
	Safran (Crocus sativus L.), Süsen-
giller (Iridaceae) ailesine mensup, son-
baharda çiçek açan çok y›ll›k so¤anl› 
bitkidir. Ayn› zamanda safran bitkisi-
nin turuncu renkli difli organlar›n›n 
(stigma), elle toplanarak kurutulma-
s›yla elde edilen g›da, boya ve ilaç ham-
maddesidir. Bir kilo safran için 150.000 
çiçek gerekti¤inden, elde edilmesi ol-
dukça zahmetli ve bu nedenle epeyce 
pahal›d›r. 2013 y›l›nda, ‹ran safran›n›n 
gram› 11 ; ‹spanyol safran›n›n gram› 
ise 35  fiyatla al›c› bulmufltur. 	

Safran bitkisinin anavatan›n›n, 
Asya'n›n güneybat› bölgesi oldu¤u 
kabul edilir. Safran tar›m›yla ilgili 
ilk kaynak, yaklafl›k MÖ 2300 y›l›nda 
babas› bahç›van olan Akad Kral› Sar-
gon'a dayan›r ve F›rat k›y›s›nda bu-
lunan Azupirano adl› unutulmufl bir 
yerden bahseder. 	

Yunan adalar›nda bulunan Minos 
uygarl›¤› (MÖ 1700-1600)'na ait sa-
raylardaki freskolarda, safran bitkisi 
görülmektedir. 	

Eber papirüsünde (MÖ 1550), 
safran›n böbrek hastal›klar›nda ya-
rarl› oldu¤u; g›daya kat›ld›¤›nda kalbi

kuvvetlendirdi¤i, hazm› kolaylaflt›r-
d›¤›, bafla¤r›s› ve akflamdan kalma 
haline iyi geldi¤i, ancak afl›r› dozda 
al›nd›¤›nda ifltah› azaltt›¤› kaydedilir. 	

Safranla ilgili baz› kullan›m bil-
gilerine, MÖ 7. yüzy›la ait Asur kay-
naklar›nda da rastlanm›flt›r. 	

Ülkemizde Safranbolu'da ve ba-
z› yörelerde tar›m› yap›lmakta veya 
denenmektedir. ‹spanya ve ‹ran, bü-
yük safran üreticileridir. Ayr›ca ‹talya, 
Fas, Yunanistan, Afganistan ve Hin-
distan'da tar›m› yap›lmaktad›r. Son 
y›llarda safran üreticili¤i, Avrasya'n›n 
di¤er bölgeleriyle Kuzey Amerika ve 
hatta Okyanusya'ya kadar yay›lm›flt›r. 	

Eski Yunan'da ve Eski M›s›r'da 
safran›n, hem t›pta ve parfümeride 
kullan›ld›¤›, hem de kozmetik ve boya 
maddesi olarak de¤erlendirildi¤i bilin-
mektedir. Antik Çin ve Hint medeni-
yetleri de safrandan benzer flekillerde 
yararlanm›flt›r. 	

MS 980-1037 y›llar› aras›nda 
yaflam›fl olan ‹bn-i Sina, “T›bb›n Ka-
nunu” adl› an›tsal eserinde safran›n 
etkilerinden bahseder; antidepresan, 
kalbi güçlendirici, görmeyi güçlen-

dirici, ifltah› azalt›c›, cinsel arzuyu 
art›r›c›, iyileflmeyen rahim yaralar›n› 
(rahim kanseri) iyilefltirici, rahimin 
t›kanmas›n› ve yap›flmas›n› önleyerek 
do¤umu kolaylaflt›r›c›, yang›lar› ön-
leyici, a¤r› kesici, sindirim sistemini 
bilhassa mide ve karaci¤eri güçlendi-
rici, sedatif ve sinir yat›flt›r›c›, özellikle 
ya¤› solunum sistemini güçlendirici. 
Ayr›ca, 13,5 gr safran›n öldürücü 
oldu¤unu kaydeder. Bu t›bbi özellik-
lerin hemen hepsinin do¤ru oldu¤u, 
yap›lan bilimsel çal›flmalar ve klinik 
deneylerle ispatlanm›flt›r. 	

Bir randomize plasebo kontrollü 
klinik deneyde, günde 2 defa 30 mg 
verilen safran›n, hafif ve orta fliddette 
depresyonu önlemede etkili oldu¤u 
gösterilmifltir. Baflka bir klinik de-
neyde, safran›n antidepresan etkisi, 
fluoxetine ve imipramin ile mukayese 
edilmifl ve ispatlanm›flt›r.	

20 mg/gün safran ile 3 ay süren 
randomize kontrollü klinik deneyde, 
yafla ba¤l› maküler dejenerasyonun 
ilk safhalar›nda retinan›n ›fl›k alg›la-
ma hassasiyetini art›rd›¤› ispatlanm›flt›r. 	

Sekiz hafta süren ve günde 176,5 
gr safran verilerek yap›lan randomize 
kontrollü klinik deneyde, safran'›n 
ifltah› azaltt›¤› gösterilmifltir. 	

Safran›n, idiopatik infertilite gös-
teren erkeklerde sperm motilitesini 
iyilefltirdi¤i, daha yüksek dozlarda 
(200 mg/gün) ise erkeklerde cinsel 
fonksiyonlar› düzeltti¤i görülmüfltür. 
Ancak düflük dozlarda (60 mg/gün), 
erektil disfonksiyonda (penis sertlefl-
mesi) etkisiz oldu¤u bulunmufltur. 	

Bir randomize kontrollü klinik 
deneyde, safran›n kad›nlarda pre-
menstruel semptomlar› iyilefltirdi¤i gö-
rülmüfltür. Baflka bir çal›flmada ise 
20 dakika süreyle safran koklaman›n, 
kad›nlarda baz› hormonlar›n seviyesin-
de de¤iflikli¤e yol açt›¤› belirlenmifltir.



	

Koroner arter hastal›¤› (CAD) 
olan kiflilere, günde 2 defa 100 ml 
süt içinde 50 mg safran verildi¤inde, 
lipoprotein oksidasyonu olas›l›¤›n›n 
önemli ölçüde azald›¤› yani antiok-
sidan etkisinin oldu¤u gözlenmifltir. 	

Klinik deney olmasa da safran›n 
antibakteriyel ve antikanser etkilerine 
dair epeyce deneysel veri mevcuttur. 
Çeflitli in vivo ve in vitro çal›flmalar-
da, safran›n solunum sistemini regüle 
ederek ast›m gibi obstrüktif pulmoner 
rahats›zl›klarda yararl› olabilece¤i 
bulunmufltur. Hayvan deneylerinde, 
safran›n etken maddelerinden krosin 
ve krosetin'in, haf›zay› güçlendirici 
ve ö¤renmeyi kolaylaflt›r›c›, iskemik 
retinopati'yi tedavi edici, mide ve ka-
raci¤er koruyucu etkileri; safranal'in 
ise öksürük kesici, antikonvulsan, 
anksiyolitik (sakinlefltirici) etkileri 
ve yüksek dozda da hipnotik (uyu-
tucu)  etkisi görülmüfltür. 	

Safranda 150'den fazla uçucu 
ve organik bilefli¤in varl›¤› gösteril-
mifltir. Bunlar aras›nda safrana karak-
teristik sar› rengini veren bileflikler, 
karotenoitlerdir. Alfa-krosin, safrana 
alt›n sar›s› rengini veren krosetin 
esteri karotenoittir. Di¤erleri zeaksan-
tin ve likopen gibi karotenoitlerdir. 
K›z›l renkli zeaksantin, insan retina-
s›nda do¤al olarak bulunan birkaç 
karotenoitten biridir. Safran›n koku 
ve tad›ndan sorumlu olan bileflik 
pikrokrosin'dir. Bu bileflik, uçucu bir 
terpen aldehit olan safranal'in gliko-
zitidir. 	

Safranla ilgili, bir Alman Komis-
yon E monograf› yay›mlanm›flt›r. 
“Croci stigmata" isimli bu monograf, 
safran ve preparatlar›n› içerir. Sedatif 
olarak, spazmlara ve ast›ma karfl› 
kullan›l›r. Maksimum günlük dozun 
1,5 gr, letal dozun 20 gr, düflük yap›c› 
dozun ise 10 gr oldu¤u belirtilmifltir.

	

Süt içinde 5 gr safran bir seferde 
al›nd›¤›nda; burunda kömür karas› 
nekrozla kendini gösteren afl›r› pur-
pura, 24.000 trombositopeni, yüzde 
41 hipotrobinemi ve üremiyle seyre-
den ciddi kolaps görülür. Ayr›ca ra-
him kanamas›, kanl› ishal, hematüri, 
burun ve dudak ile göz kapaklar›nda 
kanama, bafldönmesi (vertigo), sersem-
leme, uyuflukluk ile gözak› (sklera), 
cilt ve mukoz membranlar›n sar›lafl-
mas› ve yalanc› sar›l›k benzeri semp-
tomlar›n oluflmas› söz konusudur. 	

Gebelikte, safran kullan›m› öne-
rilmez. 	

Safran, kendi a¤›rl›¤›n›n 100.000 
kat› suyu sar› renge boyar. Bu özel-
li¤iyle kumafl boyas› olarak kullan›l›r. 
Kat›ld›¤› yemeklerin rengini alt›n sa-
r›s› yapar. Bu nedenle, pilava kat›lan 
zerdenin terkibine girer. Ayr›ca, çeflitli 
likör ve g›da kar›fl›mlar›n›n terkibinde 
yer al›r. 	

Uluslararas› Standartlar Örgütü 
(ISO), ISO 3632 standard›yla safran 
s›n›fland›rmas› yapm›flt›r. Buna göre 
safran tipleri krosin (renk), pikrok-
rosin (tat) ve safranal (koku) içerik-
lerine göre s›n›fland›r›l›r. Krosin'in 
lambda ( ) 400 nm dalga boyunda 
UV-VIS ölçümlerine göre, ISO I-IV 
aras› (>190 ile 80) kalite s›n›flamas› 
yap›lm›flt›r. Buna göre en yüksek

kalite I; en düflük kalite ise IV'tür. 
‹spanyol Federal Standard›na göre 
“Coupe" (>190) en kaliteli; “Sierra" 
(<110) ise en düflük kaliteli safran 
tipleridir. 	

Pahal› bir baharat oldu¤u için 
ta¤flifli çok yap›l›r. Safran yerine 
“Asteraceae" familyas›ndan aspir, 
portekiz safran›, yalanc› safran 
(Carthamus tinctorius L.) çiçekleri 
ve "Zingiberaceae" familyas›ndan 
zerdeçal, hint safran› (Curcuma longa 
L.) rizomlar› yayg›n flekilde kulla-
n›lmaktad›r. Her ikisinin de kimyasal 
terkibinin safranla alakas› yoktur. 
Ancak, her ikisi de g›da boyas› olarak 
kullan›l›r. Ayr›ca pancar ve nar lifleri, 
k›rm›z›ya boyanm›fl ipek lifleri, renk-
lendirilmifl m›s›r püskülleri, ayn›safa 
(Calendula officinalis L.) petalleri, saf-
ran bitkisinin ifle yaramayan sar› renk-
li erkek organlar› (stamen) kat›flt›r›-
larak ta¤flifl yap›l›r. Toz safranda, 
ta¤flifl uygulamas› daha yayg›nd›r. 
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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.


