Adaçay›
(Salvia spp.)
Adaçay› ad›, Türk adaçay›
yapraklar› ‹stanbul’a ilk olarak
Marmara adas›ndan
geldi¤i için verilmiﬂtir.
Bu bitkiye Ege Bölgesi’nde
“elma” denir.
Bunun nedeni bitkinin
maz› ba¤lamas› ve
maz›lar›n da küçük elmalara
benzemesidir. Bu bölgede
adaçay› yapraklar›ndan
haz›rlanan çaya “elma çay›”,
uçucu ya¤›na da “elma ya¤›”
ad› verilir. Uçucu ya¤
yapraklardan dam›tmayla
%2-3 verimle elde edilir.
Ya¤›n ana bileﬂi¤i %60 oran›nda
ökaliptoldür (1,8-sineol).
Uçucu ya¤›n Türkiye’deki y›ll›k
üretimi yaklaﬂ›k 500 kg’d›r.

“Bahçesinde adaçay› yetiﬂen kimse niye ölsün.”

B

u Arap atasözü Orta Ça¤’da
Avrupa’da baz› t›p okullar›n›n
düsturu haline gelmiﬂti.
‹ngilizler’de de benzer bir deyiﬂ
vard›r: “May›sta adaçay› ye, sonsuza
kadar yaﬂa”. Bu deyiﬂler bugün her
ne kadar abart›l› görünse de
günümüzde yap›lan bilimsel
araﬂt›rmalar, adaçay›n›n birçok
yararl› özelli¤ini ortaya koyuyor.
T›bbi adaçay› Türkiye do¤as›nda
yetiﬂmeyen ama tar›m› yap›lan
Ball›babagiller (Lamiaceae)
familyas›ndan Salvia officinalis
bitkisinin yapraklar›d›r. Dar ve uzun
yaprakl› bu tür, k›y› bölgelerimizin
yüksek kesimlerinde ve iç bölgelerde
yetiﬂen iri çiçekli adaçay›na
(Salvia tomentosa) benzerlik gösterir.
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Bu türün yapraklar› da çay olarak
içilir ama kimyasal bileﬂimi
t›bbi adaçay›n›nkinden farkl›d›r.
Türk adaçay› Ege Bölgesi’nde yay›l›ﬂ
gösteren Salvia fruticosa’n›n (S.
triloba) kurutulmuﬂ yapraklar›d›r. Bu
türün kimyasal yap›s› öteki iki türden
farkl›d›r. Hatay yöresinde yay›l›ﬂ
gösteren Salvia aramiensis de çay
olarak içilen ve kimyasal yönden Türk
adaçay›na benzeyen baﬂka bir türdür.
Ülkemizde, 45’i endemik 94 tür
adaçay› do¤al olarak yetiﬂir.
Bunlardan misk adaçay›n›n (Salvia
sclarea) çiçekli dal uçlar› lavanta
benzeri keskin bir koku yayd›¤›ndan
parfüm sanayinde kullan›l›r.
T›bbi adaçay› yapra¤›, Türk adaçay›
yapra¤›, t›bbi adaçay› tentürü ve
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misk adaçay› esans›, Avrupa
Farmakopesi’nde kay›tl›d›r. Yurtd›ﬂ›na
y›lda ortalama üç milyon dolar
karﬂ›l›¤›, 1500 ton adaçay› yapra¤›
satan Türkiye, 2004’te 1650 ton karﬂ›l›¤›
4,2 milyon dolar gelir sa¤lam›ﬂt›r.
Adaçay› t›bbi ve aromatik bir
bitkidir. Yapraklar› çay olarak içildi¤i
gibi dam›tmayla (buhar distilasyonu)
elde edilen uçucu ya¤› (esans›) da
çeﬂitli tedavilerde kullan›l›r. T›bbi
adaçay›ndan haz›rlanan ekstrelerin
de benzer kullan›m› vard›r.
Adaçay› yapra¤› en çok çay olarak
tüketilir. Gaz söktürücü özelli¤inin
yan› s›ra, antiseptik, mideye iyi
gelen, kuvvet veren ve uyaran
etkileri vard›r. Spazm çözücü,
antioksidan, haﬂarat kovucu, böcek
öldürücü, düﬂük yap›c› etkileri
oldu¤u da saptanm›ﬂt›r. Uçucu ya¤›
midevi, gaz söktürücü, ter kesici,
idrar artt›r›c› etkiler taﬂ›r. Anadolu’da
elma ya¤›n›n sanc›l› bebeklerin
karn›na sürülmesi adettendir. Kesme
ﬂekere bir damla damlat›larak
yenmesi de yayg›nd›r. Dahilen
al›nmas› dozun ayarlama güçlü¤ü
yüzünden tehlikelidir. E¤er içilmesi
gerekiyorsa bir fincan suya 1-2
annelerde süt salg›lanmas›n› kesici,
damla damlatarak günde 5 damlay›
rahim kaslar›n› uyar›c›, nörotoksik
geçmeyecek biçimde al›nabilir.
etkileri vard›r. Nörotoksik etkiden,
Ya¤› çok ac› ve
(%1-3 oran›nda
yak›c› lezzetlidir.
içerdi¤i uçucu ya¤da
Ülkemizde
Haricen yara
45’i endemik 94 tür bulunan) tuyonlar
iyileﬂtirici ve
sorumludur. Uçucu
adaçay›
antiseptik olarak
ya¤ cilt yaralar›n›n
do¤al olarak yetiﬂir. tedavisinde, yara
kullan›l›r.
Türkiye floras›nda
iyileﬂtirici olarak
olmayan ama Ege Bölgesi’nde tar›m›
kullan›l›r. Yaprak infüzyonu (çay›)
yap›lan t›bbi adaçay›, dünyada en
banyo biçiminde cilt ve ayak bak›m›
çok ticareti yap›lan adaçay›d›r.
ve romatizma için, biberiye ile
Dalmaçya adaçay› olarak da bilinir.
birlikte saç toni¤i olarak yararl›d›r.
Çay olarak, iltihap önleyici, spazm
Rahim kaslar›n› uyard›¤› ve süt
çözücü, midevi, gaz söktürücü,
salg›s›n› azaltt›¤› için hamilelerin ve
antiseptik, astrenjan, emziren
lohusalar›n kullanmas› sak›ncal›d›r.
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Antimikrobik, antioksidan,
antimutajenik, a¤›z ve diﬂeti
iltihab›n› iyileﬂtirici, spazm çözücü,
midevi, kan ﬂekerini düﬂürücü,
kolinesteraz inhibitörü etkileri
deneysel olarak gösterilmiﬂtir. Klinik
deneylerde, t›bbi adaçay› yaprak
ekstresinin Alzheimer hastalar›nda
haf›zay› güçlendirici; ateﬂ basmas› ve
gece terlemesi gibi menopoz
ﬂikayetlerini önleyici; gençlerde
davran›ﬂ ve zeka performans›n›
iyileﬂtirici etkileri kan›tlanm›ﬂt›r.
T›bbi adaçay›n›n günlük dozlar›
ﬂöyledir: 4-6 g yaprak; 0,1-0,3 g
uçucu ya¤; 2,5-7,5 g tentür, 1,8-3,0 g
ekstre s›v›. %1-5’lik infüzyonu
dahilen ya da gargara biçiminde
al›n›r.
K. Hüsnü Can Baﬂer
Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fak.
* Bu sütunlarda verdi¤imiz bilgiler sadece
bilgilendirme amaçl› olup tavsiye niteli¤i taﬂ›maz.
Hastal›k tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde
yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.
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