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ÇÖREK OTU 

• Çörekotu eski dünya uygarlıklarının geleneksel bir baharat bitkisidir.  

• Çörek otu tohumlarının antik Mısır’da kral mezarlarında ve antik 
Mezopotamya’da bulunduğu ve Romalılar zamanında baharat olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. 

• Peygamber Efendimizin (S.A.V) bir hadisinde çörek otunun şifasına dikkat 
çekmesi ile İslam dünyasında da önem verilen ve çokça kullanılan bir bitki 
olmuştur. 
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ÇÖREK OTU 

• Çörekotu Güney Avrupa, Sudan, 
Kenya, Suriye, İran, Afganistan ve 
Hindistan’da büyük ölçüde 
tüketilmekte ve işlenmektedir. 

• Güney Avrupa’nın her yerinde, Suriye, 
Mısır ,Suudi Arabistan, Türkiye, İran ve 
Pakistan’da yaygınca tarımı 
yapılmaktadır. 

• Çörekotu ülkemizde Burdur, Afyon, 
Isparta, Amasya, Mersin, İstanbul, 
Gaziantep ve Kahramanmaraş 
civarında yoğun olarak yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. 
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ÇÖREK OTU 

BİLİMSEL SINIFLANDIRMA 

Alem: Plantae (Bitkiler) 

Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular) 

Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler) 

Takım: Ranunculales 

Familya: Ranunculaceae (Düğün çiçeğigiller) 

Cins: Nigella 
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ÖZELLİKLERİ 

• Tek yıllık bir bitki olup bitki boyu 20-50 cm 
arasında değişir.  

• Gövdesi dik, tüylü, dallı, seyrek yapılı otsu bir 
bitkidir.  

• Çiçekler uzun saplı ve tek tek olup dalların uç 
kısımlarında bulunur. 

• Haziran ve temmuz aylarında çiçek açar. 

• Çiçekler beyaz veya açık mavi renkli ve 
sarımsı yeşil uçludur. 

•  Meyve çok tohum taşıyan bir kapsül 
seklindedir.  

• Tohumlar bitkinin kullanılan en önemli kısmı 
olup, oval şekilli, üç köseli, 3 mm kadar 
uzunlukta tanelerdir. 
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• Çörekotu üretimi sadece tohum ile 
yapılmaktadır. 

• Çörekotunun bir özelliği de eğer tohum 
kapsülleri toplanmazsa zamanla açılır. 

• Tohumlar toprağa düşerek tekrar bitki 
oluşur.  

• Bu nedenle çörekotu için kendi kendini 
üreten bir bitki diyebiliriz. 
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• Kumlu-tınlı topraklarda çok iyi 
gelişebilmektedir. 

• İyi işlenmiş topraklara tohum ekiminin 
en uygun zamanı 15 Mart - 15 Nisan 
arasıdır.  

• Erken ve geç ekimler ani bastıran 
sıcakların etkisiyle vejetatif gelişmeye 
olumsuz yönde etkilemesi sonucu 
verimde düşmelere neden olmaktadır. 
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• Bitki çiftlik gübresine hassas olduğundan doğrudan verilmemesi gerekir.  

• Ancak ekimden önce toprak hazırlığı aşamasında toprağa çiftlik gübresi 
karıştırmak verim üzerinde etkilidir. 

• Ekim yapmadan ve ekim yapıktan sonra merdane çekilmesi gerekir. 
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• Tohumları araziye ekin mibzeriyle 
ekmemiz homojen bir dağılım olması 
nedeniyle daha uygundur. 

•  Yapılan uygulamalarda ekin mibzeriyle 
yapılan ekimlerde verim daha fazla 
olmuştur. 

• En ideal ekimde sıra arası mesafenin 
15 - 20 cm olması ve dekara 1.5-2 kg 
tohum kullanılması uygundur. 

• Tane boyutu küçük olduğundan ekim 
derinliği 3 cm geçmeyecek şekilde 
ekimi yapılmalıdır. 
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• BAKIM  

• Çörekotunda yabani ot ile mücadelede henüz ruhsatlı bir ilaç ülkemizde 
bulunmamaktadır. Bu nedenle fiziki mücadele yapılmaktadır. 

• Mart ayı içerisinde veya Mart sonunda ekimin tavsiye edilmesinin nedeni 
ot ile mücadelesi henüz olmadığı için ilk ot çıkım süresinde otları öldürüp 
öyle ekim yapılması ilerleyen dönemlerde çörekotunun gelişim süresine 
yarar sağlayacağındandır. 

• Yağışlar yeterli olmadığı zamanlarda ekiminden sonraki süreçte çiçeklenme 
döneminde bir kez su verilebilir. Verimi artıracaktır.  

• Sapa kalkma döneminde çiçeklenme öncesinde kapsül dolgunluğu için ve 
dane iriliği için dönüme 5-8 kg aralığında Potasyum içerikli bir gübre 
atılması tavsiye edilir. 
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• Temmuz sonu ve Ağustos ayları 
çörekotunun hasat zamanıdır. 

• Çiçekler kapalı kapsül halini alıp 
sarardıktan sonra sertleştiği 
zamanda biçerdöver yardımıyla 
hasat edilmektedir. 

• 200 kg/da kadar tohum verimi 
sağlanabilmektedir. 

• Çörekotunda bin tane ağırlığı           
1,98-3,00g arasında değişmektedir. 

• Kapsüldeki tohum sayısı ortalama 
47-56 adet olarak tespit etmişlerdir. 
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• Daha yararlı olan  soğuk sıkım 
tekniği ile elde edilmiş çörek otu yağı 
olsa da, buna ulaşmakta güçlük 
çekenler için, çörek otu yağını kolay 
bir yöntemle evde yapmak da 
mümkündür. 

• Evde Çörek Otu Yağı Yapımı İçin 
Gerekli Malzemeler 

• 2 yemek kaşığı kadar öğütülmüş 
halde çörek otu 

• Cam şişe 

• Bir miktar saf zeytinyağı 
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• Çörek otu yağı yapımı için öncelikle, cam 
şişe içerisine 2 yemek kaşığı kadar 
öğütülmüş çörek otunu ekleyin. 

• Ardından cam şişeyi ağzına kadar saf 
zeytinyağı ile doldurun. 

• Hazırlanan bu karışımı yaklaşık 10 gün 
kadar bekletin. Ara sıra çalkalamanız 
gerekiyor. 

• Belirtilen sürenin sonunda ev yapımı 
çörek otu yağı hazır hale gelecektir. Bu 
yağı kullandıktan sonra şişeyi ara ara 
çalkalamayı ve karışımın iyice birbirine 
geçmesini sağlayın. 
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ÇÖREK OTUNUN GENEL KULANIMI 

• ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR? 
 
Çörekotu tohumu ve yağı kullanılarak 
tüketilmektedir. 

• Çörekotu tohumu, 2-3 mm 
uzunluğunda mat olmayan 
siyah renklidir, parmaklar arasında 
ovulduğunda hoş bir koku verir.   

• Çörekotu tohumu öğütüldüğünde 
bekletilmemelidir.  

• Hazır öğütülmüş olarak satılan 
çörekotu kullanılmamalıdır. 

• Yağı hassas olduğu için çabuk acır 
(Oksidasyon) ve sağlığa zararlı hale 
gelir. 
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ÇÖREK OTUNUN GENEL KULANIMI 

• Tane olarak çörek otunun yüzeyi 
mumla kaplı olduğu için 
sindirilemez.  

• Bu nedenle öğütülüp 
tüketilmesi daha uygundur. 

• Öğütülen çörekotu 
bekletilmeden tahin, pekmez ve 
bal ile karıştırılıp tüketilebilir. 

• Çörek otu yağ olarak 
tüketilecekse açık parlak 
sarı renkli, kolay akıcı, dibinde 
tortu olmayan, tadı ve kokusu 
hoş olan ürünler tercih 
edilmelidir. 
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Vücuda kuvvet ve zindelik verir,  

• Unutkanlığa faydalıdır. 

• Kan yapıcıdır. 

• Hormon sistemini ve ruh 
hâlini sağlamlaştırır. 

• Sinüzit şikayetlerini azaltır. 

• Mide, bağırsaktaki gazları giderir, hazmı 
kolaylaştırır, iştah açar; 

• Reflü şikayetlerini azaltır. 
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Böbrekteki kum ve taşları döker. 

• Yüz ve ağız felçlerine karşı koruyucudur. 

• Öksürük ve balgama faydalıdır. 

• Farenjite iyi gelmektedir. 

• Grip ve nezleye, baş ağrısına iyi gelir. 

• Kulak iltihap ve tıkanıklıklarında 
faydalıdır. 
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Diş ağrısı ve diş iltihaplanmalarında 
kullanılır. 

•  Ağız içi aftları iyileştirir. 

• Bağırsaktaki kurt, parazit ve solucanları 
öldürür. 

• Hemoroide faydalıdır. 

• Düz kasları gevşetici olarak faydalıdır. 
Bu nedenle çeşitli kas spazmlarında 
etkili olarak kullanılmaktadır. 
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Behçet hastalığı, Sedef hastalığı, 
Egzama, Vitiligo Sivilce, egzama gibi cilt 
hastalıklarına faydalıdır. 

• Yaraların çabuk iyileşmesini ve 
hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. 

• Uyku bozukluğunun giderilmesine 
yardımcı olur. 

• Saçları besler, kepeği önler.  

• Çörek otu tütsüsü haşereleri öldürür. 
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Astım ve Bronşit Problemleri 
Kahve içerisine bir çay kaşığı Çörek otu yağı 
karıştırılır. Günde iki defa alınır. Aynı zamanda, her 
gece Çörek otu yağı ile göğüs ovulur ve kaynar su 
içindeki Çörek otu yağının buharı nefesle içeri 
çekilir.  

• Sırt ağrısı ve diğer Romatizma çeşitleri  
Az bir miktar Çörek otu yağı hafifçe ısıtılır ve daha 
sonra romatizmalı alan yoğun bir şekilde ovulur. 
Günde üç defa da yağdan bir çay kaşığı içilir.  

• Şeker Hastalığı  
Bir fincan bütün Çörek otu, bir fincan su teresi 
veya hardal tohumu, yarım fincan nar kabuğu ve 
yarım fincan şahtere otu karıştırılır. Toz haline 
getirmek için mikserden geçirilir. Bir ay boyunca, 
her gün kahvaltıdan önce bir çay kaşığı Çörek otu 
yağı ile birlikte bir çay kaşığı karışım alınır.  
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• İshal  
Bir fincan yoğurt ile bir çay kaşığı Çörek otu yağı 
karıştırılır. Belirtiler kayboluncaya kadar 
karışımdan günde iki defa içilir.  

• Kuru Öksürük  
Kahve içerisine bir çay kaşığı Çörek otu yağı 
karıştırılır ve günde iki defa alınır. Göğüs ve sırt 
Çörek otu yağı ile ovulur.  

• Grip ve Burun Tıkanıklığı  
Her bir burun deliğine 3-4 damla Çörek otu yağı 
damlatma, burun tıkanıklığını ve soğuk algınlığı 
ağrılarını giderir.  
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Saçın Beyazlaması 
Çörek otu yağı ile düzenli bir şekilde saçlara masaj 
yapılması, saçların erken beyazlaşmasını 
önleyebilir.  

• Saç Dökülmesi 
Kafa derisinin tamamına limon sürün ve takriben 
15 dakika böylece bekleyin. Daha sonra 
sabunlayın durulayın ve saçların tamamını 
kurulayın. Daha sonra Çörek otu yağı ile kafa 
derisinin içine masaj yapın. Kahve veya çaya bir 
çay kaşığı Çörek otu yağı karıştırarak için.  

• Saman Nezlesi  
Bir yemek kaşığı Çörek otunu bir bardak limon 
suyuna karıştırın. Belirtiler giderilinceye kadar, 
günde iki kez alın.  
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Baş ağrısı  
Alın ve kulaklara yakın yüz kısımları Çörek otu yağı 
ile ovulur ve kafa bandajlanır. Aynı zamanda bir 
çay kaşığı Çörek otu kahvaltıdan önce alınır.  
 
Sağlıklı Cilt  
Bir çorba kaşığı Çörek otu yağı ile bir çorba kaşığı 
zeytin yağı karıştırılır. Bu karışım ile yüz ovulur ve 
en az bir saat böyle devam edilir. Sabunla yıkanır 
ve durulanır.  
 
Yüksek Tansiyon   
Kahvaltıdan önce her sabah iki diş sarmısakla 
birlikte herhangi bir içeceğe bir çay kaşığı Çörek 
otu yağı karıştırarak alın.  
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Uyuşukluk ve Yorgunluk  
Bir bardak saf ve taze portakal suyu içerisine bir 
çorba kaşığı çörek otu karıştırılarak içilir. 10 gün 
boyunca her sabah devam edilir.  
 
Hafıza Güçlendirme 
100 mg kaynatılmış nane içerisine bir çay kaşığı 
Çörek otu yağı karıştırılır ve 15 gün içmeye devam 
edilir.  
 
Kas Ağrıları  
Ağrıyan yerler Çörek otu yağı ile ovulur.  
 
Sinirsel Tansiyon Stresi 
Bir fincan çay veya kahve ile bir çay kaşığı Çörek 
otu günde 3 kez içilir.  
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ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI 

• Uyku Bozukluğu 
Balla karıştırılmış herhangi bir sıcak içeceğe bir 
çay kaşığı Çörek otu yağı ilave edilip akşamları 
içilir.  

• Diş ağrısı ve Diş eti iltihabı 
Önce sirke ile birlikte Çörek otu tohumları pişirilir. 
Çörek otu yağı ilave edilir. Diş ağrısı ve diş eti 
iltihabını gidermek için bu karışımla ağızda 
gargara yapılır.  

• Yaralarda Kullanımı 
 Ateş üzerinde çörekotu tohumları kavrulur. Süsen 
kökü yağı ile veya kına bitkisi yağı ile karıştırılır ve 
merhem haline getirilir. Daha sonra yaralar 
üzerine yayılır. Sonra sirke ile muamele edilerek 
yıkanır. 
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ÇÖREK OTU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Çörek otunun yapısında proteinler fazla 
oranda bulunmaktadır. Bu nedenle 
proteinlerin kolayca sindirilebilmeleri 
için aç karnına tüketilmesi 
gerekmektedir. 

• Çörek otunun süt yada yoğurt ile 
birlikte tüketilmemesi ve aç karnına 
yenmiş olması mide asidiyle doğrudan 
temas etmesini sağlamaktadır. 
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ÇÖREK OTU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Çörek otu hamilelik döneminde olan 
anne adayları tarafından 
kullanılmamalıdır. Ancak hamilelikten     
6 ay kadar önce tüketilmesi ve emzirme 
döneminde tüketilmesi anne ve bebek 
sağlığı için faydalı olmaktadır. 

• Çörek otu omega-3 yağını fazlaca 
içermektedir. Bu nedenle omega-3 için 
keten tohumu gibi diğer bitkilerle 
birlikte karışım olarak kullanılmamalıdır. 
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ÇÖREK OTU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Kan şekeri seviyesinde problem olan 
kişilerin mutlaka doktor denetiminde 
kullanmaları önerilmektedir. 

• Kullanımda önemli olan noktalardan 
biri kullanılacak olan dozaj miktarının 
aşılmaması gerekliliğidir. Çünkü 
önemli  sağlık problemlerine neden 
olmasa bile fazlaca tüketilen her tür 
gıda zarar verici özellikte olabilmektedir. 
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ÇÖREK OTU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Çörek otu  üzerinde araştırmalar yapan 
bir gurup araştırmacı her gün 
kullanımın doğru olmadığını, bir gün 
kullanımdan sonra iki günlük bir ara 
verilmesinin daha doğru olacağını 
belirtmektedirler. 

• Çörek otunu öğütülmüş olarak uzun 
süre saklamak içerdiği faydalı yağları 
kaybetmesine yol açar.  
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ÇÖREK OTU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Çörek otunun yemeklerden yarım saat 
kadar önce tüketilmesi sağlıklı 
zayıflamayı sağlamaktadır. 

• Çörek otunun gün içerisindeki kullanım 
miktarı 2 gramdan fazla olmamalıdır. 
Çünkü bir çok faydalı yönü olan bu otun 
fazla tüketimi zararlı olabilmektedir. 
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ÇÖREK OTU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Öncelikle tansiyon, epilepsi, kalp 
hastalıkları, şeker hastalığı ve herhangi 
bir diğer hastalık nedeniyle düzenli 
olarak ilaç kullanıyorsanız çörek otu, 
çörek otu yağı veya takviyesi 
kullanmaya başlamadan önce 
doktorunuzdan olası yan etkiler 
hakkında bilgi almalısınız.  

• Çörek otu yağı cilt üzerinde 
kullanıldığında bazı kişilerde kaşıntı, 
kızarıklık ve cildin pullanmasına yol 
açabilir.  

• Yüksek dozlarda çörek otu yağı tüketimi 
böbrek veya karaciğer tahribatına 
neden olabilir. 
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http://www.xn--canliyayn-2pb.com/yazarlar/dr-ali-aydin/corek-otu/152/ 
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