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SAFRAN ve SAFRANBOLU 

                                                                                                        Kızıltan ULUKAVAK 

Safranbolu ismini bir bitkiden; Safran’dan almış bir kenttir. Safranın botanik’teki 
Latince adı “Crocus sativus L.”dir. Tarih boyunca safran boya, ilaç ve parfüm üretiminde; kimi 
yemeklerde de  tatlandırıcı ya da renklendirici baharat olarak kullanılagelmiştir.  

Safran, soğanıyla üretilen bir bitkidir. Safran soğanı üç yıl boyunca her yıl sürgün verir. 
Sürgün çiçek açtıktan ve yeni soğan oluşturduktan sonra kurur. Sürgünlerden her biri, yandaki 
resimde görüldüğü üzere, 7-8 adet; taç yaprakları mor renkli çiçek açar. 

Safran bitkisi her yıl Sonbahar’da, Ekim’in son yarısı ile  
Kasım‘ın ilk yarısında çiçeklenir. Safran, bu çiçeklerin kırmızı 
renkli olan dişi organının, “stigma” da denilen “tepecik” kısmından 
elde edilir. Bu kısma “safron” da denilmektedir. Tepecikler 
toplanıp, çeşitli yöntemlerle kurutularak safran kullanıma hazır 
hale getirilir. Dişi organların yanı sıra, çiçeğin sarı renkli erkek 
organlarının da toplanıp kurutulması, safranın kalitesini düşürür. 

Ortalama olarak, bir dekar safran tarlasından 80-90 kg 
çiçek toplandığı, 80-100 bin çiçekten 5 kg yaş tepecik ve bundan 
da ancak 1 kg kuru tepecik elde edilebildiği için, safran  “Dünyanın 
En Pahalı Baharatı” diye tanıtılır.  Ayrıca, perakende alım 

satımında bir gramının, bir gram altına eşdeğer olması nedeniyle de safran, “Altın Değerinde 
Bir Bitki” adıyla da anılır.   

Safran sözcüğü  ile Safranbolu adının ilişkisinin ne zaman başladığı ise, irdelenmesi 
gerekli bir konudur. Tarihte çok değişik adlar almış olan Safranbolu’nun Bizans dönemi ve 
öncesindeki adları tartışmalı olsa da, Türklerin egemenliğine girdiği 13.yüzyıldaki adının, 
“Borlu” ve  Osmanlı dönemindeki ilk adının da, “Taraklıborlu” olduğu tartışmasızdır. Bu ad, 
kentte Borlu ve Taraklı adlı Türk boylarının yerleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır. (*)   . 

Safranbolu’nun daha sonra safrandan ad alabilmesi için, kuşkusuz yörede kente adını 
verecek kadar çok geniş alanlarda safran tarımı yapılması gerekecektir. Ünlü Osmanlı 
düşünürü Katip Çelebi’nin, 1650’lerde yazdığı Fezleketü-t Tevarih adlı kitabında (**) Cinci 
Hoca’nın Zağferanborlu’lu olduğunu bildirmesi, safran bitkisiyle ilişkinin ve dolayısıyla kentte 
safran yetiştiriciliğinin, günümüzden en az dört yüzyıl öncesine uzandığını göstermektedir. 

Bu arada,  Safranbolu’ya komşu, Bartın’a bağlı Ulus İlçesinden İbrahim Hamdi 
Efendi’nin, 1726-1746 yıllarında yazdığı ve 1747’de basılan ”Atlas-ı İbrahim Efendi” adlı 
kitapta (***) da Safranbolu’dan Zagfranbolı diye söz edilir ve bu kitap, Safranbolu’da safran 
yetiştirildiğine yer veren,  bilinebilen en eski kitap olma niteliğini de taşır. Kitabın yazarı, ayrıca 
Safranbolu safranında, gereğinden fazla balmumu kullanıldığından da yakınır. 

Kente Zağferanborlu denilmeye başlandığında eski ismi Taraklıborlu adı 
terkedilmeyerek, “Zağferanborlu, namı diğer Taraklıborlu” denir. Örneğin kente, 19.yüzyılın 
başlarında, Padişah 3.Selim’in Safranbolulu Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa’nın,1805 tarihli 
Vakfiyesinde ve ayrıca Safranbolu Şer’iye Mahkemesi sicillerinde, Zağferanborlu, nam-ı 
diğer Taraklıborlu denirken, bu yüzyılın ortalarında Şer’iye Mahkemesi sicillerinde Medine-i 
Zağferanborlu ve aynı yüzyılın sonlarında ise sadece Zağferanborlu denilmeye başlanır. 

20.yüzyılın başlarında Türkçe ses uyumu gereği, kent Zağferanborlu’dan kimi harfler 
düşerek , Zafranbolu adını alır. Nitekim, Safranboluluların 1930 başında satın alıp T. Hava 
Kurumuna armağan ettiği uçağa Zafranbolu adı verir. Türkçede safran’a, Arapça’daki adına 
uyularak  zafran denilmemesi gibi, daha sonra Zafranbolu sözcüğündeki (Z) harfinin yerine 
(S) harfi gelerek, kent Safranbolu olarak adlandırılır. 

 
 

 



Ancak ne var ki, Safranbolu’da günümüzden en az dört yüz yıl önce başlayan safran 
üretimi, ileriki yıllarda önemini yitirir. 1924 yılında Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
bastırdığı kitapçıkta, o yıllarda Safranbolu’dan dışarıya satılan safranın 3.200 Osmanlı lirası 
değerinde ve 7.200 dirhem olduğu belirtilir. Bir dirhem 3,2 gram olduğuna göre, üretilebilen 
safran, 23 Kg. dolaylarındadır. 

Geçen 20.yüzyılda,  Safranbolu’da safranın, sadece dinsel bayramlar, düğünler ve 
özel ziyafetler için, “zerde” adlı, sütlaç benzeri tatlının yapımında kullanıldığı bilinir. Ayrıca 
“kocakarı ilacı” denebilecek çeşitli macunların hazırlanmasında katkı maddesi olduğu 
söylenir. Geçmişte Safranbolu’da, “safranlı pilav” yapılmaz ya da bilinmez. 

Bu arada yine geçen yüzyılda, Safranbolu Belediyesi’ne, Dışişleri Bakanlığı’ndan 
gelen bir yazıdan öğrenildiği üzere, İngiltere’nin Saffron-Walden kentinin Belediye Meclisi 
üyesi Mr.G.S.PARKER’ın, Safranbolu gibi, adını safran’dan alan Saffron-Walden  kenti ile 
Safranbolu’nun kardeş şehir olma önerisinde bulunması ilginç bir anekdottur. Öneri, 
Safranbolu Belediye Meclisi’nin 24.Mayıs 1965 tarihli toplantısında kabul edilir ve öneride 
bulunan kişiye, Safranbolu’dan 50 gr. safran gönderilir. Ancak, kardeş şehir olma önerisi ve 
alınan karar kağıt üzerinde kalır, iki kent arasında bu alanda somut bir ilişki kurulmaz. 

Aslında bir önceki yüzyılda safran, Safranbolu dışında ülkemizde de önemsenen bir 
bitki değildir. Safran tarımını özendirici bir uygulamadan ya da öğretiminden söz edilemez. 
Sadece, 1958’te Ankara Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olan, ileriki 
yılların Zirai Mücadele Genel Müdürü; Konya, Sivas ve Mersin’deki Üniversitelerin öğretim 
üyesi merhum Prof.Dr.İbrahim GÜMÜSSUYU, Fakülteden mezun olabilmek için hazırlamak 
zorunda olduğu tez için, Fakülte’nin Endüstri Bitkileri Kürsüsündeki hocasına 
başvurduğunda, hocası “sen madem Safranbolulusun, safran hakkında bir tez hazırla, getir” 
der. Sayın GÜMÜŞSUYU da Safranbolu’da Akören ve Davutobası köylerinde safran 
yetiştiren bir iki ailenin olduğunu öğrenir; onlarla görüşerek mezuniyet tezini hocasına sunar. 

Ancak ileriki yıllarda, Ankara Ziraat Fakültesi’nde ve diğer Ziraat Fakülteleri’nde 
safran tarımının da ders konuları arasına girdiği ve bu konuda başta Prof.Dr.Neşet ARSLAN 
olmak üzere, bir çok öğretim üyesinin araştırmalarının büyük değer taşıdığı özellikle 
belirtilmelidir. 

Safranbolu’da da safrana olan ilgisizliğe ve duyarsızlığa, 2000’li yılların hemen 
başında, kamu kurumları ve zamanın Safranbolu Kaymakamı Celal ULUSOY’un çabalarıyla 
son verildiğine de değinilmelidir. Prof.Dr. İbrahim GÜMÜŞSUYU’na, Kaymakamlık, 2002 
yılında önce “Altın Değerinde Bir Bitki Safran” adlı bir broşür; sonra “Dünyanın En Pahalı 
Baharatı Safran” adlı bir kitapçık hazırlatır. İlçe Tarım Müdürlüğü safran tarımını özendirici 
program ve projeleri uygulamaya başlar; zamanın Safranbolu Tarım Müdürü, halen Karabük 
İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Ziraat Mühendisi Çetin AYVALIK büyük çaba gösterir. 

Sayın AYVALIK, ayrıca 2011 yılında safranı tanıtıcı Türkçe, İngilizce ve Japonca 
“Safranbolu Safranı” adlı bir broşür de hazırlar. Bu yıllarda Safran, Safranbolu’nun evleri gibi 
çok ünlü lokumlarında da kullanılmaya başlanır; bitki çaylarına, safran çayı da dahil olur. Bu 
arada, safranlı sabun ve safran kolonyası gibi yeni ürünler de satışa sunulur. 

Öte yandan, bir sivil toplum örgütü olan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı da, son 
yıllarda düzenlediği  “Safran Hasadı” etkinlikleriyle, safranı ilgi alanlarının ilk başına alır.  

Safranın bundan böyle gelecekte, Safranbolu’nun sadece adında yer almış olmakla 
kalmaması, çok geniş alanlara yayılması ve Safranbolu’nun eskilerin deyimiyle “ismiyle 
müsemma”; yani ismiyle özdeş; adına yakışır bir konuma kavuşması beklenir. 

 

(*) Prof.Dr. Enver KONUKÇU, Safranbolu Makalesi, Ortadoğu Gazetesi, 29.11.1992 
(**) Feridun M.EMECEN, Taraklıborlu’dan Safranbolu’ya, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu           

(04-06 Mayıs 1999), Sayfa: 20 – Türk Tarih Kurumu Basımevi, VII Dizi, Sayı: 196 - 2003 

(***) Ülkü Halkevleri Dergisi, Mart,Nisan,Mayıs/1940, Sayı: 85,86,87, Talat Mümtaz YAMAN’ın kaleme aldığı 
“Cihannüma’nın İlaveli Nüshası” başlıklı makaleler 

 


