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Baharat

İsim. Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, zencefil, 
karabiber vb. maddeler. Bahar

Arapça bahãrãt

TDK, Güncel Türkçe Sözlük



Safranın Tarihi

Safran yetiştiriciliğinin tarihi 3.000 yıl öncesine 
kadar uzanır. Kültür bitkisi olan safranın doğada 
bulunan öncülü Crocus cartwrightianustur. 
Yetiştiriciler, aşırı uzun tepeciğe sahip olan 
örnekleri seçerek yetiştirdiler. Bunun sonucunda 
C. cartwrightianusun kısır bir mutant formu 
olarak C. sativus, Bronz Çağı’nda (MÖ 2500-2000) 
Girit’te ortaya çıktı.

O tarihlerden beri Akdeniz bölgesinde hem 
baharat hem de ilaç olarak kullanılan safran 
yavaş yavaş Avrasya’nın diğer bölgeleriyle 
Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’ya kadar 
yayılmıştır.
  

Görsel: Crocus cartwrightianus, Kültür safranı C. sativusun 
atası. Sounion Tapınağı yakınında, Yunanistan, 15 Kasım 

1991. Peter coxhead, Wiki Open Source.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Amerika


Akdeniz

Minos uygarlığı zamanında MÖ 1500–1600 
yılları arasında safranın tedavi amaçlı olarak 
kullanıldığını gösteren saray freskleri 
bulunmuştur. Safran, MÖ 2. binyılda Minos 
saray kültüründen çok daha önce bir ticaret 
malı olarak kullanılıyordu. 

Yunan efsanelerinde Kilikya’ya (Çukur 
Ova) yapılan deniz yolculuklarından 
bahsedilir. Maceraperestlerin oraya 
dünyanın en değerli safranı olduğuna 
inandıkları safranı bulma ümidiyle gittiği 
aktarılır. Başka bir efsane de Crocus ve 
Smilaxtan (Melocan) bahseder. Büyülenen 
Crocus ilk safran bitkisine dönüşür.

Görsel: Küçük kırmızı püsküller olarak belirtilen 
safranlar, iki kadın tarafından toplanıyor. Safran 

Toplayanlar duvar resminden ayrıntı. Akrotiri kazısında 
bulunan duvar resmi parçası,, Santorini Adası. Wiki 

Public Domain.



Antik Akdeniz ulusları; Mısırlı 
parfümcüler, Gazalı doktorlar, Rodoslu 
kasabalılar ve Yunan hetaerae adı verilen 
saray kadınları parfümlerde, 
merhemlerde potpurilerde, 
maskaralarda, kutsal sunaklarda ve tıbbi 
tedavilerde safran kullanmıştır. 
Döneminin sonlarında Kleopatra'nın, 
sevişmelerinin daha zevkli geçmesi için 
banyosunda safran kullandığı bilinir. 
Mısırlı sağlıkçılar her türlü 
gastrointestinal tedavi için safranı 
kullanırdı. Sayda ve Sur gibi şehirlerde de 
safran dokumaların boyanmasında 
kullanılmıştır. 

Görsel: Peste 3 yapısındaki, Safran Toplayanlar duvar 
resminden ayrıntı. Bu duvar resmi Akrotir, 

Santorini Adası Tunç Çağı yerleşmesinde bulunan 
safranla ilgili birçok örnekten biridir. Le Musée 
absolu, Phaidon, 10-2012. Wiki Public Domain.

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaza
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos


Asya

Uzmanlara göre safrandan bahseden 
ilk doküman MÖ 7. yüzyıldan kalma 
Asurlular döneminde Ashurbanipal 
tarafından toplatılan bir botanik 
kaynakçasıdır. Bundan sonra 4.000 
yıl boyunca safranın 90 kadar 
hastalığın tedavisinde kullanıldığına 
dair belge ortaya çıkarılmıştır. Irak’ta 
50.000 yıllık tarih öncesi hayvan 
tasvirlerinde safran bazlı pigmentlere 
rastlanmıştır. Sonraları Sümerler 
doğada büyüyen safranı tedavi ve 
sihirli iksir yapmak için kullandı.

Görsel: Tanrı Gomateshwara’nın tek parça 
taştan anıtı on iki yılda bir yapılan 

Mahamastakabhisheka Festivali’nde müritler 
tarafından safranla  ovulur. Wiki Public 

Domain.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak


Yahudi dilinde Süleyman’ın Şarkısı’nda da safrandan saygıyla söz 
edilir. Antik Persler MÖ 10. yüzyılda Derbena, İsfahan ve Horasan 
şehirlerinde Fars safranı (Crocus sativus 'Hausknechtii') yetiştirdi. Bu 
yerlerde safran lifleri tanrılara sunulan dokumalarda, boya, 
parfüm ve ilaçlarda kullanılmıştır. Safran lifleri yataklara serpilmiş 
ve melankoli krizlerini iyileştirmek için sıcak çaylarla 
karıştırılmıştır. Perslerin safranı uyuşturucu maddelerle birlikte ve 
afrodizyak olarak kullandığı da sanılmaktadır. Asya seferleri 
sırasında Büyük İskender (d. 20 Temmuz MÖ 356, Pella - ö. 10 
Haziran veya 11 Haziran MÖ 323, Babil), içecek ve yiyeceklerinde 
kullandığı gibi savaş yaralarını tedavi amacıyla banyosunda da 
kullanmıştır. İskender'i taklit eden askerleri safran ile banyo alma 
alışkanlığını Yunanistan’a getirmişlerdir.

Tadım 1

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCleyman%E2%80%99%C4%B1n_%C5%9Eark%C4%B1s%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sfahan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Horasan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Melankoli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrodizyak
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0skender
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan


Safranın Yolculuğu
Minos uygarlığı zamanında MÖ 1500–1600 yılları arasında safranın tedavi amaçlı olarak 
kullanıldığını gösteren saray freskleri bulunmuştur. Safran, MÖ 2. binyılda Minos saray 
kültüründen çok daha önce bir ticaret malı olarak kullanılıyordu. 



Safranın Yolculuğu
Antik Akdeniz ulusları; Mısırlı parfümcüler, Gazalı doktorlar, Rodoslu kasabalılar ve 
Yunan hetaerae adı verilen saray kadınları parfümlerde, merhemlerde potpurilerde, 
maskaralarda, kutsal sunaklarda ve tıbbi tedavilerde safran kullanmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos


Safranın Yolculuğu
Antik Persler MÖ 10. yüzyılda Derbena, İsfahan ve Horasan şehirlerinde 
Fars safranı (Crocus sativus 'Hausknechtii') yetiştirdi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sfahan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Horasan


Safranın Yolculuğu
Safran Hindistan’a 10, Keşmir’e 12. 13 yüzyılda ulaştı



Safranın Yolculuğu
Büyük İskender içecek ve yiyeceklerinde kullandığı gibi savaş yaralarını tedavi amacıyla 
banyosunda da kullanmıştır. İskender'i taklit eden askerleri safran ile banyo alma alışkanlığını 
Yunanistan’a getirmişlerdir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0skender
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan


Anadolu

Roma döneminde dünyanın en 
iyi safranı Kilikya’nın 
(Çukurova) kıyı kesiminde, 
kazana benzeyen ve korku 
veren bir kireçtaşı çöküntüsü 
olan Korykos (Cennet Obruğu) 
mağarasında yetişirdi.



Safranbolu 
Safranı

Safran Hasadı. Aşağı Güney Köyü

3 Safran



Bizans

Seremoniler Kitabı’nda, İmparatorun özel odasında stok edilmesi gereken çeşitli 
baharatın ve koku verici maddelerin uzunca bir listesi yer alır: “Merhemler, değişik 
günlükler, tütsüler: Mastika, Arap sarı sabırı, şeker, safran, misk, esmer amber ve 
kuru öd ağacı, birinci ve ikinci kalitede gerçek tarçın, Çin tarçını. (Kōnstantinos VII 
Porphyrogennētos; (17–18 Mayıs 905 – 9 Kasım 959) Makedon Hanedanının 4. 
İmparatoru (913-959).

Yemek: Hint sümbülü, kedi otu, karanfil, tarçın, biraz mantar, sonra sirke ve 
tütsülenmemiş bal katılmış, tatlı-ekşi bir safranlı yemek. Bu yemek yine aynı 
kaynakta “ortasında kocaman, altın renginde bir kırlangıç balığı ve üç karış eninde, 
yumurtalarıyla birlikte, Rygin(?) limanından çıkma bir kefal ve ala, iyi gelişmiş, 
birinci kalite bir trança”ile birlikte servis edilir. (Prodromic Poems 12. yüzyıl).

Kaynak: Andrew Dalby. Bizans’ın Ağız Tadı / Kokular, Şaraplar, Yemekler. Kitap Yayınevi, İstanbul. 
Eylül 2004.



Günümüz Yunan Mutfağı

Reçeteler

(1 adet)

-Saffron Pilaf

Üretim: Krokos, Makedonya’da 
1.500 aile 2.500 dönümde, yılda 
6-9 ton safran üretiyor.



Günümüz İran Mutfağı

Reçeteler

(14 adet)

-Saffron Almond Brittle 

-Brownie

-Cream

-Ice Cream

-Lime and Saffron Syrup

-Persian Saffron Love-Tea

-Pudding

-Quail (Güvercin) Kabab with Verjuice and Saffron

-Rice

-Saffron-Flavored Steamed Rice with Golden Crust

-Saveh Sweet Saffron Bread

-Syrup

-Tea



Selçuklu Mutfağı

Ömür Akkor

“… yazılı kaynakların azlığı göz 
önüne alındığında elde kalan 
kaynaklar açısından çok küçük bir 
noktadan hareket edildiği ve 
tariflerin öyle yazıldığı 
bilinmelidir. Kitabın içerdiği 
tariflerden bir kısmı dönem 
kitaplarında bulunsa da bir 
kısmının sadece adı ya da içeriği 
kalmıştır. Bu nokta da aşçılık 
tecrübelerimin geliştirdiği 
önsezilerden…” demektedir. 



Selçuklu Mutfağı

Nevin Halıcı

Yazılı kaynaklardan derlediği 
yemeklerin reçetelerini 
oluşturmuş ve ortaya çıkan 
yemekleri 11 “Tadımcı”ya 
onaylatarak tamamlamıştır



Selçuklu Mutfağında Baharat
Kaynak: Ömür Akkor (Mayıs 2014) & Nevin Halıcı (Mart 2015)



Sen safran evleğisin, safran olur... başka sebzelerle karışıp uzlaşma!

Ey safran, sudan gıdanı al da safran ol, zerdeye gir! Şalgam evleğine 
girip ağzını açma da onunla aynı tabiatta, aynı huya sahip olma!

Kaynak: Mevlana. Mesnevi c. 4, satır 1085.



Hipotez 1: Safranlı yemekler 
Anadolu’ya Selçuklular 
üzerinden girmemiştir. 



Osmanlı Yemekleri İçin Seçilmiş Kaynakça



Muhammad bin al-Hasan 
bin Muhammad el-Karim

A Baghdad Cookery Book
13. Yüzyıl

Bağdadi (Badatlı) ya da Kitabbü’t-Tabih 
adıyla bilinen bu kitap 13. Yüzyılda 

yaşadığı bilinen yazar tarafından Abbasi 
Halifeliği dönemi mutfağından derlenen 

160 reçeteyi vermektedir.
Yüzyıllar boyunca Osmanlıların en 

beğendiği yemek kitabı olarak 
tanınmaktadır.



Bağdadi’de Safranlı Yemekler



Muhammed bin 
Mahmud Şirvani

Kitab-ı Tarih
15. Yüzyıl

15. Yüzyılda yaşamış tanınmış bir hekimdir. 
Beylikler döneminde yaşamış ve Osmanlı Sultanı 
Çelebi Mehmed’e (1413-1421) eserler sunmuştur.
Önceleri Bağdadi’nin Türkçe tercümesi olarak 
bilinen kitabın Şirvani’nin sonuna eklediği 11. 

Bölümde sunduğu 77 reçete dönemin Türk 
yemekleri konusunda çok ayrıntılı bilgi 

sağlamaktadır. 



Şirvan’nin Eklediği Reçetelerde Baharat



Prof. Dr. A. Süheyl 
Ünver

Fatih Devri Yemekleri
15. Yüzyıl

Tıp tarihçi Ünver’in Fatih Sultan 
Mehmet Külliyesi ve Sarayı mutfak 

defterleri üzerinde yaptığı 
araştırmalar sonucu derlediği 110 

adet yemek ve içecek reçetesini 
yayınlamıştır.

2 Safranlı Yemek



Semih Tezcan
Bir Ziyafet Defteri

16. Yüzyıl
Semih Tezcan’ın 1539’da Kanuni Sultan 

Süleyman’ın veliahtları Beyazıt ve Cihangir 
için Edirne’de yapılan 14 gün süren sünnet 
şenliklerinde sunulan yemeklerle ilgili belge 

üzerindeki çalışmasını derlemektedir.
5 Safranlı Yemek

20 vukiyye (25,600 kg) safran kullanıldı



Dürrizade Nurullah 
Mehmet Efendi
Akdiye Risalesi

18. Yüzyıl
1127 [hicri] senesinde Sultan Ahmed 

Salis Hazretleri Mora Seferine giderken 
Edirne’ye uğrayıp Suyolcular Kethüdası 
Mirza Efendi hanesinde ziyafette Mirza 

Efendinin yapmış olduğu yemekler
5 Safranlı Yemek



Mehmet Kamil
Melceü’t-Tabbahin 

(Aşçıların Sığınağı)
19. Yüzyıl

Osmanlının basılan ilk yemek 
kitabıdır (1844). İçinde 35 takıma 

ayrılmış 887 reçete vardır. 
1 Safranlı Yemek



Şeyh Han Ali Eşref 
Dede Efendisi

Risale
19. Yüzyıl

Edirne Mevlevihanesi 
Postnişin’lerinden Dede Efendi’nin 

Risalesi 1859’dan önce yazılmış 
olduğu anlaşılmaktadır.

3 Safranlı Yemek 



Osmanlı Saraylarında Safranlı Yemekler
Tadım 2



Osmanlı Saraylarında Safranlı Yemekler



Sholeh zard



Hipotez 2: Celali İsyanları ve izleyen 
Büyük Kaçgun’dan safranın üretimi ve 
lojistiği olumsuz etkilenmiş olmalıdır.



Safran Diyarı Tokat

“Asya’nın en çok safran çıkarılan yeri burası olup en iyi mal olarak Hindistan’a 
ihraç edilir. Safranın libresi yerinde, senesine göre, on üç - on dört franka satılırsa 
da ağırlığı safrandan ziyade, muhafazası için lazım olan mum çekmektedir.”

Hrand der Andreasyan. Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi (1606-1619). İstanbul: 
Everest. 2013. ss. 210.



Seyahatnamelerde Safranbolu Safranı

…zemininde zağfran eyü olmagla tarlası gayet zikıymettir mesela 
İstanbuli kile buğday ekilür tarlaya bir kaç guruş virirler vilayeti 
sengistan [: taşlı] ve cezire gibi olmagla toprak azizdir ve oldukça 
ulema ve meşayihi [: şeyhler] vardır ve zağfran sebebile ekseri halkı 
hacıdır lakin hakikten kabe-i şerifi gören hacılardan değil zira gayet 
şerir ve hilekar ve kezzab ve bivefa ademlerdir Kastamonu halkına 
galibdirler beher hal bir akçelik soğan tohumunu hilesiz vermez ve 
etraf kazalarda gezüb ahmak türklerin ellerinden balmumunu ucuz 
beha ile alub zağfranı anınla mülemma iderler ve zağfranın arasına 
uspur şükufesin ilhak idüb bir tel zağfrana on tel uspur zam idüb 
hezar dürug-i kazibe ile furuht iderler. 

Uluslu İbrahim Hamdi. Atlas-ı İbrahim Hamdi (1142 hicri, 1729-30)



Asıl ticaretini, yerin bu denli gelişmesini sağlayan ve ona eski ismi Flaviapolis 
ve yeni ismi Zafaran Boli’yi veren safrandan sağlıyor…Yol boyunca çoğu çiçek 
açmış safranlarla kaplı bakımlı tarlalardan geçen başka bir yoldan Bulak 
Köyü’ne geri döndük, 

William Francis Ainsworth. Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia  
(1837).

Tabakhaneler, sahtiyan fabrikaları ve bir sürü ayakkabıcı, yanı sıra şehre adını 
sağlayan safran vardır. 

Andreas David Anatolien, Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien : 1850-1859.

…safranın, ihracatı içinde önemli yer işgal edip, etmediğini bilemiyorum. 

Prof. Dr. Richard Leonhard. PAPHLAGONIA / Reisen und Forschungen im Nördlishen Kleinasien (1903).

Kasabaya adını veren safranın ekimi, eskiden bölge ekonomisi içinde önemli 
yer işgal ederken bugün hemen hemen yok olma noktasına gerilemiştir 

Ewald Banse. Die Türkei. 1919.





Safranbolu Safranlı İtalyan Yemekleri Çalıştayı
26 Mayıs 2007

İtalyan Kültür Merkezi Ankara’nın İş Birliğiyle, 26 Mayıs 2007



İlk Safran Hasadı Şenliği
10 Aralık 2009



Ateşbaz-ı Veli
En İyi Lezzet Noktası Ödülü (Karadeniz Bölgesi)

Konya, 24 Ekim 2015



Teşekkür ederim
Tadım 3


