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Âlem: Plantae (Bitkiler) 

Bölüm: Magnoliophyta  
(Kapalı tohumlular) 

Sınıf: Magnoliopsida  
(İki çenekliler) 

Takım: Asterales 

Familya: Asteraceae  
(Papatyagiller) 

Alt familya: 
Carduoideae 

Cins: Carthamus 

Tür: C. Tinctorius 
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Aspir (Carthamus tinctorius), Papatyagiller (Asteraceae) familyasından 50 - 100 cm boyunda, yaz 
sonuna doğru sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu çiçekler açan bir bitki türüdür. 

Anavatanı Arabistan Yarımadası olup, İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere yayılmıştır.  

Ülkemizde yabani olarak rastlanmakta ve ekimi de yapılmaktadır.  
Eskişehir, Burdur, Isparta, Konya gibi belli yörelerde üretilmektedir. Trakya bölgesinde bölgenin yağ 

ihtiyacını karşılamakta ayçiçeğine olan bağımlılığı azaltmak için ekimi özendirilmektedir. Benzerliği 
sebebiyle ticarette Safran bitkisiyle sık sık karıştırıldığından “Yalancı Safran" denilmektedir. 

Kır safranı, papağan yemi, boyacı aspiri, haspir isimleri de kullanılır. 
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Kuraklığa dayanıklı, yazlık karakterde 
ve ortalama 3,5 - 5 ay arasında yetişir. 

Tek yıllık bir uzun gün bitkisidir.  

Soğuk ve sıcağa olan yüksek toleransı 
nedeniyle kuru tarım alanlarında, 
tuzluluğa ve yabancı otlara olan 
toleransı ile de sulu tarım alanlarında 
kullanılabilen alternatif bitkidir. 
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80 - 100 cm arasında boylanabilir, 
dikenli ve dikensiz formları vardır.  

Dikenli formları dikensizlere göre 
daha fazla yağ içerir. 4 çeşidi 
bilinmektedir; 

Bunlardan Yenice (kırmızı) ve Dinçer 
(turuncu) dikensiz, 

Remzibey (sarı) ve Balcı (sarı) 
çeşitleri dikenlidir. 
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Dikensizlerde yağ oranı % 25-28, Dikenlilerde ise %30-40 arasındadır. Yağ tipi Oleik ve 
linoleik tir. 

2,5 – 3,0 m derinlere gidebilen bir kazık kök sistemine sahiptir.  

Tohumları, beyaz, kahverengi ve üzerinde koyu çizgiler bulunan beyaz taneler 
şeklindedir. Dallanan ve her dalın ucunda içerisinde tohumları bulunan küçük tablalar 
oluşturur. 
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Bitki tablasından elde edilen tohum kullanılır. 

Toprak bakımından çok seçici olmasa da derin, 
verimli, tınlı, drenaj problemi olmayan ve su 
tutma kapasitesi yüksek pH değeri nötr olan 
topraklar idealdir. 

Su göllenmelerine karşı hassastır. 

Yazlık bir bitki olduğundan bahar ayında 
ekilmelidir. Ancak kışları çok soğuk olmayan 
ılıman bölgelerde (Çukurova vb.) kışlık olarak da 
ekilebilir.  
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20 Mart- 20 Nisan tarihleri arasında yapılması uygundur. 

Toprak şartlarına göre değişiklik gösterse de 2.5 - 4.0 cm ekim derinliği, 15-20 cm sıra arası en 
idealdir.  

Aspir bitkisi gelişmenin ilk 3 - 4 haftasında yabancı otlarla rekabet edemez. 

Kuraklığa dayanıklı bir bitki olsa da sapa kalkma ve çiçeklenme gibi kritik dönemlerinde sulama 
önemlidir. 

140 - 160 günde olgunlaşır, taç yapraklar tamamen kurur, taneler beyazlaşır ve yapraklar da 
tamamen sarı - kahverengi renge dönüşür. 
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Renkli çiçeklerinden (petaller) elde edilen 
cartharmin gıda ve kumaş boyasında, 

Dikensiz çeşitleri kesme çiçek olarak, 
Yeşil çit ve kuru çiçek olarak, 
Tohumlarında % 30-45 arasında yağ 

bulunur. Doymamış yağ asitleri (Oleik ve 
Linoleik Asit) açısından zengindir. Bu oran 
% 90-93 civarındadır. (Ayçiçeğinde bu oran 
% 86’dır) 

Linoleik (Omega-6) ve Oleik (Omega-9, 
zeytin yağı kalitesinde) olmak üzere 2 ayrı 
tipi olan, yağı yemeklik olarak kalitelidir. 

Yağı, sabun, boya, vernik, cila olarak, 
Yağı biyoyakıt olarak, 

Küspesi ise hayvan yemi olarak, 
(Ortalama % 22 - 25 protein vardır).  

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 
pilavlara tat vermek için kullanılır. 

Güvercin yemi olarak da çok değerlidir. 

 

10 

11 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER 

10 

Müshil etkisi ile kabızlığa karşı 
faydalıdır.  
 

Kolesterolü ve kan şekerini 
dengelemeye yardımcı olur.  
 

E vitamini kaynağıdır. Bağışıklık 
sistemini güçlendirir. 
 

Üst solunum (astım, öksürük, soğuk 
algınlığı vb. rahatsızlıklar) yollarına iyi 
gelir. 
 

Ruh (Serotonin) ve kalp sağlığına 
(Omega-6 yağ asitleri) iyi gelir. 
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Prostat ve göğüs kanseri olmak üzere 
kansere karşı da koruyucudur.  

 
Vücutta biriken fazla yağı eriterek kilo 

vermeyi kolaylaştırdığı gibi yağ 
dokusunun enerjiye ve kas dokusuna 
dönüşmesine de katkıda bulunur. 

 
Kas dokusunu ve kütlesini koruyucu ve 

yaşlanmanın etkilerini azaltıcıdır. 
 
Romatizma ağrılarına karşı etkilidir. 

Dahilen terletici, kurt düşürücü ve adet 
getiricidir. 
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Çin’de çiçekleri bitkisel çay olarak 
yoğun kullanılır.  

Bazı Ortadoğu ve Asya ülkelerinde 
çiçekleri pilav, çorba, sos, ekmek ve 
turşulara  renk katması için 
kullanılmaktadır. 

Etiyopya’da çok ince olarak öğütülen 
aspir tohumlarının su ile 
karıştırılmasıyla “fitfit” adı verilen bir 
içki yapılmıştır. 

Etiyopya, Sudan ve Mısır’da genellikle, 
kavrulmuş aspir tohumları nohut, 
buğday, arpa ve susam ile karıştırılarak 
çerez olarak tüketilmektedir. 
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Hindistan, Pakistan ve Burma’da, genç 
yapraklar ve genç aspir fidecikleri, yeşil 
salata yapımında kullanılmakta, 
haşlanarak yenmekte veya sebze 
yemeği olarak pilavla tüketilmektedir. 

Bangladeş’te, öğütülmüş aspir 
tohumları hardal yağı ile karıştırılarak 
romatizmaya karşı merhem olarak 
kullanılmıştır. 

 İran’da, aspir tohumlarından elde 
edilen salça kıvamındaki madde, 
peynirin mayalanmasını hızlandırmak 
için kullanılmıştır. 

Hindistan ve Pakistan’da, aspir 
bitkisinin hemen hemen bütün 
parçalarının aktarlarda satıldığı, 
buralarda pek çok hastalığın 
tedavisinde kullanıldığı ayrıca 
afrodizyak olarak da kullanıldığı 
bildirilmektedir.  
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