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Kişniş, bir iki yıllık otsu bitkidir; 
0,5-1,0 metreye kadar boylanır ve 
tüysüzdür. Yaprakları ince ve parçalı; 
çiçekleri pembemsi ve beyaz; meyve-
leri (tohumları) küçük ve küremsidir. 
Yaprakları ezildiğinde, tahtakurusu 
benzeri kötü koku duyulur. Aldehit-
lerce zengin taze yaprakları, salata ve 
çorbaya katılır.

Kullanımı binlerce yıl  öncesine 
uzanan tohumları, Mısır firavunu 
Tutankamon’un mezarında da gö-
rülmüştür. Afrodizyak olduğuna 
inanılan meyveleri, eski Yunanlı-
lar ve Romalılar tarafından, şaraba 
koku katmak amacıyla kullanılırdı. 
MS 1. yy’da Anadolu’da yaşamış 
Dioscorides’e göre, kişniş’in serin-
letici özelliği vardır. Ekmek veya 
polenta (mamaliga, mısır lapası) 
ile birlikte cilde uygulandığında, 
zor iyileşen yaraları ve yılancık 
hastalığı (Erysipelas)’nı iyileştirir. 
Bal ve kuru üzümle uygulanırsa, 
çıbanları ve cilt iltihaplarını iyi 
eder. Passum adlı kuru üzüm şara-
bı ile az miktarda içilirse, barsak 
kurtlarını döker. Meyveleri, 17. 
yüzyılda Fransa’da, tuvalet suyu 
yapımında kullanılmıştı. Tohumla-
rı, “Chartreuse” ve “Benedictine” 
likörlerinin terkibinde bulunur.

Hindistan ve Latin Amerika’da, 
meyveleri ve yaprakları yemekte ve 
salatalarda kullanılır. İran halk tıbbın-
da, uykusuzluk ve sıkıntı (anksiete) 
giderici; geleneksel Hint tıbbında, 
gaz giderici ve hazmı kolaylaştırıcı 
olarak kullanılır. Eşit miktarda kim-
yonla birlikte kaynatılarak hazırlanan 
çay idrar söktürücüdür. Ülkemizde 
kişniş meyveleri iştah açıcı, gaz sök-
türücü ve hazmı kolaylaştırıcı olarak 

kullanılır. Meyvelerden hazırla-
nan yüzde 3’lük enfüzyonu (çayı), 
günde 2-3 bardak içilebilir. Şekerle 
kaplanmış tohumları “kişniş şekeri” 
adıyla bilinir ve afrodizyak etkili 
olduğuna inanılır.

Kişniş meyvesi, içerdiği uçucu 
yağı nedeniyle kullanılır. Yaklaşık, 
yüzde 1 verimle elde edilen uçucu 
yağın ana bileşikleri; (+)-linalool 
(% 65-78), alfa-pinen (% 3-7), kafur 
(% 3-6), gama-terpinen (% 1,5-8), 
limonen (% 1,5-5), geranil asetat 
(% 0,5-4), geraniol (% 0,5-3), para-
simen (% 0,5-4) ve alfa-terpineol 
(% 0,1-1,5). “(+)-linalool” tatlı, 
çiçeksi ve limon yaprağını andı-
ran kokuya sahipken; enantiomeri 
(-)-linalool, odunsu ve lavantam-
sı kokuya sahiptir. “(-)-linalool” 
doğada daha yaygınken, “(+)-li-
nalool” daha nadir olduğundan; 

kişniş
(Coriandrum sativum L.)

parfümeride daha değerlidir. “(-)-li-
nalool” sakinleştirici (sedatif) etkiliy-
ken, “(+)-linalool” uyarıcı (stimulan) 
etkilidir.  Linalool hijyen ve tuvalet 
malzemeleri, sabun ve deterjanların 
%60-80’in de koku verici olarak kul-
lanılır. E vitamini sentezinde, başlan-
gıç maddesidir. Pire ve karafatmalara 
karşı insektisit etkilidir. Sıçanlara 

Maydanozgiller familyasından “Coriandrum sativum L.” bitkisinin, kurutulmuş olgun 
meyveleridir. Maydanozgiller familyası bitkilerinde, tohum meyveden ayrılamadığından, 
meyveler tohum diye de bilinir. Ülkemizde, Konya ve Burdur yöresinde yetiştirilen bitkinin 
meyveleri (Coriandri fructus) ve meyvelerden, su buharı distilasyonuyla elde edilen kişniş 
esansı (Coriandri aetheroleum), Avrupa farmakopesinde kayıtlıdır.
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koklatıldığında stres önleyici etkisi 
olduğu görülmüştür.

Kişniş esansı ağrı  kesici, afrodiz-
yak, spazm çözücü, gaz söktürücü, 
kan temizleyici, koku giderici, haz-
mettirici, mantar öldürücü, yağ eri-
tici, uyarıcı ve midevi özellikleriyle 
bilinir. Romatizma ve eklem ağrı-
larında, adale spazmlarında, soğuk 

algınlığı ve gripte tavsiye edilir. Vü-
cuttan toksinlerin atılmasında yar-
dımcı  olduğu bildirilmiştir. Sıcak 
suya damlatılarak hazırlanan buğu; 
yorgunluk giderici, zihin açıcı, iştah 
açıcı etkilidir. Banyo suyuna veya 
masaj yağlarına katılarak kullanıl-
dığında; hazım sistemini düzenledi-
ği, vücudu toksinlerden arındırdığı, 

romatizma, eklem ve adale ağrılarını 
giderdiği rapor edilmiştir. Krem ve 
losyon halinde kullanımında da aynı 
semptomlara karşı etkili olduğu bil-
dirilmiştir.

Kokusu kişniş yaprağına benze-
yen “Eryngium foetidum L.”, tro-
pik ülkelerde kişniş gibi kullanılır. 
Ülkemizde yabani yetişen ve kiş-
nişe benzer kokuya sahip olan, ko-
karot/aşuti (Bifora radians Bieb.) 
ve “Bifora testiculata (L.) 
Sprengel ex Schultes” bitkile-
ri; midevi ve gaz söktürücü ola-
rak kullanılır. Ayrıca, Van ve 
Doğubeyazıt yörelerinde çorbaya 
katılır.  “Bifora radians” uçucu ya-
ğının, sebzelerde yaprak bitlerine 
karşı güçlü insektisit etkiye sahip 
olduğu gösterilmiştir.
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Bu yazıda belirtilen ifadeler, sadece bilgi-
lendirme amaçlıdır; tavsiye niteliği taşımaz. 
Hastalıkta, tedavinin mutlaka doktor kontro-
lünde yapılması gerektiği unutulmamalıdır.


