettiricidir. Adet kanamas›n› bafllat›r 
ve çocuk düflürme özelli¤i vard›r. 
Balla kar›flt›r›l›p cilde sürüldü¤ünde, 
çilleri ve günefl yan›¤›n› giderir. Öksü-
rük kesici ve balgam söktürücüdür. 
Ödem, böbrek hastal›klar› ve idrar 
zorlu¤unda yararl›d›r. 

Seylan tarç›n› toz halinde, baha-
rat olarak kullan›l›r. Yararl› biyolojik 
etkileri nedeniyle son y›llarda do¤al 
destek olarak da kullan›lmaktad›r. 
Terkibinde % 1-4 oran›nda uçucu 
ya¤ bulunur. Uçucu ya¤›n ana bileflik-
leri sinnamaldehit (% 60-80), öjenol 
(% 10'a kadar) ve trans-sinnamik asit 
(% 5-10)'tir. Kabukta ayr›ca, kondanse 
tanenler yani kateflinler ve proanto-
siyanidinlerden oluflan fenolik bile-
flikler (% 4-10), zamk, müsilaj, reçine, 
niflasta, flekerler ve eser miktarda ku-
marinler bulunmaktad›r. Çin tarç›n› 
ise terkibinde % 75-90 sinnamaldehit 
bulunan % 1-2 uçucu ya¤ içerir. Ter-
kibindeki di¤er bileflikler; fenolik mad-
deler (kondanse tanenler), flavonoitler, 
müsilaj, reçine, kalsiyum oksalat, fle-
kerler ve kumarinlerdir. Farmakope 
kalitesindeki tarç›n kabu¤u, en az % 
1,2 uçucu ya¤ içermelidir. Çin tarç›n› 
seylan tarç›n›ndan, % 0,45 kumarin 
içermesi ve kesinlikle öjenol tafl›ma-
mas›yla ay›rdedilir. 

Tarç›n, geleneksel do¤u ve bat› 
t›bb›nda binlerce y›ld›r kullan›lmak-
tad›r. Tarç›n kabu¤undan haz›rlanan 
galenik preparatlar, Ayurveda ve Yu-
nani t›p sistemlerinde ifltahs›zl›k (ano-
reksi), gazl›l›k, bulant›l› haz›ms›zl›k, 
gaz sanc›s› (flatulent kolik) ve sindirim 
sistemindeki spazm hallerinde kulla-
n›lmaktad›r. 

Uzun süredir güvenli geleneksel 
kullan›m› nedeniyle, modern t›p uy-
gulamalar›ndaki kullan›m› da genifl

kabul görmektedir. Amerika Birleflik 
Devletleri ve Almanya'da sulu enfüz-
yon veya dekoksiyon, alkollü ekstre 
fluid veya tentür dozaj formlar› ve 
uçucu ya¤ halinde karminatif ve mi-
devi olarak kullan›lan terkiplere girer; 
öksürük, so¤uk alg›nl›¤› ve atefl for-
mülasyonlar›nda yer al›r. 

Alman E Komisyonu tarç›n›n, 
sindirim sisteminin ifltahs›zl›k, haz›m-
s›zl›k flikayetleri gibi hafif spastik hal-
leri ile gazl›l›k ve gaz sanc›s›nda dahi-
len kullan›m›n› onaylam›flt›r. Tarç›n 
kabu¤u çay› için ç›kar›lan Alman 
Standart Ruhsat›, fliflkinlik hissi ve 
gaz sanc›s› ile sindirim sisteminin 
hafif kramp benzeri rahats›zl›klar›nda 
kullan›labilece¤ini belirtmifltir. Fran-
sa'da tarç›n kabu¤u, geleneksel olarak 
haz›m sorunlar› ve bedensel yorgun-
luk (asteni) tedavisi ile kilo almay› ko-
laylaflt›rmak amac›yla kullan›lmaktad›r. 

Çin tarç›n›, Geleneksel Çin T›bb› 
(TCM)'n›n “Enerjetik” teorisine göre, 
vücudun “ateflini” “›l›t›r”, dalak ve 
böbrekleri düzene sokar. Bu flekilde 
“so¤uk” mizaçl› kalp (prekordiyal)
ve kar›n a¤r›s›, asteni ve patojenik 
“so¤uk”tan kaynaklanan ishal, böb-
reklerin az çal›flmas› hallerinde etki-
lidir. Çin tarç›n› preparatlar›, gelenek-
sel Avrupa, Ayurveda, Yunani ve TCM 
sistemlerinde yüzy›llard›r güvenle 
kullan›lmaktad›r. Yap›lan bir klinik 
çal›flmada, çin tarç›n› içeren preparat-
lar›n kan dolafl›m›n› ve hazm› düzen-
ledi¤i anlafl›lm›flt›r. Baflka bir çal›fl-
mada, alkollü ekstre fluid (0.15-0.3 
ml), prokain HCl ile 2 ml dozda bila-
teral Feishu, akupunktür noktalar›na 
enjekte edilmifl ve 21 hastan›n tam-
am›nda bronfliyal ast›m› iyilefltirdi¤i 
gösterilmifltir. Ancak yerel uyuflturucu 
bir ilaçla kombine kullan›ld›¤›ndan, 
etkiden sorumlu bilefli¤in hangisi ol-
du¤u bilinmemektedir. Çin ve seylan



tarç›n›n›n kimyasal bileflimleri birbi-
rine çok benzedi¤inden, ço¤u zaman 
birbirinin yerine kullan›ld›¤› da görül-
mektedir. 

Son y›llarda yap›lan bilimsel a-
raflt›rmalar ve klinik deneyler, tarç›n›n 
kan flekeri ve tansiyonu düflürdü¤ünü 
göstermifltir. Bu nedenle, Tip 2 diyabet 
hastalar›n›n, destekleyici olarak her 
gün düzenli tarç›n kabu¤u tüketmesi 
önerilmektedir. 

2011'de yay›mlanan Londra kay-
nakl› bir çift-kör klinik çal›flmada, 58 
Tip 2 diyabet hastas›ndan 30'u deney 
grubu, 28'i plasebo grubu olarak ay-
r›lm›fl ve oniki hafta süreyle deney 
sürdürülmüfltür. Bu süre zarf›nda de-
ney grubuna, kahvalt›da 1, ö¤le ye-
me¤inde 2, akflam yeme¤inde 1 olmak 
üzere günde dört defa 500 mg çin tar-
ç›n› tozu içeren kapsül verilmifltir. Has-
talar›n özellikle glikozile hemoblobin 
(HbA1c) seviyelerinde, önemli ölçüde 
düflme görülmesi anlaml› bulunmufltur. 

Sekiz klinik deneyin 2011'de ya-
p›lan meta analizine göre, çin tarç›n› 
Tip 2 diyabet veya prediyabetik hasta-
larda kan flekeri seviyesini, fleker ilac› 
Metformin ile k›yaslanacak kadar dü-
flürmektedir. Kullan›lan doz oranlar›, 
günlük 500 mg ile 9 g aras›nda de¤ifl-
mektedir. Ekstre kullan›m›nda, sulu 
ekstrelerin tercih sebebi oldu¤u belir-
tilmifltir. 

Çin tarç›n› esans›n›n, bakteriyel 
ve fungal enfeksiyonlarda etkili oldu¤u 
bildirilmifltir. Hayvan deneylerinde, 
trake ve ileum, kolon ve midede düz 
kas kas›lmalar›n› azaltt›¤› gösterilmifl-
tir. 54 denekle yap›lan klinik çal›flma-
da, tarç›n çay›n›n su ve normal çaya 
oranla total serum antioksidan statü-
sünü art›rd›¤› ve lipit peroksidasyonu-
nu azaltt›¤› gösterilmifltir. 

Avrupa ‹laç Ajans› (EMA)'n›n 
T›bbi Bitkisel Ürünler Komitesi

(HMPC)'nce haz›rlanan topluluk mo-
nograf›na göre tarç›n, fliflkinlik ve 
gazl›l›k gibi hafif, spazma ba¤l› sindi-
rim sistemi flikayetlerinin ve ishalin 
semptomatik tedavisi için geleneksel 
t›bbi bitkisel üründür. Tarç›n esans› 
monograf›nda da ishal hariç di¤er en-
dikasyonlar için a¤›zdan kullan›m ö-
nerilmektedir. Tarç›n için önerilen ön-
lemler, tarç›n esans› için de geçerlidir. 

Tarç›n kabu¤u, genel olarak gü-
venli kabul edilen g›dalar s›n›f›ndad›r. 
Ancak tarç›n ya¤› emdirilmifl kürdan-
lar, tarç›nla tatland›r›lm›fl sak›zlar ve 
ham tarç›n›n; cilt yaralar›, yan›klar 
ve alerjik reaksiyonlara sebep oldu¤u 
rapor edilmifltir. Tarç›n sak›z›n›n, 
skuamöz cilt kanserine yol açt›¤›na 
dair tek rapor bulunmaktad›r. Tarç›na 
veya peru balzam›na karfl› afl›r› has-
sasiyet halinde kullan›lmamal›d›r. 
Gebelikte ve lohusal›k döneminde, 
tarç›n kullan›m› önerilmez. Baflka 
ilaçlarla geçimsizli¤i bildirilmemifltir. 
Üreme toksikolojisi, genotoksisite ve 
karsinojenisite testleri yap›lmam›flt›r. 

Seylan ve çin tarç›n› için dozaj 
bilgileri flöyledir. Dahilen günde 2-4 
g toz tarç›n, 150 ml'de 0,7-1,3 g en-
füzyon veya dekoksiyon, günde üç 
defa al›n›r. Fluid ekstre 1:1 (g/ml) 70 
etanol h/h: 0,7-1,3 ml, günde üç defa;

tentür 1:5 (g/ml) 70 etanol h/h: 3,3-
6,7 ml, günde üç defa; uçucu ya¤ 
0,05-0,2 ml. HMPC monograf›na göre, 
0,5-1 g ufalanm›fl veya toz dro¤un 
enfüzyonu günde üç defaya kadar 
al›n›r. S›v› ekstre, 0,5-1 ml, günde üç 
defa; tentür, günde 2-4 ml. 18 yafl 
alt› ergenlerin ve çocuklar›n kullan-
mas› önerilmez. Kullan›m s›ras›nda 
semptomlar iki haftadan fazla sürerse; 
ishal kesici olarak kullan›m› halinde 
ise semptomlar iki günden fazla sü-
rerse, bir hekime veya yetkili bir sa¤l›k 
profesyoneline dan›fl›lmal›d›r. HMPC 
monograf›na göre, uçucu ya¤›n yetifl-
kinler ve yafll›lar için 50-200 mg gün-
lük, 2 ila 3 doz halinde kullan›m› ö-
nerilmektedir. 

Ülkemizde toz tarç›n boza, salep, 
muhallebi ve benzeri tatl›larda mut-
laka kullan›lmaktad›r. Son y›llarda ka-
n›tlanan kan flekerini düflürücü özelli¤i 
dikkate al›nd›¤›nda, tarç›n›n gelenek-
sel Osmanl› ve Türk mutfa¤›nda bu 
flekildeki kullan›m› enteresand›r.

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

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