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viiÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 

Osmanlı dönemi, Türk mutfak tarihinin önemli bir evresini oluşturmaktadır. Bu dönem 
hem altı yüzyılı bulan uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır, hem coğrafi keşifler ve 
sanayi devrimi başta olmak üzere Dünya tarihindeki önemli gelişmeleri içinde barındır-
maktadır, hem de zenginlik, incelik ve zarafette Türk mutfağının zirveyi yakaladığı bir 
dönem olma özelliği taşımaktadır. Mimari, müzik, sanat ve estetikte yakalanan düzey, 
içinde mutfak kültürünün de olduğu neredeyse her alanı kuşatmıştır. Bu nedenle Osmanlı 
mutfağı, belli bir kültür düzeyini hedefleyen her bireyin kayıtsız kalamayacağı bir alandır.
İç Asya’da ağırlıklı olarak tahıl ve hayvansal ürünlerden oluşan nispeten fakir beslen-
me modeli, Türklerin yerleşik hayatı benimsemeleri, İslamlaşmaları ve nihayet Batı’ya 
doğru göçleri süreçlerinde değişmiş, derece derece zenginleşmiştir. Osmanlı döne-
minde, Uzakdoğu’da pirincin, Batı Avrupa’da buğday ve etin hâkimiyetine karşılık Os-
manlı mutfağında hayvansal ve bitkisel ürünlerin dengeli bir biçimde kullanılması, bu 
mutfağı özgün kılmıştır. Diğer taraftan Osmanlı döneminde yaşanan kimi gelişmeler, 
o vakte kadar belli bir olgunluğa eren bu mutfağın daha da gelişmesine, ürünlerin çe-
şitlenmesine imkân tanımıştır. Bunlardan biri, Osmanlı fetihleriyle birlikte yaşanan 
coğrafi genişlemedir. Böyle bir yayılma, yeni topraklardaki kimi ürünlerin yiyecek lis-
telerine girmelerini sağlamakla kalmamış aynı zamanda eskiden bilinen birçok ürü-
nün yeni topraklarda üretilmeye başlanması ve daha nitelikli ürünler alınmasıyla so-
nuçlanmıştır. Osmanlılar bu şekilde birçok ürünün bölgeler arası seyahatinde aktif rol 
oynamışlardır. Hatta onların neden olduğu ürün hareketliliği Osmanlı sınırlarını da 
aşmış; birçok ürün Osmanlılar vasıtasıyla Avrupa’ya taşınmıştır. Nitekim çeşitli Av-
rupa dillerinde çok sayıda ürünün isminde aidiyet ifadesi olarak “Türk” yer almıştır.
Osmanlı mutfağında değişime neden olan diğer önemli bir gelişme, coğrafî ke-
şiflerdir. Coğrafi keşiflerle Amerika kıtasından gelen ürünler, Osmanlı mutfa-
ğını derinden etkilemiştir. Ancak bu etkilenmenin keşiflerden yaklaşık iki yüz-
yıl sonra ortaya çıkmaya başladığı belirtilmelidir. Anadolu halkı domates, fasulye, 
portakal, biber, patates, mısır vb. Yeni Dünya kökenli ürünlerle 17. ve 18. yüzyıl-
lardan itibaren tanışmaya başlamıştır. Birkaç yüzyılı kapsayan bu tanışma süre-
ci, uzun vadede Türk mutfağında devrimsel nitelikli dönüşümlere neden olacaktır.
Öte yandan modernleşme sürecinin başlamasının bir sonucu olarak 19. yüz-
yıl boyunca özellikle Osmanlı kentlerine ait mutfak kültürü, gerek yemek yeme 
usulleri gerekse kullanılan gıda maddeleri açısından farklılaşmaya başlamış-
tır. Osmanlı mutfağında görülen bu değişimler 20. yüzyılda da devam etmiştir. 
Anadolu Üniversitesi Aşçılık programı için hazırlanan bu kitabın ortaya çıkmasını 
şüphesiz öncelikle yazarlara borçluyuz. Diğer taraftan ünitelerin okunması ve düzelt-
melerin girilmesi süreçlerinde katkılarını gördüğümüz Kerim İlker Bulunur ve Şa-
duman Tuncer’i anmadan geçemeyiz. Bu arkadaşlarımıza ve eserin basım sürecin-
de rol alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi personeline teşekkür ederiz.

        Editörler
                    Prof.Dr. Arif BİLGİN
                    Dr.Öğr.Üyesi Sibel ÖNÇEL
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İstanbul’un, içinde barındırdığı nüfus niteliği açısından önemini açıklayabilecek,
Osmanlılarda sağlık ve beslenme arasındaki sıkı ilişkiyi tanımlayabilecek,
İstanbul halkının ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan iaşe sisteminin işle-
yişini özetleyebilecek,
Osmanlı İstanbul’undaki yemek kültürünü açıklayabilecek 
bilgi ve beceriler sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
İmparatorluğun neredeyse her yerinden gelen insanların yaşadığı bir şehrin mutfağı ol-
masına rağmen İstanbul mutfağı, imparatorluk coğrafyasında var olan tüm yeme-içme 
alışkanlıklarını yansıtma özelliğine sahip değildi. Buna karşılık bu mutfak, sözü edilen 
coğrafyadaki çeşitli kültürlerin birikiminden yararlanarak şekillenen Osmanlı mutfağı-
nın ana damarını oluşturmuştur. O nedenle İstanbul mutfağı üzerine yapılacak tespitlerin 
çoğu, temelde Osmanlı mutfağını tanımlayacaktır. Farklı kültürlerden beslenerek ortaya 
çıkan bu yeni yapıyı, aidiyeti olmayan bir kültür harmanı gibi göstermek, ona ait bir isim-
lendirmenin yapılamayacağını iddia etmek doğru bir yaklaşım olamaz. Osmanlı başken-
tinde yüzyıllar boyunca çok farklı kültür havzalarından etkilenerek oluşan mutfak kültü-
rünü rahatlıkla bu şehre ait bir kültür olarak tanımlayabiliriz. Çünkü çeşitli etkilenmeler 
olmakla birlikte, burada oluşan mutfak kültürü,  bütün olarak bakıldığında büyük oranda 
otantik olma özelliği taşımaktadır.

Diğer taraftan nüfusun bu kadar yüksek olduğu bir şehrin gıda ihtiyacının karşılan-
ması, şehrin tarihi boyunca sorun olmuştur. İhtiyaçları sorunsuz bir şekilde giderebilmek 
üzere iyi bir iaşe örgütlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Gerek Roma-Bizans gerekse Os-
manlılar döneminde, ihtiyaca ve dönemin şartlarına göre değişen bir iaşe ağının oluştu-
rulduğu bilinmektedir. 

ŞEHRİN İAŞESİ
Şehirlerin iaşesi, modern öncesi dönemlerde her zaman önemli bir mesele olarak kabul 
edilmiştir. Topraktaki verimliliğin düşük ve karayoluyla yapılan taşımanın yavaş ve yüksek 
maliyetli oluşu, bölgeler arası mal transferinin oldukça sınırlı bir düzeyde gerçekleşmesine 
neden olmuştur. Suyolu ulaşımına müsait şehirler nispeten daha avantajlı konumda idiler.

Bununla birlikte, konumuna bakılmaksızın şehrin iaşe sorunu nüfusuyla orantılı ola-
rak artıyor veya azalıyordu. Bu nedenle bütün imparatorlukların başkentlerinin günlük 
ihtiyaçlarının karşılanması hep sorun olmuştur. Sümer, Roma, Bizans, Osmanlı’yı bu bağ-
lamda örnek verebiliriz. Bu örnekler dışındaki birçok devlet de nüfus yoğunluğu fazla 
olan şehirlerinin gıda ihtiyacını ülkenin diğer bölgelerindeki artık ürünlerden karşılamış-
tır. Fakat İtalyan şehirlerinin durumu farklıdır. Kendine yetecek düzeyde ürün potansiyeli 
olmayan İtalyan şehir devletleri, başka ülkelerin ürünlerine bağımlı haldeydiler.

Osmanlı İmparatorluğu için Bursa, Edirne ve İstanbul gibi nüfusu yüksek şehirlerin 
iaşesi çok önemsenen bir konu olarak karşımıza çıkar. İmparatorluktaki her şehrin/ka-
zanın öncelikle kendi ihtiyacını karşılaması kuraldı. Kazanın yakınındaki herhangi bir 
bölgede rekolte düşüklüğü, kıtlık vs. nedenlerle ihtiyaç ortaya çıkmamışsa bölgedeki artık 
ürün, yukarıda sözü edilen büyük şehirlere yönlendirilirdi.

 Osmanlı Başkentinin İaşesi ve
İstanbul Mutfak Kültürü

İaşe: Bir devletin, şehrin veya 
kurumun (saray vb.) temel yiyecek 
ve içecek ihtiyaçlarının tümüne 
verilen genel bir isimdir.

Rekolte: Tarımda bir yılda elde 
edilen ürünlerin miktarıdır.
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Anılan şehirler arasında İstanbul’un yeri çok daha belirgindir. Devletin üst düzey 
yöneticilerinin ve hanedanın burada yaşıyor oluşu, askeri ve sivil bürokrasinin varlığı, 
ulemanın hatırı sayılır bir kısmının bu şehirde hizmet görmesi, kısaca başkent oluşu, 
İstanbul’u sürekli ayrıcalıklı kılmıştır. Bu nedenle olsa gerek, şehrin iaşe meselesiyle sad-
razam doğrudan ilgilenmiş, haftada bir defa çarşı-pazar teftişi yapmıştır. Bununla birlik-
te sadrazam, şehre dışarıdan gelecek mallar için de devrede olmuştur. Şehrin iaşesi için 
oluşturulan iaşe ağının sorunsuz işlemesi, gerek sadrazamın gerekse padişahın önemli 
işleri arasındaydı. En üst düzey iki yöneticinin bu işle doğrudan ilgilenmesi bir zorunlu-
luktur çünkü şehirde yaşanacak herhangi bir kıtlık, sosyal rahatsızlıkların doğmasına ve 
zamanla siyasi huzursuzluk nedeni olmalarına yol açabilirdi. Avrupa’daki bazı şehirlerdeki 
kıtlıkların ayaklanmalarla sonuçlandığı birçok örnek mevcuttur. Kıtlık olmasa bile, piya-
sadaki mal arzının sınırlı olmasından kaynaklanan fiyat artışları bile, yöneticileri endişeye 
sokacak kargaşaların doğmasına neden olabilmekteydi. Özetle, modern öncesi dönemde 
şehirlerin iaşesi, sadece sosyal bir konu olarak değil, siyasi bir mesele olarak da görülüyor, 
bu nedenle yöneticiler konuyla doğrudan ilgileniyorlardı.

Osmanlı Devleti’nde şehirlerin özellikle de başkent İstanbul’un iaşesinde devletin rolü nedir?

İstanbul, Osmanlı döneminde dünyanın en büyük şehirleri arasında yer almaktaydı. Do-
layısıyla şehrin gıda tüketimi de oldukça yüksekti. Şehirdeki nüfus değişimine paralel ola-
rak tüketim miktarı da değişiyordu. Buğdayı/unu merkeze alarak 16. yüzyıldan 18. yüzyıla 
kadar İstanbul halkının günlük tüketimini belirlemek mümkündür. 

16. yüzyıla ait bir defterdeki kayıttan hareketle mirî fırınların (devlet kurumlarının 
fırınları), imaretlerin ve şehirdeki sivil fırınların günlük un ihtiyacının 331 mud (yakla-
şık 170 ton) olduğunu söyleyebiliriz. 17. yüzyıl sonunda İstanbul’la birlikte Eyüp, Gala-
ta, Üsküdar ve Yeniköy ekmekçi fırınlarının günlük buğday ihtiyacı 539 ton idi. Yüzyılın 
başına yönelik bir hesaplamadan başkentin günlük buğday ihtiyacının 450 ton olduğu 
çıkarılmıştır. 18. yüzyılın başlarında ise İstanbul’un günlük 200 ton buğday tükettiği hesap 
edilmiştir. Şehrin buğday/un tüketiminin yaklaşık %10,5’u mirî/beylik (devlet kurumları 
ve hizmet grupları) ihtiyaca karşılık geliyordu. Topkapı Sarayı ise şehre gelen buğdayın/
unun %2,3’ünü; mirî buğdayın ise %22,3’ünü tüketmekteydi. Sarayın tüketim oranı, et ve 
diğer bazı gıda maddeleri söz konusu olduğunda artmaktaydı. Mesela sarayın et tüketimi, 
şehirdeki toplam tüketimin %3,3’üne tekabül etmekteydi.

Dönemsel farklılıklar olmakla birlikte, modern öncesi dönemde İstanbul halkının 
gıda ihtiyacı belli ana tedarik merkezlerinden elde ediliyordu. Bu iaşe bölgelerini birkaç 
kategoride ele almak mümkündür. Öncelikle belirtilmelidir ki, Rumeli bölgesi, şehrin ia-
şesinde en fazla ağırlığa sahip tedarik alanıydı. Bu bölge özellikle buğday ve koyun iaşe-
sinde öne çıkmıştır. Karadeniz’in kuzeyindeki sahil şeridi (özellikle Kefe) ile Transilvanya 
(Eflak ve Boğdan) da külliyetli malın geldiği alanlardır. Sahil şeridi buğday, koyun ve sade-
yağ konusunda; Transilvanya ise koyun ve bal konusunda öne çıkmıştır. Bir diğer tedarik 
merkezi de Mısır’dır. 16. yüzyılın ilk yarısında devreye giren bu alandan her türlü tahıl ve 
çok kıymetli baharat çeşitleri gelmekteydi. Ege Adaları, şehrin iaşesine özellikle turunç-
giller, sakız (mastaki) gibi mallarla katkı sağlayan iaşe bölgesiydi. Osmanlı başkentinin 
iaşesinde yeri olan Anadolu’daki ana bölgeler; şehrin hinterlandındaki kaza grupları ile 
Marmara’nın güneyinden başlayıp Batı Anadolu’ya kadar uzanan nispeten geniş alandı.

Şehrin iaşe bölgeleri genellikle deniz veya nehir ulaşımına uygun yerlerdi. Yüksek taşı-
ma maliyeti gerektirmeyen yakın bölgelerden kara yoluyla nakliye yapılıyordu fakat uzak 
mesafeli bölgeler seçilirken yerin, suyolu taşımacılığına uygunluğu veya iskeleye yakınlığı 
tercih sebebi olmaktaydı.

1
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16. yüzyılda dünyada yaşanan nüfus artışının talebi artırması, buna karşılık iklimsel 
değişikliğin neden olduğu kıtlıkların arzı daraltması özellikle büyük şehirlerin iaşesinin 
eskisine göre daha geniş alanlardan tedarikini zorunlu kılmıştır. Bununla birlikte, tedarik 
belli bir düzeyde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen kış aylarında sorunlar çıkabilmiştir. 
Devlet, herhangi bir iaşe probleminin ortaya çıkmaması için şehirde içinde ve çevresinde 
büyük ambarlar inşa etmiş, herhangi bir darlık sırasında buradaki stokları piyasaya sürmüştür.

İstanbul’un iaşesi bazı dönemsel özelliklere sahiptir. 17. yüzyıl sonlarına kadar, baş-
kentin iaşesinde devlet daha az görünürdür. Bu yapı, Rumeli’de ilerleyişin durduğu hatta 
geri çekilmenin başladığı 17. yüzyıldan itibaren değişmeye başlamış, bir sonraki yüzyılda 
şehrin iaşesinde daha müdahaleci bir yapı ortaya çıkmıştır. Geri çekilme nedeniyle iaşe 
alanlarının daralmasından dolayı yapılan düzenlemeler (tedarikin denetimi, devlet me-
murlarının süreçte daha yoğun yer almaları,  yeni tedarik alanlarının belirlenmesi vs.) 
18. yüzyılın sonlarında çok daha belirgin bir biçimde görülecektir. Çünkü bu dönemde 
başkentin et ve tahıl ambarlarından biri olan Karadeniz’in kuzey bölgesi tedricen elden 
çıkacak veya tedarik güvenliği olmayan bir bölge haline gelecektir. İaşeye yönelik devlet 
müdahalesinin seçici ve pragmatik bir karaktere sahip olduğu söylenmelidir. Burada mü-
dahaleden amaç, devletin piyasadaki mal arzını geniş tutmaya yönelik hareketlerdir. Bu 
müdahale, fiyatları mümkün olduğunca düşük gerçekleştirmeyi amaçladığından doğru-
dan toplumun refahıyla ilgilidir. Piyasaya dönük müdahale, yalnızca şehre bol miktarda 
mal girmesini sağlamakla sınırlı değildi. Aynı zamanda şehirdeki tüccarın herhangi bir 
spekülatif girişimde bulunmalarını engellemek için yeterince denetlenmeleri de devletin 
sorumluluğunda olan bir işti. Devlet müdahalesi, devletin bizzat iaşe sürecinde memur-
larıyla rol alması şeklinde gelişmedi. 18. yüzyıla ait çalışmaları olan Lütfi Güçer, şehrin 
iaşesinde devletin rolünün % 10 düzeylerinde olduğunu belirtir. Demek ki, %90’ının özel 
sektör tarafından işletilen iaşe ağından söz edilmektedir.

İstanbul’un iaşesi hakkında daha detaylı bilgi Arif Bilgin’in Osmanlı Saray Mutfağı (1453-
1650), isimli kitabında bulunmaktadır.

OSMANLI İSTANBUL’UNDA YEMEK KÜLTÜRÜ
İmparatorluğun neredeyse her yerinden gelen insanların yaşadığı bir şehrin mutfağı ol-
masına rağmen İstanbul mutfağı, imparatorluk coğrafyasında var olan tüm yeme-içme 
alışkanlıklarını yansıtma özelliğine sahip değildi. Buna karşılık bu mutfak, sözü edilen 
coğrafyadaki çeşitli kültürlerin birikiminden yararlanarak şekillenen Osmanlı mutfağı-
nın ana damarını oluşturmuştur. O nedenle İstanbul mutfağı üzerine yapılacak tespitlerin 
çoğu, temelde Osmanlı mutfağını tanımlayacaktır. Farklı kültürlerden beslenerek ortaya 
çıkan bu yeni yapıyı, aidiyeti olmayan bir kültür harmanı gibi göstermek, ona ait bir isim-
lendirmenin yapılamayacağını iddia etmek doğru bir yaklaşım olamaz. Osmanlı başken-
tinde yüzyıllar boyunca çok farklı kültür havzalarından etkilenerek oluşan mutfak kültü-
rünü rahatlıkla bu şehre ait bir kültür olarak tanımlayabiliriz. Çünkü çeşitli etkilenmeler 
olmakla birlikte, burada oluşan mutfak kültürü, bütün olarak bakıldığında büyük oranda 
otantik olma özelliği taşımaktadır. 

Bu bölüm, İstanbul’da, fetih sonrasında şehrin zamanla hâkim unsuru haline gelecek 
olan Türklerin mutfak kültürünü betimlemeyi amaçlamaktadır. Şüphesiz Osmanlı baş-
kentinde, Türk mutfağıyla birlikte çeşitli etnik ve dini grupların mutfak kültürleri de farklı 
yeme-içme alışkanlıklarıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Örneğin, imparatorluğun birçok 
bölgesinde Türk topluluklarınınkine benzer mönü ve sofra düzeni alışkanlığına sahip olan 
cemaat mutfakları, İstanbul’da ağırlıklı olarak din ve gelenekten kaynaklanan özellikleri 
yansıtmıştır.
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Tarihsel Arkaplan: Süreklilik ve Değişim
İstanbul’da görülen Türk mutfak kültürü, İç Asya’dan Anadolu’ya, değişen ve gelişen Türk 
mutfak kültürünün uzantısıdır. Diğer bir ifade ile bu kültür, İç Asya’daki Türk mutfağın-
dan unsurlar taşıyan fakat daha çok göçlerle birlikte gelişen ve Anadolu’da tekemmül eden 
bir sürecin ürünüdür. Türklerin İç Asya’daki beslenme alışkanlıkları oldukça sadeydi. Et, 
süt ve süt ürünleri ve darıdan (bir çeşit buğday) oluşan mönü, neredeyse her göçer Türk’ün 
yeme-içme alışkanlığını yansıtmaktaydı. Sebze ve meyvelerden üretilen yemeklerin mö-
nülerde yer bulmadığı bu Eski Türk mutfağının değişiminde önemli parametrelerden bi-
risi, Türklerin yerleşik hayata geçmesi ve İslamlaşmasıdır. Yerleşik hayata geçiş tarımsal 
üretimi beraberinde getirdiğinden yerleşik gruplarda tahıl, sebze ve meyve tüketimi geliş-
miştir. Ancak bu alışkanlığın sınırlı bir kesimde oluştuğunu, bütün Türk toplulukları için 
genellenmemesi gerektiği belirtilmelidir. İslamlaşma da yerleşik hayatı teşvik ettiğinden 
bu süreci pekiştirmiştir.

Türk mutfak kültüründeki değişimin ikinci parametresi ise göçlerdir. Türkler 10. yüz-
yılda başlayan göçler süresince, geçtikleri veya bir müddet kaldıkları bölgelerdeki güç-
lü kültür havzalarında yeni yemek çeşitleri öğrendiler ve özellikle de meyve ve sebzelere 
mutfaklarında daha fazla yer vermeye başladılar. Bu değişim süreci, Karahanlı, Gazneli ve 
Büyük Selçuklular zamanında muhtemelen yavaş seyretti. Türkiye Selçukluları’nın mutfa-
ğına dair veriler, bu dönemde Türk mutfağının artık çeşitli tahıl, sebze, meyve hatta bazı 
baharatları da iyice kabullendiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu dönemde, Anadolu’da 
görülen Türk mutfak kültürünün dönüşmeye devam ettiği anlaşılmakta fakat dönüşümün 
ne dereceye kadar tamamlandığı şimdilik belirlenememektedir. Bununla birlikte, Osmanlı 
toplumunda, en geç 15. yüzyılda, tahıl, et, süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, baharat ve 
diğer gıda maddelerinin dengeli bir biçimde tüketildiği, böylece sağlıklı beslenme alışkan-
lıklarına sahip bir mutfak haline geldiği söylenmelidir.

Burada önemli bir soru, Osmanlıların Bizans mutfağından ne kadar etkilendikleridir. 
Anadolu’nun değişik yörelerinde Rumlarla birlikte yaşayan Türk toplulukları, bunların 
mutfak alışkanlıklarından bazılarını benimsemiş olamazlar mı? Bizans’ın başkentini fet-
hedip payitaht yapan bir halk, buradaki mutfak kültürünün tesirinden beri kalabilir mi? 
Şüphesiz bu soruların olumlu ve olumsuz cevapları vardır. Belli bir müddet beraberce 
yaşayan iki topluluğun bir şekilde etkileşimde bulunması kadar doğal bir sonuç olamaz. 
Ancak değişimin çok yavaş yaşandığını bildiğimiz yemek kültürü alanında, temel dö-
nüşümler için çok uzun süreli beraberliklerin olması da kaçınılmazdır. O nedenle gerek 
Anadolu’da gerekse İstanbul’da, Türklerin yeme-içme alışkanlıkları Bizans toplumu tara-
fından ancak sınırlı oranda etkilenmiştir denebilir. Buna, Türklerin Anadolu’ya geldikten 
sonra zeytini daha fazla tüketmeye başlamalarına karşılık Bizanslı Rumların temel yağ 
olarak kullandıkları zeytinyağını, kendi mutfaklarının temel yağı olan sadeyağın yerine 
koymamalarını örnek olarak gösterebiliriz.

Osmanlı yeme-içme kültürünün Orta Asya, Arap ve Fars kültürüyle ilişkilendirmek 
mümkünken Bizans-Osmanlı ilişkisindeki belirsizlik, konuyla ilgili henüz dikkate değer 
bir çalışmanın olmayışıyla ilgilidir. İnsanlığın ortak tecrübesini yansıtan kimi yemekler-
de benzerlikler bularak etkileşimin izlerini sürmeye kalkmak doğru bir yöntem değildir. 
Yine Bizans mutfağının Arap mutfak kültüründen unsurlar taşıdığını fark etmeden, başka 
kültür çevresinden alınan bu unsurlarla Bizans-Osmanlı etkileşimine dair örnekler sun-
maya kalkmak da esasen sorunlu yaklaşımlardandır. Söz gelimi, Bizans’ta turşu olan hal-
maia, aslında Arapça iki kelimenin (hall ve mâ) birleşmesinden oluşan bir isimdi. Hall, 
sirke; mâ ise su demektir. Sirkeli su, yani turşu anlamına gelen halmaia, büyük ihtimalle 
Bizanslıların Araplardan öğrendiği bir yiyecekti. Dolayısıyla halmaia gibi yemeklere ba-
kıldığında belirgin bir benzerliğin olması şaşırtıcı değildir. Ancak bunlardan hareketle 
Osmanlı mutfağının Bizans’ın devamı olduğunu iddia veya ima etmek yersizdir.
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İstanbul mutfağı, 15. ve 20. yüzyıllar arasında da hem kendi içinde hem de dış unsur-
lardan etkilenerek değişmiştir. Öncelikle klâsik dönemde İstanbul mutfağının biçimlen-
mesinde etkili olan önemli unsurun, imparatorluk elitinin bu şehirde yaşaması olduğu 
belirtilmelidir. Şehirdeki saray ve konaklar, mutfaklardaki rafineleşmeye ve damak zev-
kindeki incelmeye öncülük etmişlerdir. Bununla birlikte, bu elit mutfakların halk mutfağı-
nın tesirinden arınmış olduğunu düşünmemek gerekir. Karşılıklı bir etkileşim söz konu-
sudur fakat saray ve konakların halk mutfağına tesirinin ağırlığı aşikârdır. En azından 19. 
yüzyılda İstanbul halk mutfağında gördüğümüz “saray”a atfen verilen yemek isimleri bile, 
saray usulü yemek yapma eğilimini veya halk mutfağındaki saraya yönelik öykünmeyi 
ortaya koyar.

İstanbul mutfağındaki değişimin diğer bir sebebi de, 16. yüzyıldan itibaren bu şehre 
giren yeni ürünlerdir. İstanbulluların 16. yüzyılın ilk yarısında tanıştıkları kahve, 17. yüz-
yılda şehre giren ve tüketimi hızla yayılan bamya, aynı yüzyılın sonunda şehir pazarların-
da rastlanmaya başlanan yeşil domates, 18. yüzyılda başkentin pazar tezgâhlarında yer bu-
lan yeşilbiber, fasulye, portakal ve nihayet 19. yüzyılda başkent piyasasında görülen ve bu 
dönemde mutfakta yaşanan modernleşmeyi farklı açılardan etkileyen makarna, puding, 
patates vd. ürünler, İstanbul mutfak kültüründeki değişimde farklı boyut ve derinlikte 
belirleyici olmuşlardır.

Klâsik Dönem İstanbul Mutfak Kültürü
Osmanlı başkentine ait yeme-içme kültürünü tümüyle kavrama imkânından ne yazık ki 
yoksunuz. Bunun en önemli sebebi, yemekle ilgili bilgilerin yazılmaktan daha çok sözlü ve 
tatbiki olarak aktarılmış olmasından kaynaklanan kaynak sınırlılığıdır. Bu durum, seçkin-
ler dışındaki halk kitlelerinin yeme-içme kültürüne ilişkin bilgi kıtlığına neden olmuştur. 
19. yüzyıl öncesine ait gıda maddesi tedariki ve dağıtımına yönelik bilgi sunan kimi arşiv 
belgeleri olmasa, yeme içmenin altyapısı sayılabilecek bu alanlarda şimdikinden daha ka-
ranlık bir tabloyla karşı karşıya kalmak mümkündü. Yeme içme konusundaki kaynakla-
rın yeterli ve doyurucu olmaması bu alandaki bilgimizin boyutlarını sınırlamıştır. Ancak, 
kaynak listemize, tıp kitapları, kimi kronikler, velayetnameler gibi yenilerini ekledikçe, 
sözü edilen sınırlılık ortadan kalkacaktır.  

Klâsik döneme ait mutfak kültürünün genel özellikleri konusunda bazı saray mutfak 
kayıtları, narh listeleri, yemek kitapları ve kimi araştırmalar ve kaynak eserlerden yarar-
lanarak şunlar söylenebilir:

İstanbul, Osmanlılar döneminde dünyanın en kalabalık şehirlerinden biriydi. Başkent 
olması dolayısıyla nüfusun büyük kısmı üreten değil, tüketen sınıflardan oluşuyordu. Bu 
nedenle şehir içinde ve çevresindeki çiftçilerin şehir pazarına yönelik ürettikleri dayanık-
sız gıda maddeleri dışında birçok gıda maddesi şehir dışından tedarik edilmek zorunday-
dı. Başkentin iaşesi için geniş bir iaşe ağı oluşturulmuştu. Temel gıda maddelerinden tahıl 
ve et ülkenin dört bir köşesinden tedarik ediliyordu. Meyveler, Güney Marmara ve Batı 
Anadolu başta olmak üzere birçok merkezden; zaman zaman Anadolu’dan da sağlanan 
sadeyağ, Kırım, Kuzey Karadeniz ve kimi Balkan şehirlerinden; narenciye, ağırlıklı ola-
rak Ege Adaları’ndan ve bir miktar da Akdeniz bölgesinden; baharatın büyük kısmı ise 
Mısır’dan getirilirdi. Özellikle Marmara’nın kuzey ve güneyi ile Batı Anadolu, Balkanlar, 
Transilvanya (Eflak-Boğdan), Mısır, Ege Adaları ve kaliteli kuru meyveleriyle tanınan Şam 
önemli tedarik merkezleriydi. İstanbul için tedarik edilen mal çeşitliliğine bakıldığında, 
şehir halkının mutfağında pişirilen yemeklerin imparatorluğun dört bir tarafından tatlar 
taşıdığını iddia etmek yersiz olmayacaktır.

Klâsik dönem yemeklerinin önemli özelliklerinden biri, çoğu Arapça ve Farsça olan 
yemek isimlerine sahip olmasıdır. Birçok yemeğin ismi de Arapça isimlerin Türkçeye çev-
rilmesinden elde edilmiştir. Şirvani, bu şekilde 57 adet yemeğin ismini hem Türkçe hem 

Narh defterleri/listeleri: 
Piyasada alış-verişi yapılan 
ürünlerin devlet tarafından 
belirlenen satış fiyatlarını gösteren 
liste veya defterlerdir. 

Şirvani: Muhammed Şirvani, 
13. yüzyılda Bağdat’ta yaşamış 
ve Kitâbü’t-Tabîh isimli yemek 
kitabı yazmış olan Muhammed 
El-Kerim’in bu eserini 15. yüzyılda 
Türkçe’ye çeviren kişidir.
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de Arapça olarak vermiştir. Mesela, Arapların rummâniye dediği aşa Türkler nardeng aşı, 
mişmişiyeye zerdali aşı, aruzzumufalfalaya dâne birinç aşı, hıntiyyeye buğday aşı demek-
teydiler. Yemek isimlerindeki bu benzerlik veya isimlerin çoğunun Arapça oluşu, bu iki 
havzadaki yeme-içme alışkanlıkları arasındaki sıkı ilişkiye işaret etmektedir. Öte yandan 
Şirvani, çevirideki birçok yemeğin tarifini değiştirmiş, Türklerin zamanla farklılaşan alış-
kanlıklarını yansıtmıştır. Şirvani’nin bu şekilde değiştirerek verdiği tarifler, kitabın ne-
redeyse yarısına tekabül etmektedir. Sonuçta şu söylenebilir ki, Türkler göçler sırasında 
Arap ve Fars kültüründen öğrendikleri yemekleri kendi alışkanlıklarına göre yeniden şe-
killendirmişlerdir; Şirvani’nin yaptığı değişiklikler bu gerçeği yansıtmaktadır.

Genelde Osmanlı mutfağının, özelde İstanbul mutfağının diğer bir özelliği, tıpla bes-
lenme arasında yakın bir ilişkinin olmasıdır. Bütün tıp kitaplarında yiyecek ve içeceklere 
atıflar yer aldığı gibi yemek kitaplarının önemli bir kısmında da tarifi verilen yiyecek ve 
içeceklerin tıbbî yararlarına değinilmiştir. Bu durum, Galen ve İslâm tıbbından etkilenen 
Osmanlı tıp anlayışının muhtevasıyla ilgilidir. Modern tıbbın Osmanlı dünyasına girişin-
den önce insan vücudunda var olan dört hıltın/humorun (kan, sevda, balgam ve safra) 
dengede olmasının sıhhate işaret ettiği düşünülürdü. Denge bozulduğunda hastalanan 
vücuda bazı yiyecek ve içecek desteğiyle bir çeşit tedavi (perhiz) uygulanırdı. Zira bu hılt-
ların oranını değiştiren unsurlardan biri yiyecek ve içeceklerdi.

Klâsik dönem İstanbul mutfağının diğer önemli bir özelliği, yemeklerin içerik açısın-
dan günümüz yemeklerinden (Anadolu’nun güneyindeki bazı şehirlerdeki yemekler ha-
riç) ve hatta 19. yüzyıldakilerden bile oldukça farklı olmasıdır. Diğer bir ifade ile klâsik 
dönem yemekleri bugünün damak zevkiyle pek uyuşmamaktaydı. Nitekim klâsik dönem-
de birçok yemek çok farklı tatları bir arada barındırmaktaydı. Bu dönemde, muhtevasında 
hem bal hem de sirke olan fakat her birinin tadının ağızda ardı ardına hissedildiği, bir-
birine karışmadığı yemekler yapılmıştır. Yine sulu yemeklerin bileşiminde sınırlı sayıl-
mayacak oranda meyve yer aldığı görülmektedir (Erikli çorba, elma dolması vs.). Gerek 
meyve yemekleri gerekse farklı tatları bir arada barındıran yemekler, Anadolu’nun bazı 
yörelerinde bugüne kadar varlığını sürdürmüş olsa da İstanbul, bu geleneksel çizgiden 19. 
yüzyılda ayrılmaya başlamıştır. Öte yandan klâsik dönem yemeklerinin tamamında sade-
yağ ve baharatlardan elde edilen soslar kullanılmıştır. Zeytinyağı ve salçanın mutfaklara 
girmesi için 19. yüzyılı beklemek gerekecektir.

Yemekler ve Kimi Gıda Maddeleri
Çorba, et yemeği ve pilav üçlüsü, İstanbul mutfağının en temel yemekleriydi. Maddi 
imkânları iyi olmayanların et yemeği yerine herhangi bir sebze yemeğini tercih ettikleri 
düşünülebilir. İstanbul mutfağında bir kısmını halen yaşattığımız çeşitli çorba türlerine 
rastlamaktayız. Fatih dönemine ait kayıtlardan çorbaya maydanoz, hıyar, kabak, gure (ko-
ruk) ve erik katıldığını ve sarayda kelem çorbasının da yapıldığını öğreniyoruz. Karışı-
mında erik ve gure olanlar, muhtemelen Mustafa Âlî’nin ekşili şorba olarak tanımladığı 
çorbalardı. 16. yüzyıla ait bir yemek listesinde ise çorba yapımında kestane, kendene (boz 
ot, marrubium vurlgare), havuç, maydanoz, koruk, oğul otu, zirişk (anberbaris, kadın tuz-
luğu, berberis vulgaris), limon, nar ekşisi, sumak, nane, yumurta, rişte (erişte), badem ve 
şalgamın da kullanıldığı ve neredeyse her birinden ayrı çorbalar yapıldığı görülüyor. Ay-
rıca ak çorba, bozca çorba, tarhana çorbası, tavuk çorbası, badem çorbası, şekerli nardeng 
çorbası, mestane çorbası, buğday çorbası, pirinç çorbası, sebze çorbası ve umaç çorbasının 
16 ve 17. yüzyıl saray ve halk mutfağının yabancısı olmadığı tatlardan olduğu anlaşılı-
yor. Yine şehirde kesilen koyunlardan elde edilen kelle, paça ve işkembeden çorba yapımı 
oldukça yaygındı; evlerdeki üretimin dışında şehrin değişik noktalarında bu çorbaların 
servis edildiği özel mekânlar oluşturulmuştu.

Mustafa Âli: 16. yüzyılda 
yaşamış bir bürokrat ve tarihçidir. 
Birçok kitabı bulunmaktadır. Onun 
Mevâidü’n-Nefâis fî Kavâidi’l-
Mecâlis isimli eseri yemek kültürü 
açısından oldukça önemlidir.
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İstanbullular yemek için özellikle koyun ve kuzu etini tercih ediyorlardı. Bununla bir-
likte, oranı belli olmamakla beraber gayrimüslimlerin ve fakir müslümanların sığır eti tü-
kettiği anlaşılmaktadır. Büyükbaş hayvan etinin İstanbullularca tercih edilmemesinin en 
önemli sebebi, Osmanlı tıbbında büyükbaş hayvan etinin “latif gıdalar” arasında geçme-
mesi ve dolayısıyla insan bedenine pek yararlı olmadığının düşünülmesidir. Öte yandan 
sığır etine hiç rağbet etmeyen seçkin İstanbulluların buzağı ve oğlak gibi hayvanları da tü-
ketim listelerine kattıkları bilinmektedir. İstanbul seçkinleri, tavuğun dışında beyaz et ola-
rak ıblık (horoz), ördek, kaz, güvercin ve keklik gibi hayvanların etini tüketme imkânına 
da sahiptiler. Etten yahni, kebap, köfte ve çevirme yapılıyordu. Bazı ziyafetlerde tavus kuşu 
kebabına bile rastlanıyordu.

Şehirdeki koyun eti tüketimi oldukça yüksekti. Evliya Çelebi, şehre günlük 27000 ko-
yunun girip tüketildiğini; ayrıca padişah, vüzera, sultanlar ve diğer bazılarına günlük 500 
koyun etinin tayinat olarak dağıtıldığını belirtir. İstanbullu seyyah, daha sonra saydığı 
tüketimle birlikte şehrin günlük tüketimini 38000 koyun olarak vermektedir. Bu rakamın 
rapor olarak IV. Murad’a da sunulduğunu belirtir. Tedarik edilen koyun miktarının fazla-
lığı o zamanki koyunların sıskalığıyla ilgiliydi. Klâsik dönemde İstanbul’a getirilen koyun-
lar yaklaşık 10 kıyye (13 kg), koçlar ise 12-13 kıyye (15,4-16,7 kg) gelmekteydi.

Koyun eti konusundaki nispeten net rakamsal görüntü, balık tüketimine gelince yerini 
bulanıklığa bırakmaktadır. Son zamanlarda oluşan kanaat, şehir halkının 19. yüzyılda ba-
lığa ilgisinin arttığı yönündedir. Ancak kaynakların derinlemesine taranması durumunda 
bu kanaatin de gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Mesela, 1640 tarihli narh 
defterinde 26 çeşit balığa narh verildiği görülmektedir. Şehir pazarlarında satılan bu balık-
ların müşterileri, yalnızca Rum Cemaati üyeleri değildiyse, halk arasında balığa ilginin 17. 
yüzyılda bile yeterince var olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 15. yüzyıla ait Şirvanî’nin ki-
tabında bile 12 adet balık yemeği tarifinin verilmesi, bu varsayımı kuvvetlendirmektedir.

Narh defterleri ve arşiv belgelerindeki kimi bilgiler dışında Evliya’nın gözlemleri de 
İstanbul’da balık tüketiminin tahminlerden yüksek olduğunu, Müslümanların da iddia 

Resim 1.1

Osmanlı Mutfağının 
Temel Unsurlarının 
Bulunduğu Bir Rum 
Ailesinin Sofrası 

Kaynak: Arif Bilgin 
Arşivi

Evliya Çelebi: 17. Yüzyılın ünlü 
seyyahı. Osmanlı topraklarını 
baştan aşağı dolaşarak 10 ciltlik 
devasa bir külliyat bırakmıştır.
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edilen düzeyin üstünde balık tükettiklerini göstermektedir. Seyahatname’nin İstanbul 
kısmında kaydedilen balıkla ilgili esnaf çeşitliliği, bize şehirdeki tüketime ilişkin önem-
li ipuçları vermektedir. Bunlardan ilk grup, boğazdan/denizden balık tutan dalyanlardır. 
Beşi çok büyük olan İstanbul dalyanlarının Boğaziçi’nde kılıç, kalkan, kürek balığı, us-
kumru, palamut, alakerda (torik), fıçıda (poçida), kefal, paçoz, istavrid, istiridye, kolyoz, 
hamsi, tekir, çuçurya, iskorpit, gelincik, kaya, çiroz, gümüş, horosya, tirkis ve lüfer gibi 
balık türlerini avlamaları mümkündü. Dalyanların dışında, bir çeşit ağla balık tutan bir 
grup olarak ığrıpçılar, Haliç’te seren sırığıyla ağ atan karityacılar, kayalıklarda ağ atan ağ-
cılar, geceleri kenara yakın gezen balıkları saçma ağı serperek yakalayan saçmacılar, liman 
liman dolaşarak kaya balığı, izmarit ve istavrit yakalayan düzenciler, geçitlerde zıpkınla 
balık avlayan zıpkıncılar ve nihayet çömlek ve sepetle balık avlayan esnaf grupları mev-
cuttu. Balık avcılığı yapan bu gruplar dışında 2000 civarındaki dükkânda balık satışıyla 
meşgul olan geniş bir satıcı grubunun da varlığı bilinmektedir. Bunlara balık yanında ba-
lık çorbaları, midye pilavı, istiridye ve tarak pişirip satan 900 kişilik (500 dükkân) Balık 
Pazarı aşçılarını da katarsak geniş bir kadronun balık tedarik, pazarlama ve halkın balıkla 
ilgili diğer ihtiyaçlarını karşılamada rol aldığını söylemek gerekir. Öte yandan Evliya’nın 
belirttiğine göre, 300 dükkânda 800 kişilik istiridyeciler adındaki bir grup istiridye, de-
nizkestanesi, midye, sülüne, tarak vs. kabukluları avlayıp satışını yapardı. Bu da İstanbul-
luların ilgisinin balıkla sınırlı olmadığını, seyyahın “derya haşeratı” olarak tanımladığı 
kabukluları da kapsadığını göstermektedir. Ancak burada belirtilmesi gereken bir nokta, 
sözü edilen esnaf kollarında çalışanların neredeyse tamamının Rum olduğudur. Fakat bu 
durum, söz konusu esnafın müşterileri arasında Müslümanların olmadığını göstermez.

İstanbul halkının balık tüketimi hakkında neler söyleyebiliriz?

Sakatat tüketimi sadece şehirde değil, sarayda da yaygındı. Ciğer kebabı oldukça rağ-
bet gören bir yiyecekti. Sakatata yönelik eğilim, yatırımcıları bu alana yöneltmiş; söz geli-
mi bir kişi birden fazla paçacı dükkânı sahibi olmuştur. 1726’da Suriçi İstanbul ve Eyüp’te 
21 tane paçacı, 26 tane de paça çorbası yapılan dükkân bulunmaktaydı. 2 adet paçacının 
ikişer dükkânı, bir paçacının ise 4 adet dükkânı bulunmaktadır. Paçacılardan 17’si Müslü-
man, 4’ü güyrimüslimdir. Dolayısıyla paça işlerinin çoğunlukla Müslümanlar tarafından 
yapıldığını söylemek mümkündür. Bunlar sadece paça değil, kelle de satarlardı. Kelle ve 
paçanın yeterince temiz çıkması için devlet gerekli önlemleri almaya çalışmıştır. Fakat 
buna rağmen kelle paçayı yeterince ütüleyip yıkamadan “mülevves” bir şekilde kaynatan 
esnafa zaman zaman rastlamak mümkündü.

2
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Paçacı dükkânlarıyla karşılaştırıldığında işkembeci dükkânı sayısı nispeten düşüktü. 
Lale devrinde İstanbul, Galata, Tophane ve Kasımpaşa’da 22 ayrı mahalde 22 işkembeci 
dükkânı vardı. Bunların 9’unun sahibi Müslüman, birinin iki ortağından biri Müslüman, 
geri kalanların tamamının sahibi gayrimüslimdi. Gayrimüslimlerden 3’ü dükkânlarını di-
ğer bir gayrimüslimle müştereken işletiyordu. Evliya Çelebi, “zerâfet ü kabahat” çorbası 
olarak tanımladığı işkembe çorbasının mahmurların (sarhoşların) yiyeceği olduğunu be-
lirtmiş ve İstanbul işkembecilerinin tamamının Rum keferesi olduğunu eklemiştir. 

Sığır eti neredeyse tamamen pastırma ve sucuk yapımında tercih edilmekteydi. Bu 
amaçla şehre yüksek miktarda sığır girişi olurdu. 18. yüzyılda sığır kasaplarından Müslü-
man olanlar başkente giriş yapan sığırın % 85’ini, Yahudi kasaplar ise geri kalanını alma 
hakkına sahipti. Ancak ne yazık ki, Müslümanların payına düşen sığırların tamamını su-
cuk ve pastırma yapmak amacıyla mı kullanıp kullanmadıkları bilinmemektedir. İstanbul-
lular 17. yüzyılın ortalarına doğru sınırlı sayıda pastırma ve sucuk seçeneğine sahipken, 

Resim 1.2
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yaklaşık bir yüzyıl sonra İstanbul pazarında pastırma ve sucuk çeşidi oldukça artmıştır. 
Daha önce başkent pazarında var olduğunu bildiğimiz Yerli pastırma, Kili ve Edirne pas-
tırması yanında, listeye Kayseri, Ankara, Silistre ve Karadeniz pastırması da girmiştir. Su-
cuk ise çoğu şehirde üretiliyor, bir kısmı da Şumnu’dan geliyordu. Hem şehirde üretilen 
hem de taşradan getirileni yaş ve kuru olarak iki şekilde satılıyordu. Yerli sucuğun bir 
çeşidi de bağırsağın son kısmından yapılan göden sucuğu idi. 1726’da İstanbul ve Galata’da 
32 ayrı yerde sucukçu dükkânı vardı. Bu dükkânlarda çalışan 32 sucukçunun yalnızca 
4’ü gayrimüslimdi. Onların da gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu Samatya ve Balat gibi 
mahallerde iş yaptıkları dikkat çekmektedir.

Pilav, diğer birçok yemekten daha fazla Osmanlı mutfağının belirleyici unsuruydu. Üç 
türlü pilavdan söz edilebilir: Pirinç pilavı (dâne-i pirinç), bulgur pilavı (dâne-i bulgur) ve 
şehriye pilavı. Pirincin 15. yüzyılda bile undan daha ucuz bir gıda maddesi haline geldiği 
düşünülürse pilavın neredeyse her İstanbullunun sofrasının vazgeçilmezlerinden oldu-
ğunu varsaymak yanlış olmaz. Pirinç, uzun süre Mısır ve Filibe çevresinden elde edilmiş, 
19. yüzyıl başında bu iki türe Beypazarı, Beyaz Ada, Kırmızı Ada, Trabzon ve Boyabat 
pirinçleri de eklenmiştir. Topkapı Sarayı mutfak defterlerinden, pirinç pilavının sade ola-
rak yenildiği gibi (sâde pirinç pilavı), üzerine kızartılmış, çevrilmiş veya haşlanmış etler 
katılarak da tüketildiğini öğreniyoruz. Bulgur pilavına ise kestane katılıyor olması ilginç 
bir bilgidir. Sarayda hem pirinç hem de bulgur pilavına çeşitli sebzelerin katılmasıyla elde 
edilen karışım dâne-i sebze (sebzeli pilav) olarak anılıyordu. Ayrıca bir çeşit makarna sa-
yabileceğimiz erişteye de pilav gibi addedilmesi dolayısıyla dâne-i reştiyye deniliyordu. 
İstanbul’da yapılan bazı pilavlar renklendirildiği için, saru dâne, yeşil dâne, kızıl dâne, 
dâne-i nardeng veya siyah dâne olarak isimlendirilmişlerdir. 

İstanbul halkı günde iki öğün yemek yerdi. Sabah kahvaltısı kuşluk vaktinde yapılır, 
akşam yemeği ise ikindi namazını müteakip yenirdi. Yemekler alçak sofralarda, yerde otu-
rarak yenirdi. Yemek süresi uzun değildi. Sofrada herkese ayrı tabak verilmez, her yemek 
bir tabağa konur ve herkes bu tabaktan yerdi. Şehir halkı sofrada genellikle bakır sahan-
lar kullanırdı. Hali vakti yerinde olanlar ise gümüş ve porselen tabaklarda yemek yeme 
ayrıcalığına sahipti. Klâsik dönem boyunca, sofralarda çatal ve bıçak kullanılmamıştır. 
Hatta seçkinleri hariç tutarsak, halk mutfağında çatal ve bıçak kullanımının 20. yüzyılda 
yaygınlaştığı söylenebilir.

Klâsik dönem İstanbul mutfak kültürüne gıda maddeleri açısından baktığımızda şun-
lar söylenebilir: İstanbul pazarlarında yer alan gıda maddesi çeşitliliği, devletin sınırla-
rının ve ticarî bağların genişlemesine paralel olarak artmıştır. Söz gelimi, şehir pazarla-
rındaki baharat çeşidi Mısır’ın fethinden sonra mütemadiyen çeşitlenmiştir.  Yine aynı 
dönemde kahvenin şehre girişi ve tüketiminin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını örnek 
verebiliriz. Öte yandan özellikle 17. yüzyıldan itibaren imparatorluk topraklarında üretil-
meye başlanan veya ithal edilen yeni ürünler, şehir mutfağının dokusunu nispeten ve ya-
vaşça dönüştürecektir. Fakat bu dönüşümün en azından 19. yüzyıla kadar yüzeysel kaldığı 
belirtilmelidir. Çünkü aşağıda adları anılan bu yeni ürünlerin daha sonra klâsikleşecek 
yemeklerde ve mamullerde (kuru fasulye, salata, salça vs.) kullanımı yine aynı yüzyılda 
gerçekleşmiştir. 17. yüzyıldan itibaren şehir pazarlarında görülmeye başlanan bamya (17. 
yüzyıl ortası), kavata (yeşil domates veya biber, 17. yüzyıl sonu), frenk badincanı (bir çe-
şit kırmızı domates, 18. yüzyıl ikinci yarısı), fasulye (18. yüzyıl), yeşil biber (18. yüzyıl), 
karnabahar (karnabit, 18. yüzyıl) mısır (18. yüzyıl), bezelye (18. yüzyıl), portakal (18. yüz-
yıl), patates (19. yüzyıl), mandalina (19. yüzyıl), çay (siyah çay, 19. yüzyıl) gibi yiyecek ve 
içecekleri hariç tutarsak, başkent halkının imparatorluk coğrafyasında üretilen ürünlerin 
çoğunu tüketme imkânına sahip olduklarını söyleyebiliriz.
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Klâsik dönemde tahıllardan buğday/un, pirinç, mercimek, nohut, bakla ve şehriye 
pazarlarda yer alan ürünlerdi. Başkentte undan yapılan yiyecekler oldukça çeşitliydi. 17. 
yüzyıl ortalarına kadar bu piyasada görülen has (yüksek kaliteli) ve harcî (normal ve dü-
şük kaliteli) ekmeğe bu dönemde hassü’l-hâs denilen çok yüksek kaliteli bir ekmek daha 
katılmıştır. Ekmeğin dışında çörek (ekmeği), susamlı çörek, yağlı çörek, kaba çörek, yarma 
çörek, çakıl ekmeği, Şam pidesi, hurde (küçük) halka, hurde yağlı halka, simit (yüksek kaliteli 
un) halkası, Şam halkası, harcî (düşük kaliteli undan yapılan) halka, simit, susamlı halka, 
sükkerî (şekerli) Galata halkası, gevrek, halka gevrek, kâk gevrek, yarma gevrek, Arap gev-
reği, yarma Arap kâkı, halka kuru kâkı, gözleme, lokma, lokma-i sâfî, ağdalı lokma, yağlı 
lokma, tâbe (tava) lokması, hurde lokma, börek, etli börek, Şam böreği, kâhî börek, tabla 
böreği, hurde kâhî, tabla kâhî, katmer kâhî, birerlik kâhî, börekli kâhî, poğaça, yağlı poğaça 
gibi çeşitler yer alıyordu. Başkentin seçkin mekânı sarayda ise çeşitler daha farklıydı: nân-ı 
müdevver, nân-ı pîç, nân-ı nohut, nân-ı mirahûrî, nân-ı kirde, nân-ı sükkerî, nân-ı pite, 
imam ekmeği, çörek, poğaça-i revganî, poğaça-i pîç, semiz halka, simid halka, gözleme, bö-
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rek, börek-i sükkerî, tavuk böreği, rikak (yufka), peksimed, nukul (nokul) ve nukul-ı sükkerî. 
Ziyafet sofralarında bu çeşitlere yenileri katılabiliyordu. Mesela Fatih’in, oğulları Bayezid 
ve Mustafa’nın sünnet düğünlerinde verdiği ziyafetlerde, şekerli nukul yanında bademli, 
fıstıklı, kişnişli, çam fıstıklı (habb-ı sanevber), tarçınlı ve karanfilli nukullar da sunulmuştu. 
Evliya Çelebi İstanbul’da somun ekmeğinin dışında lavaş ekmeğinin varlığından ve Rama-
zan ayında ise günümüzdeki gibi pide çıkarıldığından bizi haberdar etmektedir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeki yemekler ve yemek kültürü hakkında daha detaylı bil-
gi edinmek için Marianna Yerasimos’un Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü, 
isimli kitabına bakabilirsiniz.

Geleneksel bir hamurlu olan simitin şehirdeki geçmişi oldukça erken tarihlere kadar 
inmektedir. Simite yönelik ilgiyi, şehirde simit üreten dükkân sayısından tespit etmek 
mümkündür. Simit üretimi İstanbul’da çörekçi fırınlarında yapılmaktaydı. Mesela, 18. 
yüzyılda 83 çörekçi fırınında simit üretilmekteydi. Bu fırınlarda çalışan 83 simitçiden 59’u 
Müslüman, 24’ü de gayrimüslimdi. 

Hamurlularla ilgili son bir husus: Şehirde üretilen has ekmeklere çörek otu ve susam; 
Ramazan pidelerine badem, haşhaş, çörek otu, anason ve safran; çöreklere ise safran, ba-
har, yumurta ve susam katılmıştır.

İstanbul mutfağında süt ve süt ürünleri önemli bir yer tutmaktaydı çünkü şehir hay-
vancılığın oldukça yaygın olarak yapıldığı bir yerdi. Şehrin her yerine yayılmış çok sayı-
daki bostanın bir kısmında bile hayvan besleniyor, mandıra faaliyeti yürütülüyordu. Mera 
bolluğu nedeniyle Avrupa yakasında özellikle sur dışında, Anadolu yakasında ise sahil 
şeridi dâhil, neredeyse her yerde hayvan besleme imkânı mevcuttu. Bu nedenle süt, yoğurt 
ve kaymağın tamamı şehir içinde veya yakın çevresinde üretiliyor ve halka satılıyordu. 
Orta Asya’dan taşınan süt ürünlerine yönelik ilginin yansımasını şehir pazarlarında gör-
mek mümkündü. Narh listelerine göre, şehirde süt hâlis (saf) ve mahlût (su ile karışmış) 
olarak satılıyordu. Sadeyağ, tereyağı, peynir, yoğurt ve kaymaktan son ikisi hariç, diğerleri 
ağırlıklı olarak taşradan tedarik ediliyordu.

Dayanıksız gıda maddelerinden yoğurt; üretim sırasında konulduğu kaplara göre isim 
aldığı gibi (torba, çanak, kova ve fıçı yoğurtları) ayırıcı özelliğine göre de isimlendiriliyor 
(çayır, bostan ve kepçe tutmaz yoğurtları) veya üretildiği yere atfen anılıyordu. Üretildiği 
yere göre isimlendirilenler, yoğurduyla meşhur semtleri göstermesi açısından önemlidir. 
Bu meyanda Suriçi İstanbul çanak yoğurduyla; hayvan besiciliğinin yaygın olduğu Eyüp, 
Hisar, Kasımpaşa kendi isimleriyle anılan yoğurtlarıyla, günümüzde bile şöhretini sürdü-
ren Kanlıca ise hem torba yoğurdu hem de çanak yoğurduyla şehir piyasasında etkin bir 
yere sahipti.

İstanbul’da Eyüp ve Üsküdar’ın kaymakları meşhurdu. 17. yüzyılın sonlarında Üsküdar 
pazarlarında “Üsküdar’ın tereşe kaymağı” şeklinde anılan özel bir kaymağı da halkın rağbet 
ettiği bir cinsti. Şehir pazarlarında ayrıca camus kaymağı, çavuş kaymağı ve koyun kaymağı 
gibi çeşitler de yer almıştır.

Sadeyağ, eritildikten sonra süzülerek tortusu alınan bir çeşit tereyağıydı ve yalnızca yemek 
yapımında kullanılıyordu. Tereyağı ise muhtemelen olduğu gibi tüketiliyordu. Bazı listelerde 
sadeyağın kimi özelliklerine göre satıldığı anlaşılmaktadır: Sade ergin yağ (süzülmüş, tortu-
suz), süzülmüş hâlis yağ, tulumdan süzülmüş hâlis Kefe yağı, hâlis süzülmüş desti yağı gibi.

Peynir, hem saray hem de halk sofralarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biriydi. Pa-
zar tezgâhlarında, günümüzdeki gibi çok farklı peynir cinslerine rastlamak mümkündü. 
Çayır, dil, Eflâk, teleme, lor, Midilli loru, kaba lor, Midilli, Midilli baş, Mora, Balkan, Limni, 
Anabolu ve “dil peynirinden ezme kaba peynir” ile Limni tulumu gibi peynir çeşitleri bun-
lardan sadece bir kısmıydı. Ayrıca 17. yüzyılın ikinci çeyreğinde İstanbul piyasasına giren 
kaşkaval peynirinin, şehir halkı tarafından hızlı bir şekilde kabul gördüğü anlaşılmaktadır. 
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Kaşkaval peyniri, uzun süre taşradan tedarik edildi fakat 18. yüzyılda İstanbul’da da üretil-
meye başlanarak taşraya bağımlılık azaldı. İstanbul piyasasında yer alan kaşkaval peyniri 
genellikle üretildiği yere göre isim almıştır: Tekfurdağı kaşkavalı, Eflâk kaşkavalı, Çorlu 
kaşkavalı, Limni kaşkavalı, Karadeniz kaşkavalı gibi.

İstanbul mutfaklarına giren sebzelerin neredeyse tamamı şehirde üretiliyor veya yakın 
çevreden tedarik ediliyordu. Bununla birlikte 18. yüzyılda Marmara’nın doğusu ve güne-
yinden bazı sebzelerin başkent piyasasına girdiği bilinmektedir. Bozburun ve Darıca’nın 
enginarı ile Gemlik, Değirmendere ve Katırlı’dan gelen taze bakla ve asma yaprağı gibi 
sebzeleri bu meyanda sayabiliriz. Narh listelerinde geçen sebze ve yeşillikler, cinsleri göz 
ardı edilerek şu şekilde sıralanabilir: Soğan, nane, hıyar, marul, salata kökü, bakla, patlı-
can (bâdincan), pırasa, bamya, ıspanak (isfinah/isfinac), pancar (çükündür), kabak (kedû), 
lahana (kelem), asma yaprağı, sıramsak, şalgam, havuç, turp, börülce, turşu yaprağı (muh-
temelen kavata yaprağı), lisân-ı sevr (sığırdili) yaprağı, maydanoz, kereviz, hasıl ve saluta. 
Bunlara saray mutfağı kayıtlarından hareketle ebegümeci, dereotu (durak otu/giyâh-ı du-
rak), tarhun, mülûhiye, semiz otu (tohmegân) ve enginarı ekleyebiliriz. İstanbul’a sonradan 
giren hiçbir sebze, bamya kadar hızlı bir biçimde şehir halkınca kabul görmemiştir. 17. 
yüzyıl ortalarında başkentte tüketilmeye başlanan sebze, kısa zamanda İstanbullular ara-
sında olağanüstü rağbet gördü. Hatta bir bamyacıbaşılık ihdas edilerek şehre dışarıdan gelen 
sebzenin Eminönü’ne indirilmesi ve bu görevli tarafından dağıtılması kural haline getirildi.

Tazeleri şehir çevresinden, kuruları ise imparatorluk coğrafyasındaki birçok yerden 
tedarik edilen meyveler oldukça fazla çeşide sahipti. Elma, armut, üzüm, erik, incir, nar, 
turunç, kayısı, kiraz, vişne, kızılcık, limon, fındık, fıstık, kestane, alıç, çağla badem, koruk, 
kavun, karpuz, hünnap (unnâb), keçiboynuzu (harnub), üvez, muşmula, şeftali, zeytin, ce-
viz, iğde, ahlat, ayva, dut, zerdali ve hurma bu çerçevede sayılabilir. Her çeşit meyvenin çok 
sayıda cinsinin olduğu da belirtilmelidir. Özellikle 17. yüzyılda, paranın tedavül hızındaki 
artışla kendini gösteren kırsal-kent arasındaki ticari hareketliliğe bağlı olarak meyvelerin 
cinslerinin hayli arttığı tespit edilmektedir. Bu meyanda elmalar, mayıs, misk, orak, Canik, 
misket, ferik, misk ve Sinop; armutlar, [Mustafa] Beğ, dalkıran, şeker, burunsuz, Göksulu, 
menendi, Bozdoğan, gelincik, inesi, alacainesi, akinesi, dikenlice, Çine, Göbel ve orak; üzüm-
ler, çöplü kızıl, çöplü razakı, çöpsüz razakı, Beğlerce, Şahlar, razakı, razakı kızıl, kutu razakı, 
siyah tabla, İzmir siyahı, Baş İzmir siyahı, Kızlar siyahı, Edremit siyahı, siyah, ayıtlama 
İzmir siyahı, küp, parmak, kuş, Şam, âveng, hora, savurma siyah, parmak ve Gürb; incirler, 
Nazilli lob, İzmir lob, sarı Nazilli, sarıca, Midilli, Menemen, taze çiçek, taze hurde, dizme 
taze, ak ve siyah; zeytinler, Karaburun, Karamürsel, Tirilye ve Edincik; kirazlar, beyaz, kara, 
Bursa, dalbastı, Dergânî, kızılca ve Hisar (Rumeli Hisarı, en meşhur kiraz cinsi); erikler, can, 
kaysı, ekşi, bardak, Mâverdî, aş, fıçı, Amasya, Boyalı, Bursa, karnıyarık ve Belgrad; kestane-
ler ise, Bursa, hurde, baş, Karadeniz, İzmir ve Akbaba cinslerinden oluşuyordu. 
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Narh listeleri ve saray mutfağı defterlerinden yararlanarak oluşturulan bu listeye Ev-
liya Çelebi, hem yenilerini ekler hem de meyvelerle ilgili yeni bilgiler sunar. İstanbul’da 
meyve yetiştirilen bahçelerin ne kadar bakımlı olduğunu belirten Çelebi, buralarda papa, 
sultânî, cânî, baba, derrâkî ve çelebi cüce şeftalileri yetiştiğine vurgu yapar. Seyyah bu 
şeftalilerin fevkaladeliklerini vurgulamak için bunları Allah’ın ayetlerinden bir ayet olarak 
(“âyetün min-âyâtillâh”) değerlendirir. Bu şeftaliler arasında Eğrikapı dâhilinde Kiremitçi 
Mustafa Ağa bağının şeftalisi bir başkadır. Çelebi’nin belirttiğine göre, sulu ve kırmızı olan 
bu şeftali padişahlara tahsis edilmektedir.

Evliya’nın hayretle belirttiği bir başka meyve, Kızılmusluk yakınındaki Elçi Kara Mus-
tafa bahçesinde yetişen 150 dirhem (480 gr.) gelir Malatya ve Göksulu armutlarıdır ki, 
İran’daki Tesu ve Ordubar armutları bile bu ağırlıkta değildir. Benzer şekilde Halıcılar 
Köşkü bağında hasıl olan kumru kaysıları Şam’daki Hamevî kaysısından daha iriceydi; 
tanesi 50 dirhem (160 gr.) gelmekteydi.
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Çelebi ayrıca, Avratpazarı yakınında bir hanımın bahçesinde yetişen, her biri 1,5 kıyye 
(2,56 kg) gelen ve padişaha hediye olarak gönderilen “bir hasta bir dânesin tenâvül etse 
ol ân hayât-ı câvidân” bulacağı lüffan narlarından; Süğlün bağının dördü 1 kıyye (1,3 kg) 
gelen lop incirlerinden bahseder ve İstanbul meyvelerinin yalnızca “memdûh” (övgüye 
layık) larından söz edilecek olsa bir felâhatnâme (çiftçilik) kitabı yazılacağını belirtir.

İstanbul mutfağında tatlı, turşu ve içecekler çok mühim bir yere sahipti. Konuyla ilgili 
narh listelerinden bazı bilgiler edinebiliyoruz. Fakat listelerdeki tatlı, turşu ve içeceklerin 
şehir halkının tükettiklerinin çok azını içerdiği anlaşılmaktadır. Burada eksikleri tamam-
lamak için Şirvanî’nin Kitâbü’t-Tabîh çevirisine ve saray mutfağı defterlerine müracaat 
edilecektir. Narh listelerinde yer alan tatlılar; zülbiye (zülâbiye/zülbâye olarak da geçer) 
helvası, sabuniye helvası (helvâ-yı sabunî), gaziler helvası, kozlu helva (ceviz helvası), keten 
helvası, Karadeniz’in ceviz helvası, tahin helvası, susam helvası, beyaz helva (ak helva), hal-
kaçini helvası, frenk helvası, kurabiye, sade paluze, bademli paluze, bulama, pestil, köfter, ce-
vizli köfter sucuğu, bademli köfter sucuğu, Kuşadası pekmezi, Boğazhisar pekmezi, Gelibolu 
pekmezi, ayva reçeli, zerdali reçeli ve kabak reçeli ve tatlı türü olarak tanımlanabilecek olan 
çeşitli macunlardan ibarettir. Şirvanî’nin eserinde, yukarıda anılan bazı tatlılar haricinde; 
şekerli kuru helva, bal helvası, unsuz helva, halka helva, mekşûfe, levzine, mükeffen, bal 
lokması, muhallebi, sumak paluzesi, helva-yı ter, yumurta güllacı, tava güllacı, şekerli lev-
zine helvası, kâhî helva, şekerli müşkife helvası ve ballı müşkife helvası geçmektedir. Bunlara 
saray mutfağı ve ziyafet defterlerinden hareketle; baklava, zerde ve kadayıfı; helvalardan ba-
dem, baş, zerd, lokma, kestane, bayram, kepçe (menfiş), fıstık helvası ve pişmaniyeyi (pişme-
ni); reçellerden elma, armut, ayva, kiraz, vişne, gül, turunç, kızılcık, muşmula, şeftali, çağla 
badem, kavun, karpuz, ceviz, hünnap, limon, kabak, patlıcan, mürekkeb (turunçgillerden 
her dilimi farklı tada sahip olan bir meyve türü), ağaç kavunu ve limon-ı Frengî (turunç-
gillerden bir meyve türü) reçelini ekleyebiliriz. Ayrıca sarayda yapılan gülbeşeker adın-
daki şekerleme ile çeşitli meyve ve bitkilerden üretilen rubbların (marmelat) en azından 
zengin İstanbulluların sofralarında bulunabileceğini düşünebiliriz. İstanbulların tatlılara 
düşkünlüğünü, baklavayla karşılaştırıldığında rağbetin nispeten az olduğunu bildiğimiz 
kadayıfla ilişkili dükkân sayısından çıkartabiliriz: 1726’da İstanbul Kadılığının sınırları 
içinde 24 kadayıfçı esnafı faaliyet halindeydi. İstanbulluların tatlılara ilgisini gösteren ör-
nekler yukarıdakilerle sınırlı değildi. Şehirde maharetli ustaların elinden çıkan macunlar, 
serin kış ve bahar günlerinin vazgeçilmez yiyeceğiydi. Evliya’nın seyahatnamede kaydet-
tiği çok sayıda macunun başkent halkınca ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan bir 
İstanbullu olarak Çelebi de, babasının tiryakisi olduğu dilber macununu yemeye alışmıştı.

Çok çeşitli tatlıları tüketme imkânına sahip olduğu görülen İstanbul halkının turşula-
ra düşkünlüğü de, şehirdeki turşucu esnafının sayısından anlaşılabilir. Mesela 18. yüzyılın 
ilk yarısında sadece İstanbul Kadılığı sınırları içinde 55 adet turşucu dükkânı bulunuyor-
du. Bu rakam, yüzyılın ikinci yarısında 87 adete ulaşmıştı. En çok tüketilen turşu çeşitleri 
lahana ve hıyar turşusuydu. Bununla birlikte nane, patlıcan, üzüm ve şalgamdan yapılanlar 
da rağbet görüyordu. Sarayda bunlara ilaveten limon, turunç, kabak, enginar, kebere ve 
kavata turşusu da yapılıyor ve saray halkına sunuluyordu. İstanbul halkı, en çok tükettiği 
lahana turşusunu, turşucu dükkânları yanında bakkallardan da satın alma şansına sahipti. 
Lahana turşusunun dışındaki her turşunun satış tekeli turşucu esnafına ait olduğundan 
bakkallarda diğer çeşitleri bulmak mümkün değildi.

Şehrin su ihtiyacı değişik kaynaklardan şehre akıtılan sulardan karşılandığı gibi şe-
hirdeki sakalar da bu ihtiyacı karşılamada önemli rol üstlenmişlerdi. Arkalarında 30-44 
kıyyelik (38,5–56 kg) kırbalarla su satan arka sakaları ve 140 kıyyelik (180 kg) büyük kır-
balarla su taşıyan at sakaları, şehrin değişik bölgelerindeki çeşmelerden doldurulan suları 
şehirlilerin kullanımına sunuyorlardı. Halka su satan arka sakalarının çoğunun gayri-
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müslim olduğu anlaşılmaktadır. Lale devrinde (1726) Suriçi İstanbul’unda 56 müslüman 
(Bunlara 9 müslüman yiğitbaşıyı da eklersek rakam 65 olur), 202 gayrimüslim arka sakası 
bulunuyordu. Değişik kollara ayrılan sakalar, kendileri için tayin edilen alanda faaliyet 
göstermekteydi. Toplam 267 kişilik arka sakalarına karşılık İstanbul içinde, genellikle 5-7 
kişilik gruplar halinde belli çeşmelere bağlı olarak çalışan 27 at sakası mevcuttu. Bu sayı 
zamanla değişmiştir. Mesela 1754 yılında gedikli arka sakası sayısı 301’e, gedikli at sakası 
sayısı ise 36’ya çıkmıştır.

İçecekler
İstanbul halkının su haricinde tükettiği alkolsüz içeceklerden en önemli ikisi hoşaf (hoşâb) 
ve şerbetlerdi. Bir çeşit şerbet olarak da tanımlanabilecek olan limon suyunun ve bozanın 
ise şehirde hatırı sayılır bir yeri vardı. Şehir halkının hazırlayıp tükettiği hoşaf türlerini ne 
yazık ki bilmiyoruz. Bununla birlikte, sarayda çeşitli üzüm, incir, zerdali, kayısı ve armut 
hoşafları yapıldığı tespit edilebiliyor. Bunlar bile oldukça sınırlıdır. Hem sarayda hem de 
İstanbul halk mutfağında en azından elma ve armut hoşaflarının da pişiriliyor olması gerekir.
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Hoşaflarla ilgili belirsizliğe karşılık, İstanbul halkının tükettiği şerbetlerin bir kısmını, 
saraylılara sunulan şerbetlerin ise tamamını bilmekteyiz. Söz konusu şerbetlerin önemli 
bir kısmı harareti gidermek ve hazmı kolaylaştırmak için tüketiliyorken diğerleri herhangi 
bir rahatsızlığı gidermek üzere ilaç (şurup) olarak kullanılıyordu. 18. yüzyıla ait olduğu sa-
nılan, henüz yayımlanmamış bir yazma yemek kitabında; rasen şerbeti, ayrı tariflere sahip 
tüffâh (elma) şerbeti ve elma şerbeti, gül şerbeti, benefşe (menekşe) şerbeti, turunç şerbeti, 
ayva şerbeti ve hummâs şerbetinin tarifleri vardır. Sarayda, Helvahâne’de imal edilen şer-
betler ise şöyle sıralanabilir; menekşe (benefşe), gül maa gülşeker, gül ile limon, kırmızı gül, 
nilüfer, karabaş, dut, hünnap, ayva, ayva yaprağı, vişne, temirhindî, nergis (zerrinkadeh), 
usul, dinârî ve şahtere ile çeşitli bitkilerin karışımından elde edilen eczâ şerbeti. Saraya taş-
radan getirtilen şerbetler ise Mısır’ın hummâs, Şam’ın ribâs (Rehum ribes), Bursa’nın nar, 
Yanbolu’nun anberbaris (kadın tuzluğu, berberis vulgaris) şerbetleri ile Edirne’den gelen 
kırmızı gül, gül ile limon şerbetleri ve Sakız adası, İstanköy Adası ve Alanya’dan getirtilen 
limon suyundan ibaretti. Şehir halkı, şerbetleri, şehir çevresinden ve değişik yörelerden 
getirilen kar ve buzlarla soğutarak içmekteydiler. Karcılar, şehre getirdikleri karı 4-5 mah-
zende depolarlar, şerbetçiler de kar ihtiyaçlarını kendilerine en yakın mahzenden görürlerdi.

Osmanlı başkentinin içecek kültüründe bozanın da mühim bir yer tuttuğu biliniyor. 
Boza kültürünün başkentte özellikle 17. yüzyılda iyice yaygınlaştığı sanılmaktadır. Yüzyılın 
ortalarında şehirde 105 bozacı faaliyet gösteriyordu. Sarayda sürekli pirinçten yapılan boza 
tercih edilirken şehir halkı, boza dükkânlarında hem pirinç hem de arpadan imal edilen boza 
bulabiliyordu. Diğer taraftan Tekirdağ darısı da boza yapımında oldukça fazla tercih ediliyor-
du. Evliya, bu darıdan üretilen bozanın beyazlığına ve koyuluğuna vurgu yapmıştır. Üstelik 
Evliya, bu bozaya Kuşadası pekmezinin katıldığını, üzerine tarçın, karanfil, zencefil ve hin-
distancevizi serpildiğini ve bakır maşraba ve bakraçlarla satıldığını belirterek ayrıntılı bilgi 
vermiştir. Seyahatnamesinin muhtelif yerlerinde kahve, çay, salep, badyan ve mahlep dâhil 
çoğu içecekten kaçınmakla övünen Evliya, İstanbul bozası tüketmekten uzak kalmamıştır.

İstanbullu seyyah aynı zamanda bizi şehirdeki en iyi boza dükkânlarından haberdar 
eder. Çoğunlukla Tekirdağ darısından yapılan tatlı bozanın en iyileri; Ayasofya Çarşısı, 
Atmeydanı başı, Akılbend Çarşısı, Kadırga Limanı, Okçular başı, Aksaray, Unkapanı, 
Azebler Hamamı önü ve Küçükpazar’da Koca Mehmed Paşa Hamamı önündeki bozacı-
lardı. Bunların bozaları beyaz ve üstü kaymaklıydı. 

Diğer taraftan Evliya, adamın ayağını yerden kesen bozalara ve bozacılara da dikkat 
çeker: Süleymaniye’de Yasemin bozası ve Arnavud Kasım bozası, Ayasofya’da Taşaklı bo-
zası, Unkapanı’nda Sinan bozası ve Momo bozası oldukça keskin bozalardır.

İstanbul’da boza tüketimi hakkında bilgi veriniz.

Burada ele alınacak alkolsüz içeceklerden sonuncusu ise kahvedir. 16. yüzyılın ilk yarısın-
da başkentte tüketilmeye başlanan ve hızla yaygınlaşan kahvenin serüvenine dair çok sayı-
da araştırma yer almaktadır. İstanbul açısından belki en önemli iki nokta, ilk kahvehane-
lerin burada açılması ve devletin uzunca bir süre kahveyi yasaklama girişimlerine rağmen 
16. yüzyılın sonlarında kahveden alınan vergi gelirlerini mukataa haline dönüştürerek bu 
maddenin tüketimine onay vermesidir. Özellikle hızla yaygınlaşan kahvehanelerin, gerek 
halkın yeme-içme alışkanlıklarındaki değişimi göstermesi gerekse yeni bir içeceğin halkın 
gündelik hayatını ne kadar derinden etkilediğini göstermesi bakımından oldukça mühim 
kurumlar olduğu belirtilmelidir. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı toplumu kah-
veyi genellikle toplu olarak içmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle bu süreçte kahveyi oldukça 
büyük kaplar olan ibriklerde/güğümlerde pişirmekteydiler. Benzer şekilde ilk kahve fin-
canları da neredeyse çorba kâsesi kadar büyük ebatlardaydı. Bu fincanlar 18. yüzyıldan 
itibaren küçülecek ve önce zarflarla kullanılmaya başlanacak daha sonra da kulplu hale 
gelecektir. Kahve pişirme kaplarındaki değişim de aynı yüzyılda, 18. yüzyılda gerçekleş-
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miş, cezveler devreye girmiş; önceleri ibriklerle birlikte kullanılmış sonra da yegâne kahve 
pişirme aracı haline gelmiştir. Özetle, gerek pişirme gerekse servis kaplarının küçülmesi, 
kahve içme alışkanlığının zamanla bireysel ortamlara taşındığını göstermesi açısından 
önemli bir gelişme sayılmalıdır. İstanbul halkı kahveyi, kahve dükkânlarından değil kahve 
satış tekeline sahip attârlardan satın almıştır.

İstanbul halkı sözü edilen içecekler dışında çeşitli alkollü içkiler de tüketmekteydi. 
İslam’ın alkollü içki içmeyi yasaklamasına rağmen içki tüketimi Müslümanlar arasında 
bile görülmekteydi. Ancak gayrimüslim unsurlarla karşılaştırıldığında Müslümanların al-
kol alma oranının oldukça sınırlı olduğu söylenmelidir. İstanbul’da yaygın olan içki türü, 
belgelerde “hamr”, edebiyat metinlerinde “şarâb” olarak geçen şaraptı. Bununla birlikte 
Osmanlı toplumu, rakıyı (arak) tanıyordu. Fakat bu içkinin yaygın hale gelmesi en er-
ken 19. yüzyılda olmalıdır. Bu yüzyıl, aynı zamanda şampanya ve bira gibi yabancı kay-
naklı içkilerin İstanbullular arasında yaygınlaşmaya başladığı dönemdir. İstanbul halkı 
sözü edilen içkiler haricinde tatar bozası denilen, fermante olmuş içkiyi tüketmeye de 
yaktındı. Sarhoş edici özelliği dolayısıyla, devlet bu içkinin üretimini mümkün olduğun-
ca sınırlamaya çalışmıştır. Sözü edilen içkilerin tüketildiği mekânlar ise işletmecilerinin 
gayrimüslimler olduğu meyhaneler ile Müslümanlar tarafından işletilen bozahaneler ve 
şerbethanelerdir. Bu listeye şerbethanelerin katılmasının gerekçesi, devletin alkollü içki 
tüketilmesi nedeniyle sık sık bu dükkânları kapatma girişimidir.

İstanbullular gündelik gıda ihtiyacını ilgili esnaf dükkânlarından karşılayabilmektey-
diler. Etini kasaptan, ciğerini ciğerciden, sebzesini sebzeci veya manavdan alan şehir halkı, 
pirinç, tuz, şeker, baklagiller, peynir ve bal gibi kimi tüketim maddelerini ise bakkallardan 
satın alırlardı. Bakkallar aynı zamanda diğer bazı esnaf kollarında satılan malları da satma 
hakkına sahipti. Söz gelimi, fırıncılardan aldıkları ekmeği, turşuculardan tedarik ettikleri 
lahana turşusunu kendi dükkânlarında satabiliyor, bir çeşit perakende satış işlevi görüyor-
du. 1726 yılında Suriçi İstanbul’da kaydedilen bakkal sayısı 53 adetti. 

Türk Mutfağı hakkında daha kapsamlı bilgiyi, Arif Bilgin’in ve Özge Samancı’nın editörlü-
ğünü yaptıkları Türk Mutfağı isimli kitapta bulabilirsiniz.

Sonuç olarak yukarıda yazılanları topluca değerlendirmek gerekirse;
Osmanlı klâsik dönemi İstanbul mutfak kültürü, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan 

Türk mutfak kültürünün en gelişmiş örneğidir. İmparatorluğun en seçkin gruplarını ba-
rındırıyor olması, ona bu üstün konumu kazandırmıştır. Bir diğer etken de, çoğu şehirden 
farklı olarak, İstanbul’un, ülkenin her bölgesinden ürün çekiyor olmasıdır. İstanbul’daki 
ürün yelpazesindeki çeşitlilik ve kalite, yiyecek ve içeceklerin nicelik ve nitelik olarak diğer 
şehirlerinkinden üstün olmasının sebebidir. Diğer taraftan dönemsel farklılıklar görül-
mekle birlikte, İstanbul çok çeşitli etnik ve dini unsurları bir arada barındıran bir şehirdi. 
Bu yanıyla şehir aynı zamanda farklı mutfak kültürlerine ev sahipliği yapıyordu. Yemek-
lerde Yahudilerin şirugan (susam yağı), Müslümanların sadeyağ, Rumların ise zeytinya-
ğı kullanımı, İstanbul’da yeme-içme alışkanlıklarındaki çeşitliliği göstermesinin yanında 
temelde bir ayrışmaya da işaret etmektedir. Özetle emperyal yapının mutfağa yansıyan 
özelliklerinin önemli bir kısmını bu şehirde görmek mümkündü.

Öte yandan İstanbul mutfağı, Orta Asya’dan taşınan ana damarı, imparatorluğun son 
dönemlerine kadar koruyan fakat aynı zamanda çok dinamik, değişime oldukça açık ve 
kendi içinde yenilenmeyi başarabilen bir yapıdaydı. Bu nedenledir ki, İstanbul başta ol-
mak üzere Anadolu’nun batı bölgelerinde, klâsik dönem Osmanlı mutfağının izleri büyük 
oranda kaybolmuşken, güney ve doğu bölgelerinde birçok yemek hem içerik hem de is-
miyle yaşamaktadır. Dolayısıyla Osmanlı klâsik dönemi İstanbul mutfağını değişen Türk 
mutfağının merkezine koymak mümkündür.



1. Ünite - Osmanlı Başkentinin İaşesi ve İstanbul Mutfak Kültürü 21

Özet
İstanbul’un, içinde barındırdığı nüfus niteliği açısından 
önemini açıklayabilmek
Osmanlı başkenti İstanbul, imparatorluğun diğer 
şehirlerinden farklı olarak çok yüksek nüfus kapasi-
tesine sahipti. Dolayısıyla şehir bir metropol konu-
mundaydı. Diğer taraftan şehrin nüfusunun önemli 
bir kısmı seçkin gruplardan oluşmaktaydı. Hanedan 
mensupları, üst düzey yöneticiler, bürokratlar, askeri 
sınıflar, ulema vb. toplumsal gruplarla imparatorluk 
başkenti tam bir seçkinler şehri haline gelmişti. Bu 
nedenle burada üst düzey bir yemek kültürünün oluş-
ması anlaşılabilir bir durumdur.

Osmanlılarda sağlık ve beslenme arasındaki sıkı ilişkiyi 
tanımlayabilmek
 Osmanlılarda sağlık ve beslenme ilişkisi, Osmanlı tıp 
anlayışıyla yakından ilgilidir. Bu anlayışa göre, insan 
vücudunda 4 çeşit hılt/humor vardır. Bunların den-
gede olması, insanın sıhhatine, dengenin bozulması 
da hastalığa işaret etmektedir. Hıltları etkileyen en 
önemli unsurlar, yiyecek ve içeceklerdir. Hastalığa 
hıltlardan bir veya daha fazlasının artması ve azalma-
sı neden olduğuna göre, bunların dengeye getirilmesi 
için yeme-içme alışkanlıklarının belli bir müddet için 
değiştirilmesi gerekmektedir. Artan hıltı azaltmak ya 
da azalan hıltı artırmak için perhiz yapmak veya ilgili 
hıltların dengeye gelmesini sağlayacak yiyecek-içe-
cekleri tercih etmek gerekmektedir. Bu nedenle hasta 
olan kimseye, hastalık ileri düzeyde değilse yalnızca 
perhiz önerilirdi. Osmanlı tıp kitaplarında yiyecekle-
rin insan vücuduna sağladığı yararı/zararı açıkça gör-
mek mümkündü. Sadece tabipler değil aşçıların da 
yemeklerin hıltlarla ilişkisini bildikleri anlaşılmakta-
dır. Hatta toplumun önemli bir kısmının bu ilişkiden 
haberdar olduğunu varsaymak gerekir. 

İstanbul halkının ihtiyacını karşılamak üzere 
oluşturulan iaşe sisteminin işleyişini özetleyebilmek
Osmanlı Devleti’nde yüksek nüfuslu kentlerin ve baş-
kent İstanbul’un iaşesine özel önem verilmiştir. Buğ-
day ve un gibi temel gıda maddelerinin bol ve ucuza 
bulunmasına çalışılmıştır. Şehrin belirli bölgelerinde 
ambarlar kurularak burada buğdayın zor zamanlar 
için saklanması sağlanmıştır. Ayrıca tüccarların sa-
rayın, ordunun ve şehrin ihtiyaçları karşılanmadan 
yabancılara mal satmasının önüne geçilmeye çalışıl-
mıştır. Osmanlı yöneticileri aldıkları bu ve benzeri 

önlemlerle kıtlıkların önüne geçmeyi amaçlamışlar-
dır. Şehirde yaşanacak bir kıtlık, çeşitli huzursuzluk-
lara sebep olabilir bunun sonucunda bazı olumsuz 
sonuçlara yol açacak ayaklanmalar çıkabilirdi. Kısa-
cası istikrarın sağlanması için iaşe tedarikinin sağlıklı 
ve düzenli bir şekilde yürümesi gerekiyordu. Bu işle 
Osmanlı Devleti en üst seviyede ilgilenmiş, sadrazam 
çarşı ve pazarları dolaşarak sistemin düzenli bir şekil-
de işleyip işlemediğini zaman zaman denetlemiştir.

 Osmanlı İstanbul’undaki yemek kültürünü açıklaya-
bilmek
 Zengin ve güçlü bir medeniyet inşa eden Osmanlı-
lar döneminde, yemek kültürü Türk tarihinin zir-
vesini yaşamıştır denebilir. Orta Asya, Ortadoğu ve 
Anadolu’nun coğrafya, kültür ve tecrübeye dayalı 
birikimini kullanan Osmanlılar yüksek bir mutfak/
yemek kültürü oluşturmuşlardır. Zerafet ve incelik 
yanında sağlam örgütlenmeye de dayanan bu kültü-
rün gastronomi öğrencileri tarafından açıklanabilir 
olması önemlidir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki devletlerden hangisi gıda gereksinimlerini 
kendi toprakları dışından temin etmek zorunda kalmıştır?

a. Roma
b. Bizans
c. Osmanlı
d. İtalyan şehir devletleri
e. Sümer

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İç Asya’daki beslen-
me alışkanlıklarında yer alan önemli gıdalardan değildir?

a. Et
b. Süt
c. Süt ürünleri
d. Darı
e. Sebze ve meyveler

3. Osmanlı mutfak kültürü aşağıdaki kültür havzalarının 
hangisinden doğrudan etkilenmiştir?

a. Roma
b. Orta Asya
c. Fars
d. Bizans
e. Arap

4. Klasik dönem İstanbul mutfağını günümüz mutfağından 
ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zeytinyağı ve salçaya bolca yer verilmesi
b. Etli yemeklerin daha fazla olması
c. Çok farklı tatları bir arada barındırması
d. Pişirme yöntemlerinin farklı olması
e. İçeriklerinin daha zengin olması

5. Osmanlı Dönemi’nde İstanbul halkının büyükbaş hay-
van etini tercih etmemesinin en önemli sebebi aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Büyükbaş hayvan etinin daha çok gayrimüslimlerce 
tüketilmesi

b. Büyükbaş hayvan etinin insan bedenine pek yararlı 
olmadığının düşünülmesi

c. İstanbul halkının beyaz ete daha fazla rağbet etmesi
d. Et fiyatlarının yüksek olması
e. Büyükbaş hayvanların daha çok tarımda ve süt üreti-

minde kullanılması

6. Osmanlı sofralarında halkın yaygın olarak çatal bıçak 
kullanması hangi yüzyılda başlamıştır?

a. 16
b. 17
c. 18
d. 19
e. 20

7. 17. Yüzyılda İstanbul’a giren ve kısa sürede halk tarafın-
dan kabul görerek çokça tüketilen sebze aşağıdakilerden han-
gisidir?

a. Bamya
b. Enginar
c. Kereviz
d. Domates
e. Hıyar

8. Arkalarında taşıdıkları kırbalarla çeşmelerden doldur-
dukları suyu Osmanlı halkının tüketimine sunan esnaf guru-
buna ne ad verilir?

a. Helvai
b. Murabbai
c. Mülevves
d. İbrikçi
e. Saka

9. Yazdığı seyahatname sayesinde gerek İstanbul’da, gerekse 
Osmanlı coğrafyasının bütününde tüketilen yiyecek ve içe-
cekler hakkında zengin bilgiler edinebildiğimiz 17. yüzyılın 
ünlü seyyahı aşağıdakilerden hangisidir?

a. İbn Battuta
b. Mustafa Ali
c. Evliya Çelebi
d. Aşık Mehmed
e. Katip Çelebi

10. Osmanlı Devleti’nde zaman zaman bazı içeceklerin kul-
lanımı ve alenen alınıp satılması yasaklanmıştır. Aşağıdaki-
lerden hangisi bu yasaklamalara konu olan içeceklerden biri 
değildir?

a. Rakı (Arak)
b. Kahve
c. Şarap (Hamr)
d. Çay
e. Tatar bozası
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Şehrin İaşesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz. 
2. e Yanıtınız yanlış ise “Tarihsel Arkaplan: Süreklilik ve 

Değişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. a Yanıtınız yanlış ise “Tarihsel Arkaplan: Süreklilik ve 

Değişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
4. c Yanıtınız yanlış ise “Klâsik Dönem İstanbul Mutfak 

Kültürü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Yemekler ve Kimi Gıda Madde-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. e Yanıtınız yanlış ise “Yemekler ve Kimi Gıda Madde-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
7. a Yanıtınız yanlış ise “Yemekler ve Kimi Gıda Madde-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
8. e Yanıtınız yanlış ise “Yemekler ve Kimi Gıda Madde-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
9. c Yanıtınız yanlış ise “İçecekler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
10. d Yanıtınız yanlış ise “İçecekler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1 
Osmanlı Devleti Edirne, Bursa ve İstanbul gibi yüksek nüfus-
lu kentlerin iaşesi ile özel olarak ilgilenmiştir. Ancak bunlar 
arasında İstanbul’un özel bir yeri ve önemi vardır. Bu önem 
İstanbul’un devletin yönetim merkezi olmasından kaynakla-
nıyordu. Ayrıca padişah ve ailesinin burada yaşaması, aske-
ri ve sivil bürokrasinin varlığı, devlet yöneticilerinin şehrin 
iaşesi ile özel olarak ilgilenmesini zorunlu kılıyordu. Bu işle 
Sadrazam doğrudan ilgileniyor ve çarşı-pazar teftişinde bu-
lunuyordu. Sadrazamdan başka merkez bürokrasisinde gö-
revli olsun ya da olmasın birçok görevli İstanbul’un iaşesi ile 
bizzat padişah tarafından görevlendirilebiliyordu. Bunlardan 
başka kadıların (yargıç) başlıca görevlerinden biri şehrin iaşe 
gereksinimlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini denet-
lemek ve düzenlemek idi. 

Sıra Sizde 2  
Son zamanlara kadar İstanbul halkının balığa ilgisinin 19. 
yüzyılda arttığı düşünülmekteydi. Ancak yapılan araştırma-
lar balık tüketiminin erken tarihlerden itibaren halk arasın-
da yaygın olduğunu göstermiştir. Narh defterlerinde birçok 
balık çeşidinin ismine rastlanırken, yemek kitaplarında çok 
sayıda balık yemeği tarifi verildiği görülmektedir. Ayrıca Ev-
liya Çelebi’nin seyahatnamesi İstanbul halkı arasında balık 
tüketiminin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. İstanbul pi-
yasasına çok farklı kaynaklardan balık temin edilmekle bir-
likte bunlar arasında en önemlisi boğazdaki dalyanlardı. Ay-
rıca ığrıpçılar, karityacılar, ağcılar, saçmacılar, düzenciler ve 
zıpkıncılar balık avıyla uğraşıyorlardı. Çeşitli kaynaklardan 
temin edilen bu balıklar, sayıları binlerle ifade edilen balıkçı 
dükkanlarında halka sunuluyordu. 

Sıra Sizde 3 
Boza, İstanbul halkının içecek kültüründe önemli bir yere sa-
hipti. Boza tüketiminin yaygınlaşması 17. yüzyılda gerçekleş-
miştir. Boza hem pirinçten hem de arpadan yapılabiliyordu. 
Şehir halkı her iki tür bozayı da tüketirken sarayda çoğun-
lukla piriçten yapılan boza tercih ediliyordu. Ayrıca Tekirdağ 
darısından da boza üretildiği vakidir. Bu içecek bakır maşra-
ba ve bakraçlarla şehirde yer alan bozacı dükkânlarında hal-
ka satılıyordu. Boza üzerine pekmez, tarçın, karanfil, zencefil 
ve hindistan cevizi serpilerek tüketilebiliyordu.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Padişah ve hane halkının ikametgâhı ve devlet idaresinin merkezi konumunda 
olan Osmanlı sarayının mutfak organizasyonunu özetleyebilecek,
Osmanlı sarayının iâşesini karşılayan Matbah-ı Âmire Emâneti’nin kuruluşu, 
mutfak kompleksinin fiziki yapısı, yönetim ve personel yapısı ve mutfağa bağlı 
birimleri tanımlayabilecek,  
Sarayın iâşesi ve temin yollarını, iâşenin finansmanını ve sarayda kullanılan yi-
yecek ve içecekleri açıklayabilecek,
Saray mutfağının ve yemek kültürünün yüzyıllar içinde geçirdiği değişimi tar-
tışabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Matbah-ı	Âmire	Emâneti
•	 Mutfak	Emini
•	 Mutfak
•	 İâşe
•	 Çaşnigir

•	 Helvehâne
•	 Kilar-ı	Âmire
•	 Kârhâne
•	 İrsâliye
•	 Ocaklık

İçindekiler









Osmanlı Mutfağı Saray Mutfağı

•	 GİRİŞ
•	 MATBAH-I	ÂMİRE	EMÂNETİ	VE	MUTFAK	
KOMPLEKSİ

•	 SARAY	MUTFAĞININ	YÖNETİMİ	VE	
PERSONEL	YAPISI

•	 SARAY	MUTFAĞINA	BAĞLI	BİRİMLER	VE	
HİZMET	GRUPLARI

•	 SARAYIN	İÂŞESİ
•	 İÂŞENİN	FİNANSMANI	VE	İÂŞE	
HARCAMALARI

•	 SARAY	MUTFAĞINDA	TEDARİK	
SÜRECİNİN	İŞLEYİŞİ

•	 SARAY	YİYECEK	VE	İÇECEKLERİ

OSMANLI MUTFAĞI



GİRİŞ
Saray yemek kültürü, Osmanlı mutfak kültürünün zirvesi olarak kabul edilebilir. Bu iki 
kültür, başka katılımlar olmakla birlikte, esasen Türklerin yeme alışkanlıklarının hâkim 
olduğu bir yapı arz ederler. Bu yüzden onları, göçebe Orta Asya Türklerinin taşıdıkları ve 
gerek göç esnasında gerekse Anadolu’ya yerleşerek yayıldıkları süreçte çeşitli etkilenmeler 
neticesinde geliştirip zenginleştirdikleri kültürler olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıy-
la genelde Türk mutfağından, özelde de saray mutfağından söz ederken Çin, İran, Arap, 
Bizans, Avrupa ve Akdeniz dünyasının belli oranda etkisinin olduğu bir mutfaktan bahse-
diyoruz demektir. Şüphesiz etkilenme çift taraflı olmuştur. Osmanlıların değişik kültürle-
rin birikimini kullanmasına karşılık birçok toplum da Osmanlı mönüsünden aktarımlar 
yapmıştır.

Osmanlıların dört yüzyıl boyunca yönetim merkezi olarak kullandıkları Topkapı Sara-
yı, 16. yüzyılın ilk yarısında 4-5 bin, bir sonraki yüzyılda ise 10-12 bin civarında insanın 
günlük faaliyetlere katıldığı veya saray mutfaklarından tayinat aldığı bir mekân olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu kadar fazla sayıda insanın doyurulması, şüphesiz güçlü ve geniş bir 
örgütlenme ve organizasyon gerektirmekteydi. Bu ünitede söz konusu örgütlenme ve orga-
nizasyonun nasıl biçimlendiği ve ne şekilde işlediği konusu ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

MATBAH-I ÂMİRE EMÂNETİ VE MUTFAK KOMPLEKSİ
Kuruluş Döneminde Osmanlı saraylarının mutfak hizmetleri çaşnigirler tarafından yürü-
tülmekteydi. Osmanlılar birçok kurum gibi çaşnigirliği de Selçuklulardan miras almışlar-
dı. İstanbul’un fethinden önce Osmanlılara başkentlik yapan Bursa ve Edirne’deki sarayla-
rın beslenme ihtiyacı, sözü edilen görevliler tarafından karşılanmıştır. Topkapı Sarayı’nda 
II. Mehmed döneminde Matbah-ı Âmire teşkilâtının oluşturulmasından sonra da iâşe 
sorumluluğu Matbah-ı Âmire’ye bırakılmıştır. 

Osmanlı saray mutfağının teşkilât yapısı 13.yüzyılda tarih sahnesinden çekilen Sel-
çuklu devletinin devamı niteliğindedir. Bu bağlamda Selçuklu saray mutfağına bakıldı-
ğında Büyük Selçuklularda, beslenmeye yönelik faaliyette bulunan dört kurum dikkati 
çeker: çaşnigirlik, şarabdârlık, vekîl-i haslık ve hansâlârlık. Belirtildiği gibi sofra hizmet-
lerini yürüten birim çaşnigirliktir ve başında hükümdarın yemeğini ilk tatmakla sorumlu 
olan ve güvenilir kişiler arasından seçilen emir çaşnigir bulunmaktadır. Şarabdârlar ise 
şarabhâne denilen yerlerde sultanın içeceklerini hazırlayan kişilerdir. Vekîl-i has, mutfak 
ve şarabhâne gibi birçok birimin üst seviyeli idarecisidir. Hansâlâr ise aşçıbaşılardır ve 
Anadolu Selçuklularında bu kişiler havâyichâne denilen kiler ve mutfağı bünyesinde ba-
rındıran kurumun da âmiri durumuna geçmişlerdir.

Saray Mutfağı
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Bu dörtlü yapının iki isim değişikliği haricinde Anadolu Selçuklularında da korundu-
ğu görülmektedir. Büyük Selçuklulardaki hansâlâr, Anadolu Selçuklularında havâyicsâlâr 
olarak karşımıza çıkar. Vekîl-i has ise üstâdüddâr ismini almıştır. Ayrıca vekîl-i hasa göre 
üstâdüddârın sorumluluk alanı daha da genişlemiştir. Anadolu Selçuklularında görülen 
bütün bu memuriyetler Memluklu sarayında da yer almaktaydı.

Osmanlı Devleti saray mutfağı incelendiğinde, isimler farklı olmasına rağmen yapı-
nın aslında Selçuklular ve Memluklerdeki ile benzerlik arz ettiği görülmektedir. Selçuk-
lulardaki emir çaşnigir, 16. yüzyıl Osmanlı sarayında çaşnigirbaşı; şarabdâr, helvacıbaşı; 
havâyicsâlâr, aşçıbaşı ve kiler ağası; üstâddâr da görev alanı daraltılmış kilercibaşı olarak 
karşımıza çıkar. Osmanlının daha erken dönemleri için ise kaynaklarda bu görevlilerden 
yalnızca çaşnigir ve şarabdâra rastlanılabilmiştir.

Osmanlı saraylarındaki çaşnigirbaşılarla ilgili bilgiler, I. Murad dönemine kadar git-
mektedir. I. Murad’ın oğlu Bayezid’in düğünü sırasında, gelinle birlikte gelen Germiyanoğ-
lu Süleyman Bey’in çaşnigirbaşısı Paşacık Ağa, Osmanlı sarayında alıkonulmuş (1381-82) 
ve aynı görevi burada sürdürmüştür. Paşacık Ağa’dan sonra oğlu Elvan Bey de çaşnigirbaşı 
olarak tayin edilmiştir. Sultan I. Mehmed (1413-1421) hastalandığında, Amasya’daki oğlu 
II. Murad’ı padişah olmak üzere davet etmeye güvenilir bir kişi olarak çaşnigirbaşı Elvan 
Bey gönderilmişti. Aynı kişi II. Murad için İsfendiyaroğlu’nun kızını almaya da gidecek-
tir.  İlerleyen yıllarda, Elvan Bey’in üç oğlunun da Osmanlı sarayında aynı görevle hizmet 
ettikleri bilinmektedir.

Osmanlı erken dönem kronik eserlerinden, Osmanlı sarayında şarabdârlık kurumu-
nun var olduğu anlaşılmaktadır; ancak şarabdârın hangi birime bağlı olduğu ve görevleri 
tespit edilememektedir. Erken döneme ait kroniklerin hiçbirinde şarabdârlık görevini yü-
rütmekte olan bir isme şimdilik rastlanamamıştır. Fakat daha önce bu hizmette bulunmuş 
olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz, şarabdâr lakaplı devlet görevlilerine rast gelin-
mektedir. Bu bağlamda, Sultan I. Bayezid (1389-1402) ‘in oğullarından olan ve fetret dev-
rine damgasını vuran Düzme Mustafa’nın lalası İlyas şarabdâr lakabıyla tanınmaktaydı. 

Öte yandan, Sultan II.Mehmed (1451-1481) dönemine ait bir kayıttan (1478 tarih-
li) o dönemde ser-şarabdârân yani şarabdârlar başına ait bir Enderun odası olduğunu 
öğrenmekteyiz. Sultan I. Süleyman (1520-1566) döneminde de şarabdârların, içoğlan-
larının yüksek rütbelileri arasında yer aldıkları ve padişahın içeceklerini hazırladıkları 
bilinmektedir. Daha sonraki dönemler için Has odalı şarabdârlardan bahsedilmiyorsa da 
kiler koğuşunda bir şerbetçinin var olduğu kuşkusuzdur. Şu halde, Osmanlıların, kendi-
lerinden önceki İslâm devletlerinden, beslenmeye yönelik bir kurum olan şarabdârlığı 
da devraldıklarını ve memuriyetin 16. yüzyıl ortalarına kadar önemini koruduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat bu kurum, Osmanlı sarayında doğrudan padişahın hiz-
metini görecek şekilde Enderun memuriyetleri arasında yer aldığından Matbah-ı Âmire 
teşkilâtının dışındadır.

Erken dönemlerde, çaşnigirlerin padişahın yemek hizmetinde bulundukları bilinmek-
teyse de bunların saray halkının tamamına hizmet verip vermedikleri açık değildir. Sultan 
II. Murad (1421-1451)  döneminde kilercibaşılığın kuruluşuyla çaşnigirlerin sorumluluk-
ları, dış hizmetlerle sınırlı kalmış; padişahın yemek hizmeti kilercibaşı ve ekibi tarafından 
görülmeye başlanmıştır. Matbah-ı Âmire Emâneti kuruluncaya kadar, iç halkı dışındaki 
saray sakinlerinin ne tür bir organizasyonla doyuruldukları şimdilik anlaşılamamaktadır.

Matbah-ı Âmire Emâneti’nin kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Kilercibaşıyı, daha 
sonra Matbah emininin de üstünde, emânet personelinin idarecisi (nâzırı) olarak gör-
mekteyiz. Bu ilişki, emânetin kilercibaşılıkla birlikte kurulma ihtimalini akla getirmekte-
dir. Ancak II. Murad dönemini anlatan kaynakların hiçbirinde emanetle ilgili bir bilgiye 
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rastlanamamıştır. Belirsizlik Sultan II. Mehmed (1451-1481) döneminin büyük kısmı için 
de geçerlidir; Matbah-ı Âmire emâneti  veya mutfak eminliği hakkında dönemin hadise-
lerini anlatan kaynak eserlerde hiçbir kayda rastlanılmamıştır. Fatih’in teşkilât kanunna-
mesinde de diğer eminlere değinilmesine rağmen mutfak emininden bahis yoktur. Ta ki 
II. Mehmed dönemi sonlarına ait (1478) bir arşiv belgesine kadar. Bu belgede, hâl-i hazır-
daki mutfak emininin ismi ve dahası ondan iki önceki eminin kim olduğu zikredilmiştir. 
Buradan, mutfak eminliğinin en azından II. Mehmed dönemi sonlarında var olduğu so-
nucuna varılır. Matbah-ı Âmire Emânetinin,  II. Mehmed döneminde Yeni Saray’ın (Top-
kapı Sarayı) inşasından sonra, muhtemelen de aynı padişahın saray teşkilâtında yaptığı 
düzenlemeler çerçevesinde tesis edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Dört yüz yıla yakın Osmanlı iktidarının merkezi olarak kalan Topkapı Sarayı (Yeni 
Saray), İstanbul’un fethini müteakip II. Mehmed tarafından yaptırılmıştır. (1460-1478 
arasında). Bu dönemde, Matbah-ı Âmire müştemilâtı, hâlen bulunduğu yerde, ikinci av-
lunun sağ tarafında kurulmuştu. Mutfağa bağlı birimlerden olan bir fırın da birinci av-
lunun sağ tarafında dört kubbeli olarak tesis edilmişti. 16. yüzyılda mutfak kompleksi-
ne kayda değer ilaveler yapıldığı, bunların önemli bir kısmının Kanunî Sultan Süleyman 
(1520-1566) dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır.1574’teki büyük yangından sonra ise 
müştemilat, yeniden inşa edilmiştir. Bu durum mutfak binalarının orijinal halinin sayı ve 
genişliğinin tespitini oldukça zorlaştırmıştır. Hatta mimarlık tarihçileri arasında, mutfak-
ların ilk haliyle kaç bölümden oluştuğuna dair süregiden bir tartışma vardır. Mutfakların 
kuruluşunda iki veya dört gözlü olduğunu düşünenler olduğu gibi, iki gözün ihtiyacı kar-
şılamaya yetmeyeceği, en azından Edirne sarayında var olduğu bilinen sekiz gözden aşağı 
olmaması gerektiğini savunanlar da olmuştur.

Matbah-ı Âmire’ye bağlı birimlerin önemli bir kısmının Fatih döneminde mevcut ol-
madığının belirtilmesi gerekir. Sarayın ilk inşası sırasında yapılmış olan Matbah-ı Âmire 
binaları mutfaklar, kiler ve bir fırından ibaretti. Helvahâne ise mutfağa bağlı müstakil bir 
birim olarak 1491-1527 tarihleri arasında, muhtemelen de 1509 depremi sonrası veya 
Kanunî saltanatının ilk senelerinde tesis edilmiş olmalıdır. Aynı şekilde Kalayhâne de 
sonradan ya Kanunî ya da Sultan II. Selim (1566-1574) zamanında tesis edilmiş olma-
dır. Bu zamana dek helvahânenin işini, mutfak binaları içinde birkaç helvacı yürütmüş; 
kalaylama da saray dışındaki kalaycılara ücret karşılığında yaptırılmıştır. Fırın konusuna 
gelince, yukarıda belirtildiği gibi, Fatih döneminde yalnızca bir fırın inşa edilmişti. Bu 
fırına ek olarak Kanunî döneminde “Simid Fırını” olarak adlandırılan daha sonraları Has 
Fırın denilecek olan yapı karşımıza çıkmaktadır.

Mutfak kompleksi bugünkü şeklini 1574 yangınından sonra kazanmıştır. Yangınla 
mutfaklar tamamen harap olunca kompleksin yeniden ve genişletilerek inşası gerekmiş 
ve bu iş için Mimar Sinan görevlendirilmiştir. Bugün de genel hatlarıyla aynı içeriğe sahip 
olan Matbah-ı Âmire kompleksi şu birimlerden oluşmaktaydı: Alay Meydanından mut-
faklar bölümüne üç kapıdan girilmektedir. Bunlardan birincisi kilar-ı âmire, ikincisi has 
matbah, üçüncüsü helvahâne kapısıdır. Kiler kapısından girişte sağ tarafta vekilharç daire-
si bulunuyordu. Hemen karşısındaki bugün arşiv ve depo olarak kullanılan binalar kiler 
ve yağhâne, yağhânenin yanında bulunan iki katlı bina Aşçılar Camii idi. Bunun hemen 
yanında mutfaklar vardı. Bunlar on kubbe ve on konik külahla örtülüdür. Mutfakların 
sonunda Şekerciler Mescidi de denilen Helvahâne Mescidi yer alıyordu.

Topkapı Sarayı’nın beslenmesini sağlayan Matbah-ı Âmire Emâneti ne zaman kurulmuştur?
1
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SARAY MUTFAĞININ YÖNETİMİ VE PERSONEL YAPISI
Matbah-ı Âmire Emâneti, padişaha arz sunma yetkisine sahip bir ağa olan kilercibaşı-
nın nezaretindeki mutfak emini tarafından yönetilmekteydi. Enderun’daki Kiler odasının 
âmiri olan kilercibaşı, tüm mutfak personelinin üst seviyeli nâzırı ve sorumlusu idi. Saray 
mutfağının nakdî ihtiyaçları, malî olarak bağlı bulunduğu kurum olan Başmuhâsebe Ka-
lemi (Maliye bürolarının en önemlisi) tarafından karşılanmakta; gelir ve giderleri aynı 
büro tarafından denetlenmekteydi. Bir ara İrâd-ı Cedîd Hazine’sine bağlanan emânet, Sul-
tan II. Mahmud (1808-1839) döneminde önce Gümrük Emâneti ile birleştirilmiş, 1838’de 
de Darphâne’ye bağlı bir müdüriyet haline dönüştürülmüştü. Mutfak emininin, en önemli 
yardımcıları, aşçıbaşı ve biri hariç diğerleri kiler kadrosunda olan kâtiplerdi.

Emin; Hâcegân rütbesindeki üst düzey bürokratlar arasından seçilen mutfak emini-
nin temel görevi, saray mutfaklarının iâşesini düzenli olarak sağlamak ve tedarik edilen 
erzakın dağıtımını organize etmekti. Buna ek olarak, müessesenin gelir ve giderlerine 
nezaret etmekle yükümlüydü. Hazineden mutfağa tahsis edilen parayı teslim alır; harca-
maların ödemesini yapardı. Mutfak gelir ve harcamalarının dökümünü tutmak ve muha-
sebesini yapmak da onun sorumluluğuydu. Eminler bazen padişahın inam ve sadakala-
rının dağıtılması, şehzadelerin sünnet düğünlerinin organizasyonu gibi farklı işlerde de 
görevlendirilirlerdi.

Eminlerin mutfak personelinin idaresiyle ilgili yetkileri olmasına rağmen tayinler için 
arz verme yetkisi kilercibaşıya aitti ve bu usul Fatih Sultan Mehmed zamanında kanun-
laşmıştı. Mutfak eminleri, diğer eminler (tersane emini, gümrük emini, şehremini gibi) 
arasındaki hiyerarşide son sıradaydı.

Kâtipler; Mutfağa bağlı çok sayıda kâtip bulunmaktaydı. Bunların ilki ve en önem-
lisi Matbah-ı Âmire kâtibidir. Diğerleri, hepsi de Kilâr-ı Âmirede istihdam edilen, mas-
raf kâtibi, küçük masraf kâtibi, şikâr kâtibi, mâkiyân (tavuk) kâtibi ve sebze kâtibi gibi 
görevlilerdi.

Matbah-ı Âmire kâtibi, mutfak emininin yardımcısı olarak, emânetin yıllık muhasebe-
sini tutar, bütün hesap kayıtlarını inceler, gelir ve giderleri kontrol ederdi. Eminin idarî 
işlerinde kullandığı arz, tezkire, temessük vb. belgeler ile Mısır’dan gelecek malların kay-
dedildiği zahire defterlerini hazırlardı. Masraf kâtipleri ise kiler ağasının denetiminde, 
pazarlardan alınan ve taşradan getirtilen malların kayıtlarını tutarlar; kilerden mutfak-
lara yapılan dağıtımı, tayinatı organize eder ve tayinatın defterlerini tutarlardı. İstendi-
ğinde kiler mevcudunu muhtevi bir listenin hazırlanma sorumluluğu da bu iki kâtibe 
yüklenmişti. 

Aşçıbaşı; Has Mutfakta usta kadrosunda yer alan aşçıbaşı (ser-tabbâhîn-i hassa), aynı 
zamanda, ağa rütbesiyle mutfaklarda çalışan tüm personelin âmiriydi. Genellikle tayin-
lerinde, hiyerarşiye uygun olarak Has Mutfak ustalarının kıdemlisi tercih edilmekteydi. 
Aşçıbaşının personelin idaresi dışındaki belli başlı görevleri; pişirilen yemekleri kontrol 
etmek, tüm mutfak personelinin maaş ve giyeceklerini teslim alıp dağıtmak, zahire için 
tahsis edilen gelirlerin toplanmasına yardımcı olmak, mutfak ve sofra malzemelerini 
gözetmektir. 

Mutfak personeli Osmanlı Devleti’nin diğer askerî birliklerindeki gibi bölüklere ay-
rılan bir teşkilât yapısına sahipti. Mutfağa bağlı her hizmet grubu (aşçılar, helvacılar, ki-
lerciler vd.), kendi içinde bölüklere ayrılmıştı. Mutfaklarda görev yapan aşçılar; ustalar 
(üstâdân), kalfalar (halîfegân) ve çıraklar (şâkirdân) olmak üzere üç bölükten oluşmak-
taydı. Helvacılar, kilerciler, kasaplar, sebzeciler, kalaycılar, mumcular da aynı yapılanmaya 
sahiptiler. Ekmekçiler, 16. yüzyılın ikinci yarısında diğerlerinden farklı olarak; ustalar, pi-
şiriciler, hamurcular, elekçiler ve şâkirdler olarak beş bölüğe ayrıldılar. Sayılarının fazlalığı 
dolayısıyla, aşçı ve kiler şâkirdleri kendi içlerinde ayrıca birkaç bölük teşkil etmişlerdi. Her 
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hizmet grubunun bir başı (aşçıbaşı, helvacıbaşı, kasapbaşı gibi), bir de kethüdâsı vardı. 
Ayrıca her bölüğün başına bir de bölükbaşı getirilmişti. Personelin becayiş suretiyle farklı 
bir hizmet grubuna geçmesine imkân tanınmaktaydı.

Matbah-ı Âmire personelinin menşeine bakılacak olursa erken dönem Osmanlısında 
sarayın diğer birimlerinde olduğu gibi mutfak personeli ihtiyacının tamamının Acemioğ-
lanı yani kul kökenli gayr-i müslim unsurlardan karşılandığı görülmektedir. 16. yüzyıldan 
itibaren, personel alımlarında bu prensip bozulmuş; yakınlık ilişkileri belirleyici olmuştur. 
Bu meyanda kullara ek olarak, mutfak birimlerinde çalışan ustaların (üstâdân) çocukları 
ve ustalar haricindeki personelin kardeş ve yakınları da yoğun şekilde tercih edilmeye baş-
lanmıştır. Böylece 16. yüzyıldan itibaren, mutfak personeli arasında akrabalıklara dayalı 
bir ilişkiler ağı ve gruplaşmalar oluşmuştur. 

Mutfak personelinin sayısında 16. yüzyıl boyunca yüksek artışlar görülmüştür. 15. 
yüzyılın ikinci yarısında 100 civarında olan mutfak çalışanlarının sayısı, 1520’de 250’yi 
bulmuş, Kanunî’nin son senelerinde 400’ün üzerine çıkmış, 16. yüzyılın sonunda 1000’i 
aşmış ve nihayet 17. yüzyıl ortasında da 1300’e ulaşmış ve bu düzeyini uzun süre korumuş-
tur. 16. yüzyılın ilk çeyreğinden yüzyılın sonuna kadar, mutfak hizmetlilerinin sayısı dört 
katına çıkmıştır. Bu artışın ihtiyaçtan kaynaklanmadığı açıktır. Nitekim yüzyıl sonunda 
sadrazam Ferhat Paşa, mutfak personelinin sayısını azaltmak için mutfak hizmetlilerinin 
bir kısmını timara çıkarmıştır. Personel sayısını düşürmek amacıyla timara çıkarma faali-
yetleri, 17. yüzyılın ilk yarısında da devam etmiştir.

Mutfak personeli, diğer askeri sınıflar gibi her üç ayda bir maaş (mevâcib) almaktaydı. 
Personelin maaş ve giyecekleri ağa rütbesiyle mutfak birliklerinin başına getirilen aşçıbaşı 
tarafından dağıtırlırdı. Emin ve kâtipten sonra en yüksek ücreti aşçıbaşı almaktaydı; en 
düşüğü de şâkirdler. Her hizmet grubunda, en yüksek ücret o grubun başında bulunan 
görevliye (aşçıbaşı, helvacıbaşı, ekmekçibaşılar, kasapbaşı ve diğerleri) verilirdi. Maaşa ek 
olarak mutfak emini ve aşçıbaşının, arpalık timar geliri olurdu. Bu kişiler ayrıca saray 
halkına yapılan gıda maddesi tahsisatından (tayinat) ve dağıtılan inamlardan (düzenli ol-
mayan tahsisat) da önemli miktarda pay alırlardı. Mutfak ve kiler kâtiplerinin de benzer 
şekilde saraydan tayinat alma hakkı vardı. 

Merkezî bütçeden personele ödenen yıllık maaş miktarı, 1523-1583 yılları arasında 
729.000 akçeden 1.828.000 akçeye çıkmış, 17. yüzyıl ortalarında ise 3.000.000 akçeye yak-
laşmıştır. İlk iki tarih arasında, mutfak personeli sayısı yaklaşık iki buçuk katına çıkmıştır. 
Aynı dönemde, personel sayısındaki artışla karşılaştırıldığında maaş artışları düşük kal-
maktadır. Dolayısıyla, personel maaşlarında bir gerilemenin yaşandığı söylenebilir. Fa-
kat maaşların azalması, personelin gelirlerinin azalması anlamına gelmez. Çünkü mutfak 
personelinin maaşları dışında da gelir kaynaklarının olduğu bilinmektedir. Maaşlar için 
ödenen toplam yıllık meblağ, merkezî bütçe giderleri içinde, 1523-1661 yılları arasında 
yaklaşık % 0.4 ile % 0.9’luk bir yere sahip olmuştur.

Mutfak personeli, her yıl birer takım giyecek hakkına sahipti. Mutfakta çalışanlar, ke-
ten bezinden yapılma iç çamaşırı ve entari (uzun gömlek) giyerler; bellerine kuşak, başla-
rına beyaz külâh takarlar; kış aylarında personelin ileri gelenleri yeşil, diğerleri de lacivert 
renkli çukadan yapılma kışlıklar kullanırlardı. Matbah-ı Âmire hademesinin giyecekleri 
her yıl 22 Aralık’ta başlayan şiddetli kış günleri öncesinde verilirdi. Diğer kapukullarının-
ki gibi mutfak personelinin giyecekleri de Selanik’te üretilmekteydi. 17. yüzyılda mutfak 
hademesine ait giyeceklerin masrafları ocaklık olarak Selanik mukataalarından görülü-
yordu. Giyecekler, aşçıbaşı tarafından teslim alınıp dağıtılmaktaydı.
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SARAY MUTFAĞINA BAĞLI BİRİMLER VE HİZMET GRUPLARI
Harem hariç tutulduğunda saray, hizmetler açısından iki bölümden oluşmaktaydı: İç 
(Enderun) ve Dış (Bîrun). İlk iki avludaki hizmet grupları Bîrun, üçüncü avludakilerse 
Enderun’u oluştururdu. Enderun, sultanın yaşamını sürdürdüğü ve içoğlanlarının da eği-
tim-öğretim yeri olan bir çevreydi. Bîrun ise, padişahın dış dünya ile ilgisini kuran hiz-
metlerin yürütüldüğü bir bölüm olarak örgütlenmişti. Sarayın beslenme ihtiyacını gören 
Matbah-ı Âmire, Bîrunda yer almıştı. Bununla beraber, Enderundakilere de hizmet veren 
mutfak personeli, diğer Bîrun halkından farklı olarak her iki alanla da ilişkiliydi; Enderun 
kısmına girebilen belki tek ayrıcalıklı gruptu.

Matbah-ı Âmire, esasen bir mutfak değil, bünyesinde çeşitli mutfaklar, helvahâne, ki-
ler, fırınlar, çeşitli kârhâneler, mirî mandıra ve simidhâneyi barındıran idarî kurumun 
adıdır. Mutfaklar, helvahâne ve kalayhâne, mutfak kompleksi içinde yer alırken diğerleri 
sarayın diğer bölümlerinde veya saray dışında kurulmuşlardır. Sarayda yemek hizmetini 
temel olarak Matbah-ı Âmire bünyesinde yer alan mutfaklar görmekteydiler. Bunlar, sa-
ray halkının tamamının ihtiyacını görecek şekilde örgütlenmiş ve hizmet vereceği kesime 
göre isimlendirilmişti. Çeşitli zamanlarda yapılan düzenlemelerle sayılarının değiştiği gö-
rülmekteyse de, bu değişikliklerin tam olarak sebep ve tarihlerini tespit etmek mümkün 
olmamıştır. Fakat Kanunî dönemine ait verilerden yararlanarak, 16. yüzyıl sonu ile 17. 
yüzyılın ilk yarısında var olduğu görülen sekiz mutfağın hizmet ettiği kesimler kabaca 
aşağıdaki gibidir.

Matbah-ı Has (Has Mutfak); Saray halkının yemeklerinin yapıldığı mutfakların en 
önemlisidir. Kaynaklarda sadece padişahın yemeklerinin pişirildiği mutfak olarak ta-
nımlanan matbah-ı hassın hesaplarına bakıldığında tüketilen mal miktarının fazlalığı, bu 
mutfağın sorumluluk alanının sadece padişah yemeğinin yapılmasıyla sınırlı olmadığını 
ortaya koymaktadır. Tayinat defterlerinden edinilen bilgilere göre haseki sultan ve oda-
lıklar da yemeklerini bu mutfaktan almaktaydı. Padişahın yemeği matbah-ı has içinde 
“kuşhâne” ismindeki bir bölümde pişirilirdi. Dolayısıyla kuşhâne, sarayda en kaliteli mal-
zemenin kullanıldığı ve en iyi yemeklerin yapıldığı yer olmalıdır. Buraya paralel olarak 
matbah-ı has da en iyi mutfaktı. Matbah-ı has aşçılığına diğer mutfaklarda çalışıp mesle-
ğinde belli bir olgunluğa erişenler tayin edilirdi. 

Matbah-ı Ağayân (Ağalar Mutfağı); Kanunî döneminde bu mutfak, saray ağalarının 
önemli bir kısmı ile saray hizmet bölüklerinin ileri gelenlerinin ihtiyacını görmekteydi. 
O dönemde buradan yemek yiyenler şunlardır: Padişah hocaları, iç kapı ağası ve diğer 
kapı ağaları, iç hazinedârbaşı, kilercibaşı, saray ağası, çaşnigirbaşı ve çaşnigirler, kapıcılar 
kethüdâsı, Matbah-ı Âmire emini ve kâtibi, helvacıbaşı ve helvacılar halifesi, aşçıbaşı, bos-
tancıbaşı, Kilâr-ı Âmire hizmetlilerinin bir kısmı, hasta içoğlanları ağası ve nihayet Has 
mutfak ve Ağalar mutfağında çalışan nöbetçi aşçı ustalar… Daha sonraki dönemde yaşa-
nan bölünme akabinde hizmet çerçevesi Birûn’da görevli ağalar ile hizmet bölüklerinin 
bazı ileri gelenlerine münhasır kalmıştır.

Matbah-ı Dârüssaâde veya kızlarağası mutfağı; Dârüssaâde ağası ile birlikte Harem-
de hizmet eden harem ağalarına, kethüdâ kadına ve haremdeki kadınlara yemek çıkarır-
dı. Matbah-ı ağa-ı Bâbüssaâde (Kapıağası mutfağı) de Bâbüssaâde ağası ve maiyetinin 
yemekleri pişirilirdi. Bu mutfağın ayrıca Divan’da çalışan büro memurları (kâtipler, ter-
cümanlar, teşrifatçı) ve Divanın güvenliğinden sorumlu olan çavuşlarla kapıcılara servis 
yaptığı da bilinmektedir. 

Matbah-ı Divan; Divan-ı Hümayunda görev yapan paşaların ve çeşitli rütbedeki 
görevlilerin yiyecek ihtiyacını karşılamakla yükümlü mutfaktır. Divânın asıl üyesi olan 
vezir-i azam, kubbealtı vezirleri, kadıaskerler, nişancı, defterdârlar, Rumeli beylerbeyi 
ve vezirlik statüsüne eriştikleri zaman üye olabilen yeniçeri ağası ve kaptan paşaya bu 
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mutfaktan yemek veriliyordu. Ayrıca, Divan üyesi olmadığı halde toplantılara katılan 
şeyhülislâm ve yardımcı statüsünde görev yapan reisülküttap ve çavuşbaşı gibi bürokrat-
lar da Divan mutfağından yemek yeme hakkına sahiptiler. Divanda görevli düşük rütbeli 
kişiler burada yemek yiyemezlerdi.

Matbah-ı Gılmân-ı Enderûn (İç oğlanları mutfağı); Saraydaki iç oğlanları ile bazı 
baltacılar, hasta içoğlanlarına hizmet veren kadınların yemeği bu mutfakta pişerdi. 
Hazinedârbaşı (iç) ve Kilercibaşı mutfağı da, bu ağalar ve maiyyetlerinin beslenme ih-
tiyacını karşılamaktaydı. Kilercibaşının maiyyetini oluşturan mutfak personelinin de 
pekâlâ bu ağaya ait mutfaktan yararlandıkları söylenebilir.

Osmanlı padişahının ve haremindeki haseki sultan ve odalıklarının yemeğinin yapıldığı 
mutfak hangisidir?

Helvahâne; Matbah-ı Âmireye bağlı mutfaklardan sonra önemli bir kuruluş da 
Helvahânedir. Saray içinde Has mutfağın yanında bulunan Helvahânede çeşitli şerbetler, 
reçeller, helvalar, macunlar, turşular, ilaçlar, esanslar ve kokulu sabunlar yapılırdı. Hamur 
işi tatlıların, Helvahânede yapıldığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Bunların 
ekmekçiler tarafından hazırlanıp fırınlarda pişirildiği bilinmektedir. Helvahânede ayrıca 
başta paluze olmak üzere çeşitli pelteler de üretilmiştir.

Helvahânenin önemli bir fonksiyonu da burada çeşitli hastalıklar için ilaç yapılma-
sıydı. Macun şeklinde yapılan bu ilaçlar, saray personeline ve ihtiyacı olanlara dağıtılırdı. 
Son olarak Helvahânede türlü esansların, kimyevî bileşimlerin, el ve çamaşır sabunları ile 
kepek ve çeşitli saç hastalıklarını gideren sabunların da yapıldığı bilinmektedir. 

Kilâr-ı Âmire ve Kilerciler; Sarayın iâşesi için İstanbul’a gelen mallar, saray içinde 
ve dışında çeşitli depolarda saklanmıştır. Bunların en önemlileri, biri Enderunda diğeri 
Bîrunda olan iki saray kileridir. İç kiler olarak da bilinen Enderun kileri, idarî olarak mat-
baha bağlı olmayıp doğrudan kilercibaşı tarafından yönetilirdi. Burada padişah için alınan 
yiyecek ve içecekler başta olmak üzere, iç mutfak (kuşhâne) ve Enderun halkının bazı gıda 
ihtiyaçları ile balmumu gibi değerli maddeler depolanmaktaydı. 

Bîrunda yer alan Matbah-ı Âmireye bağlı dış kiler ise kiler ağası tarafından yönetilir ve 
Saray mutfağına alınan gıda maddelerinin çoğu burada tutulurdu. Bu iki kilerin dışında, 
içecek, marmelat, turşu ve taze meyveler doğrudan Helvahâne binasına taşınır buradaki 
ambarlarda depolanırdı. Bazı gıda maddeleri (buğday, sadeyağ gibi) için ise saray dışında 
şehrin değişik yerlerinde bulunan ambarların kullanıldığı bilinmektedir. 

Kilerin masrafları Matbah-ı Âmire idaresi tarafından görülür, çalışanları saray mutfağı 
personeli arasında yer alırdı. Kiler ağasının maiyetinde kethüdâ, masraf kâtibi, kiler çavu-
şu ve vekîlharç bulunurdu. Ayrıca vezzân, hoca, pûşîde, mâkiyân (tavuk) kâtibi ve sebze 
kâtibi diğer önde gelen kiler görevlilerindendi. 

Kilercilerin büyük bir kısmı kilar-ı âmire dışında, şehir içinden ve taşradan kilere er-
zak teminiyle uğraşırdı. Kilerciler maaşlarını erzak sağlayacakları bölge kadısının vere-
ceği hüccet (bir çeşit yetki belgesi) aracılığıyla uygun bir mukataadan alırlardı. Gittikleri 
yerde belli bir yetkiye sahip olan bu görevliler kadı ve eğer varsa harc-ı hassa eminine 
karşı sorumlu idiler. Mübayaa sürecinde bu iki görevli kilerciye yardım ederdi. Kilerciler, 
üreticiden ve pazarlardan alımını yaptıkları erzakın parasını yakın mukataalardan tahsil 
ederek öderlerdi.

Fırınlar; Saray halkının temel gıda maddesi olan ekmek ihtiyacı has ve harcî (fodula) 
fırınlardan karşılanırdı. Her iki fırın Bâb-ı Hümayun ile Orta Kapı arasında sağ tarafta 
bulunurdu. Has fırında başta padişah olmak üzere üst rütbeli devlet görevlileriyle hane-
dana mensup kimseler için ekmek yapılırdı. Bu fırında en iyi malzeme ve en kaliteli buğ-
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day kullanılırdı. Harcî fırında has ekmeğin yanında biraz daha düşük kalitede olan fodula 
ekmeği pişirilirdi. Genellikle alt seviyeli memurların yiyeceği olan harcî ekmek yüksek 
rütbeli görevlilere de verilirdi. 

Has fırının başında ser-habbâzîn-i simid (ser-habbâzîn-i hâssa) adlı fırın işlerine ve 
personeline nezaret eden bir ekmekçibaşı vardı. Harcî fırının idarecileri ise ser-habbâzîn-i 
fodula unvanlı iki ekmekçibaşıydı. Has fırının un ve buğday ihtiyacı tamamına yakın 
bir oranda Bursa’dan karşılanırdı. Bursa sarayında has buğday ve has un tedariki için 
simidgerân-ı Bursa (Bursa uncuları) adıyla bir görevli grubu teşkil edilmişti. Bunların ba-
şında bulunan simitçibaşı (uncubaşı) aynı zamanda Bursa sarayının âmiriydi. 

Fırınlarda çalışan şâkirdler dışındaki ekmekçiler, kendi aralarında bir hiyerarşiyi de 
ifade eden; ustalar, pişiriciler, hamurcular ve elekçiler şeklinde branşlara ayrılmıştı. Bu 
branşlaşma, has fırına Sultan II. Selim döneminde getirilmişti. Ardından fodula fırınında 
çalışan Acemioğlanların şâkird olmaya yanaşmaması üzerine 1580’de, fodula ekmekçileri-
nin de aynı silsileye tâbi tutulmaları kararlaştırıldı. Fodula ekmekçileri arasında ambarcı 
ve buğdaycı gibi görevliler de vardı. Ambarcı, kethüdâdan sonra en kıdemli görevliydi. 

Kârhâneler (İşletmeler); Matbah-ı Âmireye bağlı bu kuruluşların kimi gıda ihtiya-
cını karşılamaya yönelik, kimi de beslenme harici hizmetler için oluşturulmuştu. Bunla-
rın bir kısmı saray içinde olmakla birlikte çoğunluğu sarayın dışında ve biri de Bursa’da 
bulunuyordu. Saray mutfağına bağlı kârhâneler şunlardır: Kasaplar Kârhânesi, Tavuk-
çular Kârhânesi, Yoğurtçular (Mastgerân) Kârhânesi, Mumcular Kârhânesi, Kalaycılar 
Kârhânesi ve Bursa’daki Simid Kârhânesi.

Kasaplar (Kassâbân) Kârhânesinde, Osmanlı sarayında en fazla tüketilen besin madde-
lerinden olan etler hazırlanır ve pişirilmeye hazır duruma gelinceye kadar bunlara çeşitli 
işlemler uygulanırdı. Saray mutfağının koyun ihtiyacı koyun emini tarafından karşılanır-
dı. Bu kuruluşta kasapbaşı idaresinde görev yapan kasaplar, koyun emininin yönetimin-
de İstanbul’a gelen ve saraya tahsis edilen koyunların kestirilerek sarayda gerekli yerlere 
ulaştırılmasıyla yükümlüydü. Şehir içinde koyun kesimi yasaklanmış olmasına rağmen 
imtiyazlı bir kurum olan mutfağın ihtiyacı olan koyunların şehir içinde kesilmesine izin 
verilirdi. 

Tavukçu (Mâkiyâniyân) Kârhânesi, saray halkı için alınan tavuk ve diğer kanatlıların 
bakıldığı ve ihtiyaca göre kesilip hazırlanarak mutfaklara gönderildiği yerdir ve 17.yüz-
yılda saray bahçesinde olduğu, fakat daha sonra saray dışına taşındığı anlaşılmaktadır. 
Kârhânenin idarecileri, tavuk muhasebesini de tutan tavukçubaşı ve tavukçulara nezâret 
eden kethüdâydı. 

Yoğurtçular (Mastgerân) Kârhânesi, sarayın süt ve süt ürünleri ihtiyacını (sadeyağ ha-
riç) karşılayan kuruluştur. 17. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Ahmed Camii’nin altında, 
Çatladıkapı yoluna yakın bir yerdeydi. Yoğurtçubaşının nezaretinde çalışan Mastgerân 
Kârhânesi personeli mutfaklar için gerekli olan süt, yoğurt, kaymak ve tereyağı gibi ürün-
lerin saraya getirtilmesi ve saklanması ile görevliydiler. Sarayın süt ürünleri ihtiyacının 
büyük miktarı devlete ait mandıralardan karşılanırdı.

Mandıralar, çevresinde geniş otlakların ve hayvan sürülerinin bulunduğu kapsamlı 
kuruluşlardı. Mandıra hâkimi tarafından yönetilen bu kuruluşların günlük işleri mandıra-
cılar ve Acemioğlanları tarafından yürütülmekteydi. Burada bulunan büyükbaş hayvanlar, 
ücretleri mandıra bütçesinden ödenen çobanlar tarafından güdülüyordu. Mandıraların ve 
buralardaki ağılların bakımı için ayrıca, vergi muafiyeti karşılığında bölgedeki köylüler 
görevlendirilmekteydi. Mandıralardaki hayvanların ot ve saman ihtiyacı yakın köylerden 
karşılanıyordu. Hayvanlara yem olarak verilen burçak ise Rodoscuk’tan getirtiliyordu. 
Daha düşük oranda kullanılan kepek de şehirdeki ekmekçilerden temin edilmekteydi. Yo-
ğurtçular, yoğurtçubaşı ve bir kethüdânın idaresinde çalışırlardı. 
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Mumcular (Şem‘gerân) Kârhânesi, başta padişah olmak üzere, mutfağa bağlı birimler 
(mutfaklar, fırınlar, helvahâne vd.), Enderun halkı, Has Ahır ve has bahçelerin seyisleri, 
elçilerin kullanımı ve saray mescitleri ile bazı selâtin camilerine dağıtılmak üzere mum 
üretilirdi. Mum, esas olarak balmumu ve iç yağından elde ediliyordu. Kârhânenin idare-
cileri mumcubaşı ve kethüdâydı.

Kalaycılar (Kal‘îgerân) Kârhânesi, mutfak kompleksi içinde mutfak koridorunun 
karşısında kurulan, sarayda kullanılan bakır kap-kacakların kalaylandığı bir kuruluştu. 
Sarayda, ağırlıklı olarak kullanılan bakır kap-kacakların periyodik olarak kalaylanması 
burada yapılırdı. Kalay işlemi için her sene, kalay, pamuk, nişadır ve kömür alınmaktaydı. 
Kalayhânede ayrıca örs, çekiç, maşa vb. araçlar da kullanılmaktaydı. Her hizmet kolu gibi 
kalaycılar da bir kalaycıbaşı ve bir kethüdânın denetiminde çalışmaktaydılar. 

Bursa’daki Has Un Kârhânesi, İstanbul dışında olan, mutfağa bağlı tek işletmedir. Bur-
sa sarayının içinde kurulan kârhâneye bağlı bir de un ambarı yer almaktaydı. Topkapı 
Sarayı’nın has un ihtiyacı Bursa ve çevresinden karşılandığından buradaki uncuların (si-
mitçiler) görevi, özellikle saray seçkinlerinin tükettiği Bursa ununu düzenli bir şekilde te-
min etmekti. Bursa’daki simitçilerin başında, aynı zamanda Bursa sarayının da ağası olan 
simitçibaşı bulunmaktaydı ve ona bir kethüdâ yardım etmekteydi. Bursa simitçileri, buğ-
dayın temini, ambarlanması ve una dönüştürülmesinde görev almalarına göre buğdaycı, 
ambarcı ve simitçi (uncu) gibi hizmet kollarına ayrılmışlardı. 

Matbah-ı Âmireye bağlı diğer bölükler arasında sebzecilerin görev yaptığı bir 
sebzehâne ve sakaların hizmet mekânı olan bir sakahâne vardı. Diğer hizmet gruplarında 
olduğu gibi, sebzecilerin başında da bir sebzecibaşı ve bir de kethüdâ bulunuyordu. Saray-
da sebze tüketimi yüksek düzeylerde olduğundan, kilercilerden biri sebze kâtibi olarak 
seçilmekteydi. Sebzehânede sebze temizleme vb. işlerde sebzeciler dışında Acemioğlanlar 
da çalışmaktaydı. 

Matbah-ı Âmire sakaları, Divanda hizmet gören Divân-ı Hümâyûn sakalarından fark-
lı olarak, mutfağın su ihtiyacını karşılarlar ve sofra hizmetinde görev alırlardı. Sakabaşı 
önceleri aynı zamanda kar ve buz işlerine de bakmaktaydı: ileriki tarihlerde kar ve buz 
işlerini yönetmek üzere karcıbaşılık ve buzcubaşılık teşkil edilmiştir.

Aşşâblar ise saray mutfağı personelinden olup şifâlı bitkilerin toplanmasında görev-
lendirilen, tıbbî bitkiler konusunda donanımlı kişilerdir. İşlevleri helvacılarla örtüşen 
aşşâblar, mutfak personeli içinde ayrı bir grup oluşturmuşlardır. Mutfak personeli içinde 
önceleri kilerciler arasında yer alan ve 16. yüzyıl ortalarından itibaren de müstakil bir 
grup oluşturan eytâm, ölen aşçı ustalarının çocuklarıdır. Düşük bir gündelikle mutfakta 
çalıştırılmaya başlayan yetimler, belli bir süre sonra şâkird yapılmaktaydılar. Müteferrika-
lar, kimlerden seçildikleri anlaşılamayan fakat alt seviyeli bir grubu oluşturan mutfak per-
soneli idi ve Acemioğlanları gibi mutfağa bağlı hizmet gruplarına bölüştürülmekteydiler.

SARAYIN İÂŞESİ
Topkapı Sarayı, Osmanlı padişahı ve diğer hanedan mensuplarının ikamet yeri ve devlet 
idaresinin merkezi olması hasebiyle sarayın iaşesine özel önem verilmiştir.  Bunun somut 
göstergesi, mal alımlarında saray memurlarına öncelik hakkı tanınması ve malların kaliteli-
lerinin seçilmiş olmasıdır. Gerçekten gerek İstanbul piyasasından gerekse taşradan yapılan 
gıda maddesi alımlarında, sarayın ihtiyaç duyduğu miktarın satın alınmasından önce bak-
kalların alım yapması yasaklanmıştır. Saray için yapılan alımlara öncelik hakkı tanınması, 
muhtemel bir darlığın doğmasını önlemenin ötesinde, kaliteli malların saray için seçilme-
sini sağlamaktaydı. Arzın geniş olduğu durumlarda bile, öncelik hakkı kullanılamadığında, 
sarayda gıda maddesi sıkıntısı yaşanabiliyordu. Çünkü nitelikli mal talep eden saray için, 
öncelikli alım yapılamaması, düşük kalitede malların alınmak zorunda kalınması demekti. 
Bu mallar, saray halkı tarafından kabul görmediği için yapay bir darlık ortaya çıkmaktaydı. 
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Sarayının iaşesi için seçilen kaliteli ürünlerin bazısı, yetiştiği bölgeyle özdeşleşmişti. 
Örneğin, Filibe’nin pirinci, Diyarbakır’ın kişniş üzümü ve eriği, Kıbrıs şekeri, Mısır’ın 
her nevi baharatı, Mihaliç’in buğdayı, Mısır’ın şekeri, Bursa’dan gelen simit unu, Aydo-
nat zeytinyağı, Kaş’ın garikusu, Ağriboz’un narı, Lapseki’nin karpuzu, Kefe’nin sadeyağı 
vesaire. Saraya iaşe temininde birinci kriter kalite olduğu için nakliye maliyetine bakıl-
maksızın her ürünün en iyisi nerede yetiştiriliyorsa oradan teminine çalışılmıştır. Meselâ, 
Diyarbakır’dan üzüm, Mardin’den erik, Osmancık’tan turşu, Amasya’dan elma, Eflak ve 
Boğdan’dan bal, koyun ve tuz, taşıma maliyetleri çok yüksek olmasına rağmen sürekli ta-
lep edilen mallardır.

Büyük miktarlarda alımı yapılacak olan bazı mallar için alım öncesinde genellikle nu-
mune istenir; böylece, gelecek malın kalitesi garantiye alınmış olunurdu. Mamul mallar 
için de imâlatı yapılan yerlere nasıl bir mal istendiğini somutlaştırmak adına yine numu-
ne gönderilirdi. Örneğin, Mısır’dan gelecek şeker işlenmeden bir numune gönderilmekte 
ve şekerin gönderilen numuneye göre işlenmesi beklenmektedir. Filibe’den gelecek pirinç 
için de durum aynıydı.

Sarayın iâşesi İstanbul piyasasından ve İstanbul dışındaki bölgelerden yani taşradan 
olmak üzere iki şekilde karşılanmıştır. İstanbul ve yakın çevresinden satın alınan malların 
temin şekli için mübâyaa, taşradan tedarik edilenler içinse havâle tabirinin kullanıldığı 
görülmektedir. Mübâyaa, alımın bütün safhalarının merkezden organize edilip denetlen-
diği doğrudan yapılan alım şeklidir. Havâle ise mal teminine yönelik yükümlülüğün yerel 
yöneticilere bırakıldığı yapının adıdır. Her iki sistemde de çeşitli yöntemler kullanılmıştır. 

Saray için gerekli dayanıksız gıda maddelerinin (taze sebze, meyve, et ve süt ürünleri 
gibi) tamamı, diğer besin maddelerinin önemli bir kısmı İstanbul piyasasından karşılan-
mıştır. Bu nedenle, sarayın iâşesiyle başkentin iâşesi arasında yakın bir ilişki bulunmakta-
dır. İstanbul piyasasından alınan mallar, şehrin pazarları, kapanları ve bakkalları ile civar 
köylerindeki bir kısım üreticilerden veya belli şahıslardan temin edilmekteydi. 

Kapanlar, özellikle zahire türünden ihtiyaç maddelerinin toptan alınıp satıldığı yerler-
di. Genellikle limanlarda bulunan bu kapanlara (un kapanı, yağ kapanı, bal kapanı gibi) 
gelen büyük miktardaki mallar esnafa toptan fiyatına satılmaktaydı. 

Yedi iklimden bin bir çeşit malın bulunduğu şehir pazarları bir diğer alım yeridir. Pa-
zar alımlarına en belirgin örnek, 17. yüzyıl başlarına kadar sarayın tavuk ihtiyacının kar-
şılandığı Tavukpazarıdır. Buradaki tavukçular, taşradan temin ettikleri tavuklardan gerek-
tiği kadarını Matbah-ı Âmireye vermekle mükelleftirler. Tavuk Pazarından tavuk alımını 
saray mutfağına bağlı tavukçular yapmaktaydı. 

Bakkallar da İstanbul piyasasında alımların yapıldığı bir diğer yerdi. Zamanın bak-
kalları sadeyağ, zeytinyağı, bal, pirinç ile çerağ yağı, çerviş yağı, şîr-i revgan (susam yağı), 
tulum peyniri, pasdırma, badem, nohut, limon suyu, üzüm çeşitleri vs. malların satıldığı 
dükkânlardı. Şehirdeki bakkal esnafının, Matbah-ı Âmireye mal verme yükümlülüğü vardı.

Alım yapılan alanların dördüncüsü hassa bahçelerdir. Sarayın ihtiyaç duyduğu yaş 
meyve ve sebzeler şehir pazarlarından veya doğrudan üreticiden alındığı gibi bir kısmı 
da hassa bahçelerden temin ediliyordu. Bostancıbaşının nezaretinde, binlerce bostancının 
çalıştığı bu bahçelerde yetiştirilen meyve ve sebzelerin bir kısmı saray mutfağına bir kısmı 
da şehir esnafına satılarak padişahın günlük giderleri karşılanıyordu. Saray bahçelerinden 
sarayın tüketimine sunulan belli başlı ürünler şunlardır: kiraz, armut, üzüm, elma, hıyar, 
kabak, ıspanak, maydanoz, patlıcan, şalgam, gure, kelem/lahana, taze soğan, aluç, nane, 
tarhun, taze bakla, sarmusak, pırasa, ayva, taze kızılcık, ekşi ve tatlı nar, taze ceviz, bad-
rençbuy, hindibâ, şükûfe-i benefşe (menekşe çiçeği), şükûfe-i şeftali (şeftali çiçeği), verd-i 
ahmer (kırmızı gül) ve verd-i sakız (sakız gülü). Bu mallar, hassa bahçelerden her yıl te-
min edilmekteydi. Hassa bahçelerden yapılan tedarikin yanında, doğrudan üreticiden de 
sebze alındığı da olurdu.
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Saray için alım yapılan beşinci alan, İstanbul’un yakın çevresinde bulunan ve ürünleri 
sarayın ihtiyacına tahsis edilmiş olan köylerdi. Üsküdar kazâsına bağlı Kadıköy, Maltepe, 
Kartal, Pendik, Çengel(köy) ve İstavroz köylerindeki üreticiler, ürünlerini kendi kayık-
larıyla Sebzehâneye getirirler ve her salı günü paralarını alırlardı. İstanbul piyasasından 
alım yapılan bir başka alan, saray mutfağına bağlı mandıralardır. Mandıralardan süt ve süt 
ürünleri tedarik edilmekteydi. Pazarlardan da alındığı tespit edilen bu mallar dayanıksız 
oldukları için, saraya günlük olarak geliyor ve kısa sürede tüketilmeleri gerekiyordu.

İstanbul piyasasından alınan mallara topluca bakıldığında, taze meyve ve sebzeler ile 
süt ve süt ürünleri, bir kısım kanatlılar (kaz, güvercin, ördek) ve helva hariç, diğerlerinin 
taşradan da tedarik edilen gıda maddeleri oldukları görülür. Nitekim hububat, koyun, 
kuzu, tavuk (17.yüzyıl ilk yarısından itibaren), şeker, pirinç, yağ çeşitleri, kuru meyve-
ler, bal, Eflak tuzu, nohut, bakla, mercimek, ıtriyât çeşitleri, şehriye, taze şifalı bitkiler ve 
temizlik maddesi olan sabun hem bu piyasadan hem de taşradan elde edilen mallardır. 
İstanbul piyasasından ayrıca, saray mutfağı ve bağlı kuruluşlarda kullanılmak üzere çeşitli 
kap-kacaklar vs. kullanım eşyaları ile sofra malzemeleri de temin edilmekteydi.

İstanbul dışından yani taşradan gerçekleşen alımlara gelince, temel gıda maddeleri-
nin büyük bölümü taşradan temin edildiği görülmektedir. Saraya gıda maddesi temini, 
İstanbul’un iâşesinden farklı bir organizasyona sahiptir ve bu yapılanma taşradan yalnızca 
saraya mahsus alımlar yapılmasına izin vermektedir. Bu ayrıcalıklı konumu, sarayı, İstan-
bul piyasasına bağımlı olmaktan kurtarmakta; bu piyasadaki dalgalanmalardan en az se-
viyede etkilenmesini sağlamaktadır. Bir yandan da İstanbullunun bu mallarla ilgili darlık 
yaşamasının önü alınmış olmaktadır. Sözgelimi, her biri temel gıda maddesi olan şeker ve 
pirinç ihtiyacının neredeyse tamamı taşradan karşılanmıştır. 

Daha önce belirtildiği gibi merkezî ihtiyaçları karşılamak amacıyla taşradan mal te-
darikine havâle ya da çoğulu havâlât denilmektedir. Tedarik sürecinin başarılı işlemesini 
sağlamak için genel olarak iki yöntem kullanıldığı görülmektedir: irsâliye ve ocaklık. 

Osmanlılar, ister memur görevlendirilmek suretiyle isterse yerel görevliler vasıtasıyla 
temin edilsin, bir veya birkaç kalem malın temini ve saraya gönderilmesini ve bu süreç-
teki masrafların o bölgedeki herhangi bir gelir kaynağından karşılanmasını irsâliye olarak 
anlamışlardır. Saraya gıda maddesi tedariki için kullanılan irsâliye yönteminin üç şeklini 
görmekteyiz. Birincisi, salyaneli eyaletlerden Mısır ile tâbi devletlerden Eflâk ve Boğdan’ın 
merkezî hazineye vermekle yükümlü oldukları verginin bir kısmına karşılık sağlanan mal-
ların havâlesi ile merkeze uzak bazı eyaletlerin yöneticilerinin havâleleridir. İkincisi, idarî 
ve malî görevlere atanan bazı yöneticilerin, tayinleri karşılığında taahhüt ettikleri malların 
gönderilmesidir.  Sonuncusu ise taahhüt usulüne dayanmayan, fakat parası, merkezî hazi-
neye bağlı yerel gelirlerden ödenen malların irsâliyesidir. 

Her üç tipte de çerçeve aynıdır. Merkez hazinesine gönderilmesi gereken bu gelirler, 
yine merkezî ihtiyaçları karşılamak için taşradan yapılan tedarik sürecinde kullanılmak-
tadır. Söz konusu irsâliye tiplerinin hepsinde de, yerel görevliler, malın satın alınmasından 
saraya ulaşmasına kadar olan sürecin tamamından sorumludurlar ve ortaya çıkan her tür-
lü masrafı karşılamakla yükümlüdürler. Şu durumda, irsâliyenin, merkezî hükümet için 
önemli külfetleri ortadan kaldıran bir yöntem olduğu söylenebilir.

Birinci grup irsâliye yöntemiyle tedariki yapılan mallar arasında şunlar vardır: Mısır’dan 
başta şeker ve pirinç olmak üzere, mercimek, nohut, şehriye, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar, 
hummas şarabı ile karanfil turşusu; Eflak ve Boğdan voyvodalarından, bal ve balmumu ile 
Eflak’tan Eflak tuzu; Şam’dan zerdali, Şam üzümü, nebât-ı hummus ve şeker ile 17. yüz-
yıldan itibaren dibâs şerbeti; Diyarbekir’den erik (icâs) ve kişniş üzümü; Kıbrıs’tan şeker; 
Trablusşam’dan sabun gönderilmiştir. Yine Tuna’dan balmumu ve buğday; Kefe’den sadeyağ 
gönderildiği vakidir. Ek olarak Bursa’dan Has ve harcî un, bulgur, tarhana, çeşitli meyveler 
ve nane turşusu; İzmir ve çevresinden kuru meyve vs. temin edilmiştir.
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İkinci grubun en tipik örneği, Kefe beylerbeyi tayini sırasında genellikle sadeyağ temi-
ninin taahhüt edilmesidir. Üçüncü grupta yani alım yapmak üzere merkezden gönderilen 
görevlilerin yaptığı alımlarda ise mutat olarak temin edilen ürünlerden bazıları şunlardır: 
Drama pirinci, Filibe pirinci (nazır irsâliyesinden farklı olarak), Osmancık turşusu, İstan-
köy turunçları ve limon suyu, Lefke’nin ayvası, Ahyolu buğdayı, Siroz pirinci. Bunların 
haricinde ihtiyaç halinde yapılan olağandışı alımlar da hep olagelmiştir. 

İrsâliye, 17. yüzyıl başlarında yerini ocaklık yöntemine bırakmıştır. Ocaklığın, 
irsâliyeden farkı, belirli miktardaki malın ve masraflara karşılık gelen paranın, değiştiril-
memek veya başka bir alana kaydırılmamak üzere tahsis edilmesidir. Yani bu yöntemle, 
bir mala ocaklık bağlanan bir kaza veya bir işletmenin, her yıl o malı tam olarak saraya 
göndermesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde, masraflara karşılık ocaklık tahsis edilen pa-
ranın da asla başka bir alana kaydırılmaması, yalnızca bu malın temini ve diğer gerekli 
masraflara (taşıma vs.) kullanılması gerekmektedir. Taşradaki belli bir üretim birimi mut-
fağa ocaklık tayin edildiği gibi özellikle mukataa ve cizye gelirleri olmak üzere herhangi 
bir düzenli kamu geliri de ocaklık haline getirilebilirdi. Bu uygulamadan devletin ocaklık 
sistemini, taşradan yapılacak alımlar için hazır malî kaynak sağlamak amacıyla oluştur-
duğu anlaşılmaktadır. 

1626 yılında Osmanlı saray mutfağına ocaklık tayin edilmiş yerlerden bazıları ve ora-
lardan gelen ürünler şunlardı: şeker için Mısır ve Kıbrıs; süzme bal için Eflak, Boğdan, 
Sofya, Ağriboz, Malkara, Vidin ve Kili; sade yağ için Kefe; koyun için Rumeli vilayeti; 
buğday için Yenişehir, Ağriboz, Siroz, Selanik, Ahyolu, Akkerman, Varna ve Kesendire; 
has un için Bursa; balmumu için Eflak, Boğdan, Mora ve Hemşin; pirinç için Mısır, Filibe 
ve Drama; baharatlar, nohut ve mercimek için Mısır; üzüm ve meyve kuruları için İzmir; 
kuru soğan için İznik, Vize, Rodoscuk ve İzmit; zeytinyağı için İzmir ve Midillü; susam 
yağı için Ürgüb, Edirn ve Sofya; tatlı nar için Ağriboz; safran için Siroz; tavuk piliç için Ru-
meli ve Anadolu’daki bazı kazalar; sabun için Trablusşam ve Urla ocaklık tayin edilmişti.

Osmanlı saray mutfağının pirinç, şeker gibi temel ihtiyaç maddelerinin büyük bir kısmının 
taşradan temin edilmesinin sebebi nedir?

İÂŞENİN FİNANSMANI VE İÂŞE HARCAMALARI
Saray mutfağının gelir-giderlerini gösteren mutfak muhasebe kayıtları, mutfak emini ta-
rafından eminin bir yıllık hizmet dönemi sonunda yapılan harcamaları göstermek ama-
cıyla hazırlanan bilançolardır. Bu bütçeler, temel olarak gelirler ve giderler olmak üzere 
iki kısımdan oluşmaktaydı. Gelirler kısmı, bir önceki seneden kalan malların bakiyesi ile 
hazine teslimleri ve bazı muhasebelerde görülen ve kuruma ait malların satışından elde 
edilen gelirlerin yer aldığı “mebî‘ât” bölümlerinden oluşmaktadır. Giderler kısmı ise çok 
çeşitli bölümlerden oluşmuştur. Bu kısımdaki alt bölümler, Matbah-ı Âmire teşkilâtındaki 
gelişmeye paralel olarak genişlemiştir. 

Sarayın iâşesi için gerekli para, merkezî hazineden doğrudan alınan nakitler ile merkezî 
hazineye bağlı diğer gelir kaynaklarından karşılanmaktaydı. Merkezî hazineye bağlı gelir 
kaynakları arasında, mukataalar ile avârız ve cizye üniteleri yer almıştır. İstanbul ve yakın 
çevresinden yapılan alımlarda genellikle hazineden sağlanan nakitler kullanılırken, taşra-
dan tedarik edilen mallar için mukataa, avârız ve cizye gelirleri tercih edilmiştir. Bazı se-
nelerde, artan gıda maddeleriyle bir kısım mutfak malzemelerinin satışından (mebîât) ila-
ve gelirler elde edilmişse de gelirler toplamı içinde bunların payı oldukça düşük kalmıştır.

Elde edilen gelirler, temel olarak mal alımları ve hizmet ödemeleri için harcanmış-
tır. Alınan mallar içinde, gıda maddeleriyle birlikte bunların konulacağı kaplar ve iâşe 
sürecinde gerekli diğer malzemeler yer almıştır. Hizmet ödemeleri ise anılan süreç için-

3
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de hizmet sunan kimselere ödenen ücretlerden, ağırlıklı olarak da nakliye ücretlerinden 
oluşmuştur. Büyük kısmı mal alımları için kullanılan iâşe giderleri, 15. yüzyıl sonunda 
1.000.000 akçe dolaylarında iken, 16. yüzyıl sonunda 13.000.000 akçeyi bulmuş ve nihayet 
17. yüzyılın ilk yarısında 23.000.000 ile 31.000.000 akçe arasında değişmiştir. Söz konusu 
dönemler arasında mutfak giderleri nominal olarak yaklaşık 23 katına çıkmıştır. 

İâşe harcamalarındaki yüksek artışlar, 16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılın ilk çey-
reği arasında gerçekleşmiştir. Bu artışların asıl nedeni, aynı tarihler arasında yapılan tağ-
şişler sonucunda, Osmanlıların temel para birimi olan akçenin değer kaybetmesidir. An-
cak akçedeki değer kaybı hesaba katıldığında bile, giderlerin reel olarak yaklaşık 10 katına 
çıkmış olması, artışlarda başka faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir. Şüphesiz, 
net rakamlar bilinmemesine rağmen, saray nüfusundaki yükselme bu faktörlerden biri-
dir. Fakat dönemin kaynaklarının özellikle vurguladıkları israf olgusunun da artışlardaki 
etkisi göz ardı edilmemelidir.

SARAY MUTFAĞINDA TEDARİK SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
Mal miktarlarının belirlenmesinden saraya ulaştırılmasına kadar geçen süreç olarak ta-
nımlanabilecek “iâşe süreci” içinde çeşitli aşamalar yer almaktaydı. Malların tedariki için 
hazırlıkların yapıldığı ilk aşamada, alınacak mal miktarları ve tedarik alanları belirleniyor, 
yerel yöneticilere hükümler yazılıyor ve alım memurları görevlendiriliyordu. Memurun, 
alımı gerçekleştireceği bölgeye varmasından itibaren ikinci aşama başlamaktaydı. Elinde-
ki fermanla belli hak ve imtiyazlara sahip olan memur, bu aşamada yerel yöneticinin de 
yardımıyla, gerekli malları satın alıyor, bir depoda topluyor ve ardından İstanbul’a nakle-
diyordu. Kısaca özetlenen sürecin birinci aşamasındaki işlerden öncelikle mutfak emini 
sorumluydu. Sürecin ikinci aşamasının gerçekleşmesi, yani tedarikin aksaksız bir şekilde 
yapılabilmesi ise iâşe memuru ve yerel yöneticinin sorumluluğuna bırakılmıştı. Ancak 
merkezî yönetim ikinci aşamada bile denetim ve yönlendirme fonksiyonunu kullanmak-
tan vazgeçmemiştir.

İstanbul’un iâşesinde olduğu gibi, saraya gıda maddesi gönderen bölgeler, büyük oran-
da deniz taşımacılığına elverişli yerlerden seçilmiştir. Bununla birlikte, iç bölgelerde üreti-
len ve karayoluyla taşınan nitelikli bazı malların talebinden, taşıma maliyetleri çok yüksek 
olmasına rağmen vazgeçilmemiştir. Kara yolu taşımacılığı deniz yolu taşımacılığına göre 
daha yavaş ve masraflıydı. Karada malların taşınması için araba, deve, at (bargir) ve katır-
lar; denizde de karamürsel, iğrib, şayka, firkate ve kadırga gibi kürekli gemiler ile kalyon ve 
burtun gibi yelkenli gemiler kullanılmıştır. 

Taşıma sırasında gerçekleşen mal kayıpları dikkate alındığında, deniz yoluna göre kara 
yolu taşımacılığının daha güvenli olduğu anlaşılmaktadır. Bir takım eşkıyalık hareketleri-
nin sınırlı etkisi dışında, karada yaşanan mal kayıplarının asıl nedeni yağmur ve bundan 
kaynaklanan çamurdur. Karada gerçekleşen küçük çaplı kayıplara karşın, deniz yolu taşı-
macılığında fırtına ve korsanlık hareketlerinin neden olduğu kayıplar ise oldukça yüksek-
tir. Söz gelimi, 1604 yılında Mısır’dan İstanbul’a pirinç gönderilmiş; fakat taşıma sırasında 
bahsi geçen sebeplerden ötürü gönderilen pirincin önemli bir kısmı zayi olmuştur. Zayi 
olan miktar, sarayın bir yıllık tüketiminin dörtte biri kadardı. Ancak böyle yüksek düzeyli 
kayıpların sık sık yaşanmadığının altı çizilmelidir.

SARAY YİYECEK VE İÇECEKLERİ
Saray halkı günde iki öğün yemek yerdi. Sabah kahvaltısı kuşluk vaktinde yapılır, akşam 
yemeği ise ikindi namazını müteakip verilirdi. Yemekler bulgârî denilen deriden yapılma 
alçak sofralarda, yerde oturarak yenirdi. Yabancı devlet temsilcilerine verilen ziyafetler 
hariç tutulursa, sofralarda genellikle lüks ve gösterişten kaçınılıyordu. Yemek süresi uzun 
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değildi, hatta yabancı gözlemcilerin dikkatlerini çekecek biçimde kısaydı. Sofrada herkese 
ayrı tabak verilmez, her yemek bir tabağa konur ve herkes bu tabaktan yerdi. Sarayda altın, 
gümüş ve porselen tabaklar da kullanılıyordu. Fakat bunlar ancak seçkin zümrenin sofra-
larında yer alıyor, görevlilerin çoğuna kalaylanmış bakır sahanlarda yemek sunuluyordu. 
Çatal ve bıçağın kullanılmadığı sofralarda, büyük çoğunluğu ağaçtan mamul, kalan kısmı 
ise değerli taş ve madenlerden yapılan çok nitelikli ve pahalı kaşıklara da rastlamak müm-
kündü. Batıdakilerle karşılaştırıldığında, ziyafet ve şenlik sofraları ile bazı üst tabakanın-
kiler hariç, genelde sofralar yüksek masraf gerektiren mönüye sahip değildi.

Saray sofraları herhangi bir aileninkinden farklıdır, zengin bir mönüye sahiptir. Her 
ne kadar, hizmetlilerin önemli bir kısmının sofrasındaki çeşidin sınırlı olduğu bilini-
yorsa da Enderun ve Dârüssaâde halkının yani hanedan mensuplarıyla yönetici kesi-
min ve hizmetliler dışındaki diğer zümrelerin ayrıcalıkları da kesindir. Saray için alınan 
gıda maddelerinin çeşidi oldukça fazladır. Bunlardan lüks olanları, ancak bahsi geçen 
Enderun ve Darüssaade halkının tüketimine sunulmaktadır. Şeker dışındaki temel gıda 
maddeleri, saray halkının tamamına verilmekle birlikte, özellikle hizmetliler grubunun 
beslenmesinde çok büyük bir yer tutmuştur. Aşağıda, saraya alınan gıda maddeleri tasnif 
edilerek işlenmiştir.

Ekmekler ve Unlu Mamuller
Sarayda ekmek yapımında kullanılan iki çeşit un vardı: has un ve fodula unu.  Birinci-
si iyi kalite Bursa buğdayından elde edilen nitelikti undur; ikincisi ise genellikle Balkan 
topraklarından elde edilen getirilen fodula unudur. Fodula unu da kendi içinde meyâne 
(orta kalite) ve harcî(düşük kalite) olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Bu unlardan, esas 
olarak, has ve harcî ekmek yapılıyordu. Birincisinin yapımında has ve meyâne unu, ikinci-
sininkinde ise harcî un kullanılıyordu. Her iki ekmeğin bileşiminde de susam, çörek otu, 
yumurta, sakız (mastaki) ve anason kullanılmaktaydı. Harcî ekmeğe göre daha az miktarda 
üretilen has ekmekte çörek otu ve susamın fazlaca kullanıldığı görülmektedir.  17. yüzyıl 
başlarında İstanbul’a gelen Robert Withers, saray ekmeklerini üç kalitede ele alır. Birincisi 
(has undan yapılan), çok beyaz ve lezzetlidir ve padişah, sultanlar, paşalar ve diğer üst dü-
zey görevlilere verilmektedir; ikincisi (meyâne undan yapılan) orta sınıfların tüketimine 
sunulmaktadır; siyah ve sert olan üçüncüsü (harcî undan yapılan) ise Acemioğlanları ile 
diğer aşağı mertebedekilerin sofralarında yer almaktadır. 

Sarayın yıllık ekmek tüketimi ile ilgili eldeki verilerden, günlük tüketim hakkında bir 
şeyler söylenmek istenirse; 15. yüzyıl sonlarında sarayda günlük ortalama 650 has ekmek, 
yaklaşık 915 de harcî ekmek yenmekteydi. 17. yüzyılın ilk yarısında ise has ekmek tüketimi 
4041 ila 5982, harcî ekmek tüketimi de 4774 ila 11176 adet arasındaydı.

Sarayda yapılan ekmeklerin gramajına bakılacak olursa; 15. yüzyıl sonlarında üretilen 
637 gramlık has ekmeğin ağırlığı, takip eden yüzyılın ilk yarısı içinde yarım kilogramın al-
tına düşmüş, 17. yüzyıl başından ortalarına kadar ise 400 gram civarında seyretmiştir. 15. 
yüzyıl sonlarında 550 gram olan harcî ekmek ise, 16. yüzyıl sonuna doğru 400 grama inmiş 
ve takip eden yüzyılın başlarında 377 gramda sabitlenerek yüzyılın ilk yarısı boyunca bu 
ağırlığını korumuştur.

Saraya alınan has ve fodula unundan ekmeklerin haricinde, belgelerde bir kısmı yine 
ekmek (nân) olarak geçen çeşitli unlular yapılıyordu. Mutfak defterlerinde şu unluların 
isimleri geçmektedir: nân-ı müdevver, nân-ı pîç, nân-ı nohut, nân-ı mirahûrî, nân-ı kirde, 
nân-ı sükkerî, nân-ı pite, imam ekmeği, çörek, poğaça-i revganî, poğaça-i pîç, semiz halka, 
simid halka, gözleme, börek, börek-i sükkerî, tavuk böreği, rikak (yufka), peksimed, nukul ve 
nukul-ı sükkerî. Bütün bu unlular, başta padişah olmak üzere, saray halkının bir kısmına 
mertebelerine göre dağıtılıyordu.
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Yemekler
Erken dönem Osmanlı sarayında yapılan yemeklerin isimleri ve tariflerinin tespiti, elde 
bu konuda çok fazla kaynak olmamasından dolayı, alanın tarihçilerini oldukça zorlayan 
bir konudur. Yine de hâlihazırdaki arşiv belgeleri ve yazma eserlerden saray yemekleri 
hakkında mümkün olduğunca bilgi toplanmıştır. Eldeki kaynaklar göstermektedir ki, 
özelde Osmanlı sarayı, genelde de 15. ve 16. yüzyıl halk yemekleri günümüz yeme alışkan-
lıklarından dikkate değer farklılıklar içermektedir. Sözgelimi bal ve sirke gibi zıt tatların 
yemeklerde birlikte kullanılması, meyvelerin gerek dolmasının yapılması gerekse sebze 
gibi pişirilip çeşitli yemeklerde baskın rol oynamaları, günümüz insanının damak zevkle-
riyle uyuşmayan bir nitelik arz eder.

Saray halkının tamamının beslenmesinde beş aktör öne çıkmaktadır: Buğday/un, et, 
pirinç, sadeyağ ve şeker. Un, ekmekler ve unlular dışında başta tutmaç ve baklava olmak 
üzere birçok yemek ve hamurlunun ana maddesi olmuştur. Sarayda büyükbaş hayvan eti 
olarak, hemen tamamen koyun ve kuzu eti yenmekteydi. Buna karşılık, sığır eti doğrudan 
tüketilmiyor, bu etten imal edilen pastırma ve sucuk saray sofralarında yer buluyordu.  

15. yüzyıl sonunda yıllık 15.000, 16. yüzyıl sonunda 40.000 civarındaki sarayın koyun 
tüketimi, 17. yüzyıl ortalarına doğru 100.000’i bulmuştur. Bu yüzden koyun alımlarına 
mutfak bütçesinden ayrılan pay, en büyük gider kalemini oluşturmuştur. Beyaz et olarak 
yaygın biçimde tavuk tüketilmekteydi. Ancak koyunla karşılaştırıldığında tüketilen tavuk 
sayısının bir hayli düşük olduğu görülmektedir: 15. yüzyıl sonunda yıllık 10.000, 16. yüz-
yılın son çeyreğinde 80.000 ve 17. yüzyıl ilk yarısı boyunca ortalama 160.000 civarında. 
Sarayda koyun etinin yoğun bir biçimde tüketildiği dönem kış aylarıdır. Buna karşılık, 
saray halkı yazın daha hafif olan tavuk eti yemeyi tercih ediyordu. 

Pirinç, Türk halkının olduğu gibi sarayın da en çok kullandığı gıdalardandır. Saray 
mutfaklarında, pilav, zerde ve çorba başta olmak üzere, birçok yiyecek ve içeceğin şekil-
lenmesinde rol oynayan pirincin, 15. yüzyıl sonlarında yıllık 150.000 kıyye (190 ton) ci-
varında gerçekleşen tüketimi, 17. yüzyılın ilk yarısının bazı yıllarında bir milyon kıyyeyi 
(1300 ton) aşmıştır.

Saraya zeytinyağı, susam yağı gibi yağlar da alınmakla birlikte, yemek yapımında bit-
kisel yağlar tercih edilmez, yemeklerin hemen tamamında, tereyağının eritilerek tortusu 
alınmış kısmı olan sadeyağ kullanılırdı. Zeytinyağı genellikle aydınlanma, susam yağı ise 
özellikle Helvahanede yapılan tatlılar için sarf ediliyordu. Sarayda tüketildiğini gördüğü-
müz kuyruk ve böbrek yağları ise bazı et yemeklerinin yanında çeşitli unluların imalinde 
kullanılmıştır.

15.-17. yüzyıllar arasında şekerin durumuna bakılacak olursa,  halk için hâlâ lüks sayı-
lan şeker, sarayda henüz balın hâkimiyetini kırabilecek bir tatlandırıcı konumuna geleme-
miş olsa da geniş bir tüketim düzeyine ulaşmıştı. 15. yüzyıl sonlarında 5 ton civarındaki 
yıllık tüketim miktarı, bir asır sonra 35 tona ulaşmış, 17. yüzyıl ortalarına doğru da 65 
tonu bulmuştur. Saraya alınan şekerin önemli bir kısmı Helvahanede yapılan şerbet, ho-
şaf, reçel, macun, helva ve diğer şekerlemelere ayrılıyor, geri kalan kısmı bazı yemeklerde 
kullanılmak üzere mutfaklara ve şekerli unluların yapımı için fırınlara tahsis ediliyordu.

Üç çeşit temel yemeğin saray sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını gö-
rüyoruz. Bunlar; çorba, pilav ve et yemeğidir. Sarayda buğday, pirinç ve mercimek başta 
olmak üzere tavuk, kuzu eti ve şekerli nardengden mamul birçok çorba çeşidi yapılmak-
taydı. Sultan II. Mehmed dönemine ait kayıtlardan çorbaya maydanoz, hıyar, kabak, gure 
(koruk) ve erik katıldığını ve sarayda kelem çorbasının da yapıldığını öğreniyoruz. 16. 
yüzyıla ait bir yemek listesinde ise çorba yapımında kestane, kendene (boz ot, Marrubium 
vurlgare), havuç, maydanoz, koruk, oğul otu, zirişk (anberbaris, kadın tuzluğu, Berberis 
vulgaris), limon, nar ekşisi, summak, nane, yumurta, rişte (erişte), badem ve şalgamın da 
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kullanıldığı ve neredeyse her birinden ayrı çorbalar yapıldığı görülüyor. Ayrıca ak çorba, 
bozca çorba, tarhana çorbası ve umaç çorbasının 16. yüzyıl saray mutfağının yabancısı ol-
madığı yemeklerden olduğu anlaşılıyor. Yine arşiv belgelerinde, kesilen koyunlardan elde 
edilen ve şehir kasaplarından alınan kelle, paça ve işkembeden çorba yapıldığını düşün-
mek yanlış olmaz.

Pilav, Türk mutfağının en gözde yemeğidir. Mutfak defterlerinde dâne ya da dâne-i 
pirinç olarak geçen pirinç pilavı, sarayda sade olarak yendiği gibi, üzerine kızartılmış, çev-
rilmiş veya haşlanmış etler katıldığı da olurdu. Sarayda yapılan diğer bir pilav türü, bulgur 
pilavıydı (dâne-i bulgur). İçine kestane de katılan bulgur pilavı, gerek Fatih dönemi kayıt-
larında gerekse 16. yüzyıla ait listelerde yer alır. Sarayda yapılan pilavlara çeşitli sebzeler 
de katılıyor, bu karışım dâne-i sebze olarak anılıyordu.

Saray mutfaklarından pişen et yemekleri ise çok çeşitliydi. Koyun, kuzu, tavuk ve di-
ğer kanatlıların hem kebabı hem de yahnisi yapılıyordu. Özellikle tören ve şenlik günle-
rinde kuzu, tavuk ve diğer kanatlıların çevirmesi yapılıyor ve misafirlere sunuluyordu. 
Et yemekleri, sarayda görevli alt mertebedeki Acemioğlanlara varıncaya kadar herkesin 
sofrasında bulunurdu. Ancak içinde Acemioğlanların da olduğu belli bir mertebenin al-
tındakiler, yalnızca koyun eti yeme imkânına sahiptiler.

Osmanlı sarayının yeme alışkanlıklarıyla ilgili özellikle vurgulanması gereken bir nokta, 
ziyafet ve tören sofralarına bakarak gündelik sofraların da benzer zenginlikte olduğunun 
düşünülmemesi gerektiğidir. Sarayda çıkan günlük sofralar yeterince sade ve az çeşitliydi. 

Tatlılar ve Turşular
Sarayda, mutfak ve fırınlarda yapılan şekerli yemek ve unlular haricinde, baklava, helva, 
reçel, rub (marmelat) ve macun türünden çeşitli tatlılar imal ediliyordu. Burada üretilen 
hamurlu tatlıların en önemlisi, kayıtlarda bazen rikak bazen de baklava olarak geçen rikak 
baklavasıydı. Özellikle iftar ve bayram sofralarında karşımıza çıkan bu baklava, Hırka-i 
Şerîf ziyaretinin yapıldığı Ramazan ayının ortasında ve ulufe ödeme günlerinde Yeniçeri-
lere ikram edilirdi. Rikak baklavasının yufkaları sadeyağla kızartılıyor, Yeniçerilere sunu-
lanında tatlandırıcı olarak büyük miktarda bal ve çok daha az oranda şeker kullanılıyor ve 
içine badem katılıyordu. Sarayda yapıldığı tespit edilen diğer hamur tatlısı ise kadayıftır. 
İlgili kayıtlarda kadayıftan kadayıf-ı hassa olarak bahsedilmesi, bu tatlının sarayda az sa-
yıda kimse tarafından tüketilebildiğini göstermektedir.

Zerde, saray halkının tamamının yeme imkânı bulduğu bir nişasta tatlısıydı. Zerde ya-
pımında pirinç, şeker ve nişastadan başka, renk verici safran, öğütülmüş fındık ve badem 
kullanılmaktaydı. Mutfak defterlerinde paluze ve peltelere vurgu yapılmakla birlikte, çeşit 
ve içerikleri belirtilmez. Osmanlıların içinde pirinç unu, süt ve şeker olan her karışıma 
muhallebi dedikleri anlaşılmaktadır. II.Mehmed’in mutfak defterlerinde muhallebi için 
tavuk alındığı kayıtlıdır. Tavukla yapılan bu muhallebinin, tavukgöğsü olduğunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz. Zira bir asır sonra, Sinan Paşa’nın hekimi Türklerin tavukgöğsünü de, 
tavukgöğsüne benzer tatlıları da bildiğini yazar. 

Helvahânede yapılan helvaların en gözdesi, kayıtlarda zülbiye ve zülâbiye olarak da 
geçen zülbâye helvasıydı. Sarayda yılın her mevsiminde rağbet edilen bu helvanın üreti-
minde, tüketimin arttığı bayram günlerinde Helvahane personeli yetersiz kalıyor ve şe-
hir helvacılarından alımlar yapılıyordu. Helvahânede yapılan diğer helvalar; badem, baş, 
zerd, tahin, lokma, kestane, bayram, kepçe (menfiş) ve halkaçini helvalarıydı.  Bunlardan 
badem helvasının bir çeşidi olan fakat mutfak defterlerinde adı geçmeyen kırma badem 
helvası, ziyafet sofralarının önde gelen ögesiydi. Son olarak, bir helva türü olan pişmani-
yenin, Helvahâne kayıtlarında pişmani olarak geçtiğini ve fakat bu tatlıya dair az sayıda 
kaydın bulunduğunu belirtelim.
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Sarayda reçel yapımı Helvahânenin içinde ayrı bir birim olan reçelhânede gerçekleş-
tirilmekteydi. Burada, neredeyse bütün meyvelerin reçelleri üretilmekteydi. Bu meyanda,  
elma, armut, ayva, kiraz, vişne, gül, turunç, kızılcık, muşmula, şeftali ve çağla badem gibi 
aşina olduklarımızın yanında kavun, karpuz, ceviz, hünnap, limon, kabak, patlıcan, mü-
rekkeb (turunçgillerden bir meyve türü), ağaç kavunu ve limon-ı Frengî (turunçgillerden 
bir meyve türü, greyfurt olabilir) gibi günümüzde pek alışık olmadığımız meyve reçelle-
rini sayabiliriz.  

Sarayın tüketim listesinde yer alan rub ve murabbâlar, reçelden daha koyu olan mar-
melat türleridir. Bunlar, meyvelerin özü (usâre) çıkarıldıktan sonra koyulaşıncaya kadar 
kaynatılmasıyla elde edilmekteydiler. Özün çıkarılıp belli bir müddet güneşte bırakılma-
sıyla da pestil üretiliyordu. Kaynaklardan Helvahânede yapılan rubların elma, mersin ve 
hünnap rubbuyla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Gülden rub imâl edildiği, taşradan da çe-
şitli rublar temin edildiği olurdu. Bunlar, Edirne’nin ayva ve gül rubları, Bursa’nın meşhur 
yediveren koruğu ve nar rubları, Yanbolu/İslimye’nin anberbaris rubbu, Mısır’ın emlec 
(phyllanthus emblica), zencefil, hummâs, cevz-i bevvâ ve Kâbilî murabbaları idi.

Tatlı ve turşuların yapıldığı Helvahâne’nin beslenmeye yönelik hizmetlerinin yanında, 
saray eczânesi olma özelliği de vardı. Burada, büyük bir kısmı ilaç olarak kullanılan ma-
cunlar üretilmekteydi. Helvahânede şurup ve hap (kurs) şeklinde yapılan ilaçlar ile saray 
sâkinlerinin yemesi için imal edilen macunların sayısı oldukça yüksekti. Yayımlanan bir 
Helvahâne defterinde toplam 186 çeşit macunun adı ve içerdiği maddeler yer almaktadır. 
Bunlardan bazıları şunlardır: kızılcık, ayva, devâ-i misk, nuşdârû, cevâriş (cevâriş-i calinos), 
karabaş, tiryâk-ı fâruk, mesir (mesrutitus), tiryâk-ı erba‘a, filoniya, ıtrifil, felâsife ve akreb.

Zıt bir tadın temsilcisi olmasına rağmen, tatlılar gibi, sarayda tüketilen turşular da 
Helvahânede yapılmaktaydı. Burada kurulan turşular arasında, miktar bakımından ilk 
sırayı kelem (lahana) turşusu alıyordu. Mutfak defterlerinden turşusunun yapıldığı tes-
pit edilen diğer meyve ve sebzeler; limon, turunç, hıyar, kabak, enginar, patlıcan ve şal-
gamdır. Turşularda Bursa’nın meşhur sarı sirkesi kullanılıyordu. İsmi verilen turşulara 
ek olarak taşrada yaptırılıp getirtilen turşu çeşidi de hayli fazlaydı. Bunların en gözdesi, 
Osmancık’tan tedarik edilen kebere (capparis spinosa) turşusuydu. Ayrıca Gelibolu’dan 
üzüm turşusu ve Bursa’dan nane turşusu gelmekteydi. 

Osmanlı sarayında ilaç amaçlı kullanılacak macunlar, hangi birimde üretilmektedir?

İçecekler
Sarayda tüketilen su haricindeki içecekler; hoşaflar, şerbetler, limon suyu (âb-ı limon), 
boza ve kahveden ibaretti. Saray sakinlerinin alkollü içki tüketimine dair mutfak defterle-
rinde hiçbir kayıt yer almaz. Çünkü alkollü içecekler, Osmanlıların dünya görüşünü yan-
sıtan dinî ve örfî çerçeve içinde meşru görülen tüketim maddeleri değildi. Dolayısıyla 
bunlara hazineden para ödenmesi düşünülemezdi. Bununla birlikte, içki içme arzusunda 
olanlar, bunu kendi parasal imkânlarıyla gerçekleştirmek zorundaydılar.

Osmanlı toplumunun temel içeceklerinden olan ve Helvahânede üretilen hoşafların, 
reçel ve şerbetlere göre daha az çeşitte meyveden yapıldığı anlaşılmaktadır. Mutfak def-
terlerinden, hoşaf yapmak üzere kullanıldığı tespit edilen meyveler; üzüm çeşitleri, incir, 
zerdali, kayısı ve armutla sınırlıdır. 

Hoşaf çeşitlerindeki belirsizliğe karşılık, Helvahâne’de imal edilen şerbetlerin tamamı-
nı tespit etmek mümkün olmaktadır. Bunlar; menekşe (benefşe), gül maa gülşeker, gül ile 
limon, kırmızı gül, nilüfer, karabaş, dut, hünnap, ayva, ayva yaprağı, vişne, temirhindî, ner-

4
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gis (zerrinkadeh), usul, dinârî ve şahtere şerbetleri ile çeşitli bitkilerin karışımından elde 
edilen eczâ şerbetidir. Saraya taşradan getirtilen şerbetler ise; Mısır’ın hummâs, Şam’ın 
ribâs (Rehum ribes), Bursa’nın nar, Yanbolu’nun anberbaris (kadın tuzluğu, Berberis vul-
garis) şerbetleri ile Edirne’den gelen kırmızı gül ve gül ile limon şerbetleriydi. 

Bir çeşit şerbet olarak da sayılabilecek limon suyu, sarayda yapıldığı gibi, dönemin 
en önemli turunçgiller üretim merkezi olan İstanköy adası ile Sakız adası ve Alanya’dan 
da tedarik edilmekteydi. Yazın sıcak günlerinde, içeceklere soğutucu olarak İstanbul’daki 
karlıklarda biriktirilen kar ve Uludağ’dan getirtilen buz katılmaktaydı. Gerek Helvahânede 
imal edilen gerekse taşradan saraya getirtilen şerbetlerin büyük çoğunluğu günlük tüke-
time konu olmuş, bir kısmı da, burada adı geçmeyen birçok şerbetle beraber hastalıkların 
tedavisinde kullanılmıştır.

Sarayda imal edilen bozanın küçümsenemeyecek miktarda olduğu anlaşılmaktadır. 
Boza yapımında kullanılmak üzere satın alınan pirinç miktarının yüksekliği, boza içimi-
nin saray kültürü içinde önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Bir diğer önemli nokta, 
sarayda boza yapımında buğday/darı yerine pirincin kullanılmasıdır.

16. yüzyıl ortalarında İstanbul’a giren ve kısa sürede içimi yaygınlaşarak, tüketimiyle 
ilgili bir kültürün oluştuğu kahveyle saray sakinlerinin ne zaman tanıştıkları bilinmemek-
tedir. Mutfak defterlerinde, bu lüks maddeye dair ilk kayıtlar, 17. yüzyılın ilk yarısına aitti 
ve kahve için yapılan şeker tahsisini göstermekteydi. Sarayda kahve içmek, yalnızca padi-
şah, Vâlide Sultan, Haremin ileri gelenleri, Divan mensupları ve saray ağalarından oluşan 
elit kesime mahsus bir ayrıcalıktı.
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Özet
Padişah ve hane halkının ikametgâhı ve devlet idaresi-
nin merkezi konumunda olan Osmanlı sarayının mut-
fak organizasyonunu özetleyebilmek

 Osmanlıların İstanbul’un fethinden 19. yüzyılın orta-
larına kadar hem hanedanın ikametgâhı hem de yö-
netim merkezi olarak kullandığı Topkapı sarayındaki 
mutfak organizasyonun herhangi bir evin ve kona-
ğınkinden çok daha gelişkin olduğu bilinmektedir. 
Günlük 10 bin kişiyi aşan bir kesime doğrudan veya 
dolaylı olarak hizmet veren Matbah-ı Âmire kurumu, 
içinde barındırdığı mutfaklar, helvahane, kiler ve diğer 
hizmet birimleriyle devasa bir mutfak örgütlenmesi-
ne sahipti. O nedenle mutfaklarda 16. yüzyıl sonunda 
1000 kişiye ulaşan personel sayısı, takip eden yüzyılda 
1370’e dayandı ve bu düzeyini uzun süre korudu.

 Osmanlı sarayının iâşesini karşılayan Matbah-ı Âmire 
Emâneti’nin kuruluşu, mutfak kompleksinin fiziki ya-
pısı, yönetim ve personel yapısı ile mutfağa bağlı birim-
leri tanımlayabilmek

 Osmanlıların sarayın yemek ihtiyacını önceleri çaş-
nigirler aracılığıyla karşıladıkları bilinmektedir. Kay-
naklarda hem iaşenin hem de yemek işlerinin başka 
bir kurum tarafından yürütüldüğünü gösteren bir 
kayıt bulunmamaktadır. Matbah-ı Âmirenin bir ku-
rum olarak doğuşunun ve belirtilen iki hizmeti de 
üstlenmesinin Fatih döneminde gerçekleşen bir geliş-
me olduğu sanılmaktadır. Muhtemelen Fatih, saray-
da gerçekleştirdiği köklü düzenlemeler içinde mut-
fak örgütlenmesine de yer verdi ve Matbah-ı Âmire 
Emânetini de kurdu. Fatih döneminde kurulan mut-
fakların kaç gözlü olduğu tartışmalıdır. Çünkü saray 
mutfakları, günümüzdeki göz sayısına ve genişliğine 
1574’deki yangından sonra kavuşmuştur. Yangın son-
rası mutfaklar Mimar Sinan tarafından genişletilerek 
yeniden inşa edilmiştir. Matbah-ı Âmire, bir emin 
tarafından yönetilmekteydi. Mutfaklara, 18. yüzyıla 
kadar ağırlıklı olarak devşirme usulüyle personel alın-
dı. Küçük yaşta alınan görevliler ilk önce çırak sonra 
sırasıyla kalfa ve usta oluyorlardı. Bu dönemden itiba-
ren de alımlar maharetli görülen kimselerden seçile-
rek yapılmaya başlandı. Mutfak örgütlenmesi içinde, 
ilk kurulduğu zamanda nispeten sınırlı ancak saray-
da nüfusun artmasına paralel olarak zamanla artan 
hizmet birimleri ortaya çıktı. Söz gelimi kalaycılar ve 
helvahane 16. yüzyıla kadar Matbah-ı Âmire birimleri 
arasında yer almamıştır.

 Sarayın iâşesi, iâşenin finansmanını ve sarayda kulla-
nılan yiyecek ve içecekleri açıklayabilmek
Sarayın iâşesi, oldukça geniş bir organizasyon gerekti-
riyordu. Mutfak emini bu organizasyonu yürütmekle 
görevliydi. Kilerciler, helvacılar ve diğer kimi hizmet 
grupları hem İstanbul piyasasından hem de taşradan 
gıda maddesi tedarikinde rol alırlardı. Saraya gıda te-
dariki önemli bir iş olduğundan iâşe sürecine sadra-
zam ve padişah da müdahil olur ve sürecin sorunsuz 
işlemesi sağlanırdı. Tedarik edilen mallar için ödeme-
ler merkezi hazineden veya merkezi hazineye bağlı 
taşradaki bir gelir kaleminden yapılabilirdi. Gerek 
İstanbul piyasasından gerekse taşradan tedarik edilen 
mallar oldukça geniş bir yelpazede kendini göster-
mektedir; et, tahıllar, meyveler, sebzeler, baharatlar, 
turşular, limonata ve şerbetler bu bağlamda sayılabilir.

 Saray yemek kültürünün yüzyıllar içinde geçirdiği deği-
şimi tartışabilmek
Saray yemek kültürü, elde edilen imkânlara bağlı ola-
rak gelişmiş zengin bir mutfak kültürünün sonucu 
ortaya çıkmıştır. Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya 
geçerken güçlü iki medeniyet havzasından, Arap 
ve Fars medeniyet havzalarından etkilenerek sahip 
oldukları yeme-içme kültürü düzeyini geliştirdi-
ler. Osmanlı devletinin kuruluşundan sonra da yeni 
fethedilen bölgelerde etkileşmeler gerçekleşti. Saray 
yemek kültürü, imparatorluğun birçok bölgesinden 
gıda maddesi alımları yapılabildiği için fetihlerin do-
yuma ulaştığı 16. yüzyılda her açıdan zirveye ulaştı. 
Bu tarihten itibaren saray yemek kültürünü etkileyen 
unsur, bütün dünyada mutfakları değişmeye zorlayan 
Amerika kökenli ürünler olmuştur. Yeni Dünya’nın 
keşfinden sonra içinde Osmanlıların da olduğu Eski 
Dünya’ya gelen yeni ürünler (domates, fasulye, biber, 
patates vs.) saray yemek kültürünü de derinden etki-
lemiştir. Bu etkilenmenin ağırlıklı olarak 18. ve 19. 
yüzyılda gerçekleştiğinde şüphe yoktur.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti saray 
mutfak teşkilatında yer alan görevlilerden biri değildir?

a. Çaşnigir
b. Şarabdâr
c. Kilerci
d. Vekil-i has
e. Hansâlâr

2. Matbah-ı Âmire Emaneti,  hangi padişah döneminde ku-
rulmuştur?

a. II. Bayezid
b. I. Mehmed
c. II. Süleyman
d. II. Mehmed
e. II.Murad

3. Topkapı Sarayı’nın mutfak kompleksi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Mutfak kompleksi günümüzdeki şeklini büyük ölçü-
de 1574 yangınından sonra, Mimar Sinan tarafından 
binaların yeniden yapılması ile almıştır.

b. Helvahâne bölümünde çeşitli şerbetler, reçeller, hel-
valar, macunlar, turşular, ilaçlar, esanslar ve kokulu 
sabunlar yapılırdı.

c. Saray halkının temel gıda maddesi olan ekmek has ve 
harcî (fodula) fırınlardan alınırdı.

d. Matbah-ı Dârüssaâde’de, Dârüssaâde ağası ile birlikte 
haremde hizmet eden harem ağalarına, kethüdâ ka-
dına ve haremdeki kadınlara yemek çıkarılırdı.

e. Mutfakta kullanılan kap kaçağın kalaylanması işi da-
ima İstanbul esnafı arasındaki kalaycılar tarafından 
yapılırdı.

4. Osmanlı saraylarında ilgili mutfak personelinin görevleri 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Saray mutfaklarının iâşesini düzenli olarak sağlamak 
ve tedarik edilen erzakın dağıtımını organize etmek 
mutfak emininin görevi idi.

b. Emânetin yıllık muhasebesini tutan, bütün hesap ka-
yıtları elinden geçen, gelir ve giderleri kontrol eden 
kişi, ser-tabbâhîn-i hassa idi.

c. Ser- habbâzîn- i simid, Has fırının başında bulunan 
ve tüm personeline nezaret eden kişidir.

d. Sakabaşı, saray mutfağının ve dolayısıyla saray halkı-
nın su ihtiyacını karşılayan görevlilerin başıdır.

e. Ölen mutfak ustalarının çocukları olan eytâm, düşük 
bir gelirle mutfakta çalıştırılan, bir süre sonra şakird/
çırak yapılan kişilerdir.

5. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul piyasasında saray iaşe-
sinin temin edildiği yerlerden biri değildir?

a. Seyyar satıcılar
b. Şehir bakkalları
c. Toptan mal satışı yapılan kapanlar
d. Has bahçeler
e. Pazarlar

6. Saraydaki mutfak personelinin menşei ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. 17. yüzyıla kadar mutfak personeli tamamen kul kö-
kenliydi.

b. Mutfak personeli arasında Acemioğlanların üstünlü-
ğü 17. yüzyıldan sonra kırılmıştır.

c. Mutfak personelinin bir kısmı ulema arasından seçi-
lirdi.

d. Zamanla saray mutfağındaki ustaların çocukları ve 
diğer personelin kardeşleri personel olarak seçilmeye 
başlanmıştır.

e. Sancağa yollanan şehzadelerin İstanbul’a dönüşte be-
raberinde getirdiği mutfak personeli de önemli bir 
yekûnu oluşturmuştur. 

7. Saraya taşradan gıda maddesi temininde belirli miktar-
daki malın ve masraflara karşılık gelen paranın, değiştirilme-
mek veya başka bir alana kaydırılmamak üzere tahsis edilme-
si için bir mala belli bir kaza veya işletmenin bağlanmasına  
ne ad verilir?

a. İrsâliye
b. Havâle
c. Mevâcib
d. Aşşâb
e. Ocaklık

8. Osmanlı saray mutfağında pişirilen nân-ı müdevver, 
nân-ı pîç, rikak gibi ürünler hangi yiyecek sınıfına girmekte-
dirler?

a. Helvalar
b. Et yemekleri
c. Sebze yemekleri
d. Unlu mamuller
e. İçecekler
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. Osmanlı saray halkının beslenmesi hakkında verilen ge-
nel bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Saray halkının tamamının beslenmesinde öne çıkan 
beş aktör; buğday/un, et, pirinç, sadeyağ ve şekerdir.

b. Yemek yapımında hayvansal yağlar tercih edilmez, ye-
meklerin hemen tamamında, zeytinyağı kullanılırdı.

c. Şerbet, hoşaf, reçel, macun gibi ürünler Kilar-ı 
Âmire’de üretilirdi.

d. Susam yağının eritilerek tortusunun alınmış kısmına 
sadeyağ denilirdi.

e. Sığır eti, saray mutfağında en çok tüketilen et türüydü.

10. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi, erken dönem Osmanlı 
saray mutfağında varlığı tespit edilememiş; mutfağa 17. yüz-
yıldan itibaren giren yiyeceklerden değildir?

a. Domates
b. Nar
c. Kırmızıbiber
d. Bezelye
e. Taze fasulye

1. c Yanıtınız yanlış ise “Matbah-ı Âmire Emâneti ve Mut-
fak Kompleksi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Matbah-ı Âmire Emâneti ve Mut-
fak Kompleksi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Matbah-ı Âmire Emâneti ve Mut-
fak Kompleksi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Yönetimi ve Personeli” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Sarayın İaşe” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Yönetimi ve Personeli” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Sarayın İâşesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Saray Yiyecek ve İçecekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Saray Yiyecek ve İçecekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Saray Yiyecek ve İçecekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1
Saray mutfağı’nın yönetimini sağlayan idari birim olan 
Matbah-ı Âmire Emâneti’nin ne zaman kurulduğu net olarak 
bilinmese de, daha önceki dönemlerde bu kurumun varlığına 
işaret eden hiçbir kaydın olmaması ve ilk defa II. Mehmed 
(Fatih) dönemi arşiv belgelerinde kurumun adına rastlanma-
sı dolayısıyla Matbah-ı Âmire Emâneti’nin Fatih Sultan Meh-
med döneminde kurulduğu sanılmaktadır.

Sıra Sizde 2
Matbah-ı Âmire bünyesindeki mutfaklar, günlük öğünlerde 
hizmet verirlerdi. Bilindiği gibi, Osmanlı sarayında da kuş-
luk vakti ve ikindi-akşam arası olmak üzere günde iki öğün 
bulunmaktaydı. Padişah, hanedan mensupları ve Harem’in 
kimi üst düzey yöneticileri sair vakitlerde yemek-içmek ih-
tiyacı hissettiklerinde, kendilerine Harem’in girişindeki Kuş-
hane isimli mutfaktan servis yapılırdı. Buradaki aşçılar, saray 
mutfağının en maharetli aşçıları arasından seçilmekteydi. 
Burası oldukça küçük bir mutfak olduğundan sınırlı bir kesi-
me hizmet sunduğundan şüphe yoktur.

Sıra Sizde 3
Pirinç ve şeker gibi gıda maddeleri, Osmanlı sarayında en 
fazla tüketilen, dolayısıyla temel tüketim maddeleri kategori-
sine giren ürünlerdi. İlgili mallara ilişkin saraydaki tüketimin 
yüksek oluşu, bu malların ağırlıklı olarak taşradan tedarikini 
zorunlu kılmıştır. Böylece, hem şehir piyasasından alım ya-
pılmayarak muhtemel kıtlıklar önlenmiş hem de bu piyasaya 
yönelik bağımlılığın neden olacağı tedarik ve fiyat dalgalan-
malarından korunulmuştur.

Sıra Sizde 4
Osmanlı sarayında hem tatlı olarak hem de ilaç olarak tüke-
tilen macunlar, Matbah-ı Âmire Emâneti’ne bağlı bir kurum 
olan Helvahane’de üretilmekteydi. Burada ilaç olarak kulla-
nılmak üzere üretilen macunların değerlileri, Başlala Kulesi 
denilen sarayın üçüncü avlusundaki bir binada saklanırdı.

Bilgin, Arif (2004). Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul: Kitabevi 
Yayınları.

Bilgin, Arif (2002). “Seçkin Mekânda Seçkin Damaklar: Os-
manlı Sarayında Beslenme Alışkanlıkları (15.-17. yüzyıl)”, 
İstanbul: Kitabevi Yayınları, s. 35-75.





w

3 
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı imaretlerinin halkın beslenmesindeki önemini değerlendirebilecek
Osmanlı coğrafyasında tüketilen ekmek ve hamur işlerini açıklayabilecek
Osmanlı coğrafyasında tüketilen et, balık, sebze ve meyve çeşitlerini ayırt ede-
bilecek
Osmanlı coğrafyasında tüketilen gıda maddelerini ve yemekleri değerlendire-
bilecek
Osmanlı yemek tariflerinde Anadolu mutfağına ait olan yemek çeşitlerini ayırt 
edebilecek
19. yüzyıl İstanbul mutfağında yer alan sokak yemeklerini ve yiyecekleri tanım-
layabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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OSMANLI MUTFAĞI



GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları 1600’lü yıllarda Kuzey Karpatlar ve Güneybatı Uk-
rayna ile Kafkaslardan Güney Arabistan’a, Yukarı Mısır’a ve Kuzey Afrika kıyısı boyunca 
Tunus ve Cezayir’e kadar uzanıyordu. Karadeniz kıyıları, Anadolu ve Suriye’nin bozkırları, 
Akdeniz’in büyük bir bölümü, Arabistan ve Kuzey Afrika çölleri üç kıtada hüküm süren 
bu dev imparatorluğun bir parçasıydı. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bu coğrafi çeşitlilik 
tek bir başlık altında ifade edilmesi güç olan bir mutfak zenginliği sunmaktadır. Bu sebep-
ten ötürü günümüzde kullanıldığı şekliye Osmanlı mutfağı kavramının bu zengin coğrafi 
çeşitliliği tümünü kavrayan bir anlama sahip olmadığını vurgulamak gerekir. Osmanlı 
mutfağı kavramı esas olarak payitaht İstanbul’da Osmanlı saray mutfağı merkezli geliş-
miş ve yazıya dökülmüş olan mutfak kültürünü tanımlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
birbirinden uzak coğrafyalarda yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş olması nedeniyle, mer-
kezden yayılan ortak bir gastronomi dilini ve mutfak kültürünü doğurmuş olduğu kabul 
edilebilir. Osmanlı coğrafyasının büyüklüğü gıda, yiyecek ve yemek tekniklerinin Doğu 
Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Akdeniz’de yayılmasını sağlamıştır. Bugün Osmanlı mi-
rasının yaşadığı bu topraklarda ortak bir yemek dilinin varlığı bu şekilde açıklanabilir. 
Ancak Osmanlı coğrafyasında farklı mekân ve zamanlara yönelik yemek tarihi araştır-
maları şu ana kadar yeteri derecede gerçekleştirilmediği için tüm imparatorlukta var olan 
ortak mutfak anlayışının detaylarından bahsetmek pek mümkün değildir. Osmanlı sarayı 
ve payitaht İstanbul dışında Osmanlı topraklarında yaşayan farklı dine mensup, farklı dil-
ler konuşan halkların mutfak kültürünü detaylı bir şekilde tanımlamak şu an için oldukça 
zor gözüküyor. Ancak yine de elimizde bulunan bazı kaynaklar ve çalışmalar ışığında bazı 
bilgilere ulaşmak mümkün. Bu ünitede Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı sarayı dışında 
yaşayan halkın mutfak kültürleri anlatılacaktır. Fakirlerin ve öğrencilerin yemek yediği 
imaret mutfakları, 17. yüzyıl Osmanlı dünyasını bize renkli bir şekilde anlatan Evliya 
Çelebi’nin gözüyle imparatorluk mutfak kültürü,  19. yüzyılda İstanbul’da sokak yemek-
leri ve Osmanlı yemek tarifleri içinde Anadolu mutfağı kökenli yemekler bu bölümde yer 
alan ana başlıklardır. 

İMARET SOFRALARI
İmaretler Osmanlı döneminde fakirlere ve medrese talebesine sıcak yiyecek dağıtmak 
amacıyla kurulmuş hayır müesseseleridir. İmaretler her biri birer vakıf olan külliyelerin 
parçası veya müstakil kurumlar olarak vakfiye şartlarına göre işlerdi. İmaretin nasıl işleye-
ceği, ne kadar ve nasıl yemek dağıtılacağı, dağıtılacak yemeklerin çeşidi de bu nizamnâme 
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ve vakfiyelerde kayıtlıydı. Büyük bir külliyenin parçası olmayan küçük aşevleri de daha 
çok misafir ve fukara için hizmet verirdi. Bu imaretlerle ilgili olarak tutulmuş olan muha-
sebe kayıtları Osmanlı dünyasında fakirler ve öğrencilerin tükettikleri yemekler hakkında 
bilgi sunmaktadır. İmaretlerdeki işleyiş biçimi vakıflarına göre farklı olmakla birlikte bir-
birine benzemektedir. Genel olarak iki öğün yemek çıkarılan bu mekânlarda ramazanlar-
da iki vakit birleştirilerek sadece iftar yemeği verilirdi. Cuma ve kandillerde ise daha güzel 
yemekler çıkarılması ve tatlı verilmesi birçok imaretin vakfiyesinde kayıtlıdır. Eğer ima-
ret bir külliyenin parçası ise sadece kendi memurlarını değil bütün külliye çalışanlarını, 
medrese varsa talebeleri doyurmak vazifesini üstlenirdi. İmaretlerde yoksulların yemek 
ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra; devlet görevlileri, seyyahlar, imaretlerin yakınında 
bulunan medreselerin müderris ve talebeleri, mutasavvıflar, şayet imaret cami külliyesinin 
bir parçası ise o caminin çalışanlarına da bu kurumlarda yemek sunulurdu.  İmaretlerde 
hangi yemeklerin hazırlanacağı, kaç öğün, ne kadar yemek verileceği o imaretin bağlı ol-
duğu vakfın vakfiyesinde detaylı olarak belirtilirdi. Osmanlı coğrafyasında bulunan farklı 
imaretlerde dağıtılan yemeklerin ortak özellikleri vardı, çorba en başta dağıtılan yemekti. 

Lala Mustafa
Paşa İmareti
(Kuneytra/

Fatma Hatun 
İmareti 
(Cenin/Suriye

Haseki Sultan İmareti (Kudüs)

1	Öğün 1	Öğün 2	Öğün

Çorba 
ve günlük
yemekler

Bir	 gün	 pirinç,	
bir	 gün	 buğday	
çorbası

Bir	 gün	 pirinç,	
bir	gün	buğday	
çorbası

Sabah Akşam Ramazanda
sadece	akşamları

Pirinç	çorbası
(pirinç,	 sade/yağ,	
nohut,	soğan,	tuz,	
ilave	olarak	ekşi
labne	veya
maydanoz	ya
da	kabak,	kuşûr,
yoğurt,	koruk
suyu,	 limon	 suyu,	
biber)

Buğday
çorbası
(bulgur,
sade	yağ,
nohut,
soğan,	tuz,
kimyon)

Buğday	çorbası
(bulgur,	sade	yağ,
nohut,	soğan,	tuz,	
kimyon)

Et Bir	parça Bir	parça

Ekmek Ekmek Ekmek 1	Fodula 1	Fodula 1	Fodula

İlave 
yemekler

Yok Yok Yok Yok Yok

Özel 
günler

Yok Yok

Cuma Zerde	 (pirinç,	 sade	
yağ,	 bal,	 safran)	 dane	
(pirinç,	 koyun	 eti,	 sade	
yağ,	 nohut,	 soğan,	 tuz,	
biber),	ekmek

Ramazan Dane,	zerde,	ekmek

Aşure Dört	kazan	aşure,
ekmek

Pirinç veya buğday çorbası ile ekmek imaretlerde her gün sunulan yemeklerin başında 
gelmekteydi. Bazı imaretlerde her gün dağıtılan pirinç veya buğday çorbası yanında bir 
parça et ve ekmek de verilmekteydi. Hanedan mensubu kişilerin kurucusu olduğu ima-
retlerde günlük yemeklerin yanı sıra Cuma, Ramazan, bayram ve kandil günlerinde özel 
yemekler hazırlanmaktaydı. Bu özel yemeklerin başında, Haseki Sultan ve Süleymaniye 

Tablo 3.1
Suriye ve Kudüs 
İmaretlerinde Dağıtılan 
Yemekler

Kaynak: Amy Singer, 
Haydi Sofraya Mutfak 
Penceresinden Osmanlı 
Tarihi, Kitap Yayınevi, 
2015.
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imaretlerinde olduğu gibi dane adıyla anılan pilav (pirinç, koyun eti, sade yağ, nohut,  
soğan, tuz, biber),  zirbaç aşı (pirinç, yağ, kırmızı üzüm, erik, badem, incir, nişasta, saf-
ran), ekşi aş ve zerde (pirinç, sade yağ, bal, safran) gibi saraya özgü ve lüks sayılabilecek 
yemekler dağıtılırdı. Hanedan mensubu kişiler tarafından kurulan ve İstanbul, Edirne gibi 
şehirlerde bulunan Fatih, Süleymaniye, Atik Valide Sultan ve Bayezid imaretlerinde ise 
önemli kişiler için her gün ikram edilen pirinç ve bulgur çorbasının yanında çeşitli yah-
niler, pilav, zerde, zırbaç, paça gibi çeşitli yemekler sunulmakta imarete yeni gelenlere bal 
ikram edilmekteydi.

Süleymaniye İmareti 
(Şam)

Fatih İmareti (İstanbul)

2	öğün 2	öğün

Sabah	 Akşam Sabah Akşam Ramazanda
sadece	akşamları

Çorba ve 
günlük
yemekler

Yarım	kase
çorba

Yarım	kase
çorba

Maydanozlu
pirinç
çorbası
(Koyun	eti,
kimyon,
biber,	nohut,
tuz	ve	
kabak
ile	koruk
ya	da	pazılı
yoğurt)

Bulgur
çorbası
(Koyun	eti,
kimyon,
biber,
nohut,
tuz	ve
kabak	ile	
koruk
ya	da	pazılı
yoğurt)

Bulgur	çorbası
(Koyun	eti,
kimyon,	biber,
nohut,	tuz	ve
kabak	ile
koruk	ya	da	pazılı
yoğurt)

Et

Ekmek 1	somun 1	somun Ekmek Ekmek Ekmek

İlave
yemekler

Misafirler Sabah:	
dane,
ekşi	aş
Akşam:	
dane,
zerde,	iki
somun
ekmek

Misafirler	için Her	 biri	 dört	 kişilik	 en	
fazla	40	sofra	kurulur.	Bu	
sofralarda;	 dane,	 2	 çeşit	
etli	 yahni,	 ekmek,	 zerde	
sunulur.	Bazen	ekşili	yah-
ni	pilavla	birlikte	sunulur,	
siyah	üzüm,	kırmızı	üzüm	
incir	 veya	 mürdüm	 eriği	
ikram	edlir.	 Ayrıca	üzüm,	
patlıcan,	 soğan	 turşusu	
bulunur.

Yoksullar Yirmidört
kişilik	her
sofraya
yoksullar
için	bir
kase
yemek	
verilir.

Önemli	misafirler	için Kahvaltıda;	 paça,	 reçel,	
kabak,	tarçın,
karanfil	bulunur.

Özel 
günler

Cuma	ve
bayram
günleri

Dane	 ve	
zerde

Cuma Sabah;	buğday	çorbası
Akşam;	 dane,	 zerde,	
zırbaç	(pirinç,	yağ,	kırmızı	
üzüm,	 erik,	 badem,	 incir,	
buğday	 nişastası,	 safran,	
biber)

Ramazan Dane,	zerde,	zırbaç

Tablo 3.2
Şam ve İstanbul’daki 
İmaretlerde Dağıtılan 
Yemekler

Kaynak: Amy Singer, 
Haydi Sofraya Mutfak 
Penceresinden Osmanlı 
Tarihi, Kitap Yayınevi, 
2015.
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Süleymaniye
İmareti
(İstanbul)

Atik Valide Sultan İmareti
(İstanbul)

II. Beyezid İmareti
(Edirne)

2	öğün 2	öğün 2	öğün

Sabah Akşam Sabah Akşam Ramazanda
sadece
akşam

Sabah Akşam Ramazanda
sadece
akşam

Çorba ve
günlük
yemekler

Pirinç	çorbası	(et	ve	
mevsime	göre	yoğurt,	
ıspanak,	koruk,	kabak,	
havuç	ve	maydonoz)
Bulgur	çorbası,	(et,	
nohut,	tuz,	biber,	börülce,	
kimyon,	damla	sakızı)

Pirinç	çorbası	(et,	maydonoz,	
nohut,	soğan,	tuz)
Bulgur	çorbası,	(et,	nohut,	
soğan,	tuz)
Ayrıca	üzüm	suyu	ve	hardalla	
hazırlanmış	üzüm	turşusu,	
koruk	ve	süzme	yoğurt

Pirinç
çorbası

Buğday
çorbası

Buğday
çorbası

Et
Ekmek Ekmek Ekmek Ekmek Ekmek Ekmek Ekmek Ekmek Ekmek
İlave
yemekler

Misafirler
için

Misafirler	
ilk	
geldiğinde	
bal,	sonra	
dane,	
zerde,	
zirba,	paça	
ikram	edilir.	
Eşraftan	
misafirlere	
reçel,	
kabak	
tatlısı,	
üzüm	
turşusu	
ikram	edilir.

Misafirler	ilk	geldiğinde
bal	ikram	edilir.

Her	gün	misafirler	için	et,
kahvaltıda	paça	ve	meyve.
Bal	ve	reçel

Özel               Cuma																		Dane,
günler										Ramazan											zerde,
																							Bayram															zırba
																							Regaib,
																							Berat	
																							kandillerinde
 

Cuma Dane,	zerde	ve	ekşi	
aşın	da	aralarında	
bulunduğu	lezzetli	
yemekler

Cuma Dane,	zerde,
ekmek

Ramazan Dane,	zerde,	zırba	
(nişasta,	kuru	kayısı,	
kuru	erik,	badem,	
kırmızı	ve	siyah	
üzüm)

Ramazan Dane,	zerde,
ekmek,	baklava,
helva

Bayram
sabahı

Özel	ve	lezzetli
yemekler	hazırlanır.

Berat	ve	
Mevlid	
kandillerinde

Baklava

Mevlid Dane	(et,	pirinç,	yağ,	
nohut,	soğan,	biber)
Zerde	(pirinç,	yağ,	
bal,	safran,	sakız)
Ekmek
Şerbet	(şeker,	bal,	
kandinebat	(Mevlit	
kandilinde	tüketilen	
bir	çeşit	özel	şeker),	
gülsuyu,	öd	ağacı,	
günlük)

Aşure

Diğer	
özel
günler

Dane,	zerde,	ekşi	aş

Tablo 3.3
Edirne ve İstanbul 
İmarethanelerinde 
Dağıtılan Yemekler

Kaynak: Amy 
Singer, Haydi 
Sofraya Mutfak 
Penceresinden 
Osmanlı Tarihi, 
Kitap Yayınevi, 
2015.
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 İmaretlerde pişirilen pirinç çorbası pirinç, sadeyağ, nohut, soğan, tuz, maydanoz veya 
mevsimine göre kabak, yoğurt, koruk, limon suyu ve biberle; buğday aşı ise bulgur veya 
buğday, sadeyağ, nohut, soğan ve tuzla hazırlanıyordu. İmaretlerde pişirilen özel gün ye-
mekleri arasında aşure de bulunuyordu. Amasya Sultan Beyazıd imaretinde 16. yüzyıla ait 
mutfak masraf listelerinden aşurenin malzemeleri hakkında bilgi edinmek mümkündür. 
Bu kayıtlara göre aşure buğday, kuru üzüm, badem, nohut, kuru incir, kuru erik, bakliyat-
tan yapılıyordu.

Osmanlı mutfak kültürü açısından imaretlerin önemi nedir? 

OSMANLI COĞRAFYASINDA HALK MUTFAĞI  
Osmanlı coğrafyasında Halk mutfağında kullanılan malzemeler açıklanacaktır.

Ekmek ve Hamur İşleri
Osmanlı coğrafyasında ekmek temel gıda maddesidir. Ekmek Anadolu’da çoğunlukla 
buğday unundan yapılırdı. Arpa ekmeği büyük bir olasılıkla kıtlık zamanında tüketilir-
di. Buğdaydan yapılan ekmeklerin birçok çeşidi bilinirdi. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 
Anadolu kentlerinin yöresel ekmeklerini anlatırken birçok beyaz ekmek türünden söz et-
mektedir. Ekmek fırında veya sacda pişirilirdi. Sacda pişirilen yufka ekmekleri kurutu-
larak saklanırdı. Bazlama, çavdar ekmeği, darı ekmeği, lavaşa, somun, yulaf ekmeği 17. 
yüzyıl Osmanlı coğrafyasında bilinen ekmeklerdir. Anasonlu, çörek otlu, susamlı, haşhaş-
lı, rezeneli ekmekler İstanbul dışında Van, Manisa, Mısır’da da biliniyordu. Kızgın çakıl 
taşları üzerinde pişirilen çakıl ekmeği Amasya, Diyarbakır, Bitlis, Tebriz ve Bursa’da pişiri-
liyordu. “Levaşe”, “lavaşa yufka ekmeği” ya da “nan-ı lavaş” olarak geçen mayalı tandır ek-
meği lavaş, Evliya Çelebi’nin anlatımında İstanbul, Amasya, Şebinkarahisar, Payas, Urfa, 
Kayseri, Bitlis, Van, Gazvin (İran), İmadiye (Irak), Siirt, Alanya, Ermenek ( Karaman) 
de biliniyordu. Pişi, bazlama, bir tür pide olan kirde, gömeç Seyahatnamede bahsi geçen 
diğer ekmek çeşitleridir. 

İstanbul Balkanlar Anadolu Kırım Mısır- Şam-
Kudüs- İran

Has	ve	beyaz
ekmek-		nan

Has	ve	beyaz
ekmek-	nan

Has	ve	beyaz
ekmek	-	nan

Has	ve	beyaz
ekmek-nan

Has	ve	beyaz
ekmek-nan

Bazlama Bazlama

Çakıl	Ekmeği Çakıl	Ekmeği

Çavdar
Ekmeği

Darı	ekmeği
(kalımbok) Darı	ekmeği Darı	ekmeği Darı	ekmeği

Fodula

Francala Francala	

Arpa	Ekmeği Arpa	Ekmeği

Lavaşa Lavaşa Lavaşa

Somun Somun Somun

Yufka	Ekmeği Yufka	Ekmeği

Osmanlı coğrafyasında ekmek dışında yapılan, çörek, simit, kâhi, kete gibi birçok hamur 
işi bulunuyordu. Örneğin 17. ve 18. yüzyılda Balıkesir’de fırınlarda börek, simit, çörek ve 

17. yüzyıl Osmanlı dünyasıyla 
ilgili çok zengin bilgiler 
içeren on ciltlik Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, Osmanlı tarihi 
çalışmalarında kullanılan önemli 
bir kaynaktır. 17. yüzyılda 
Osmanlı coğrafyasının büyük bir 
bölümünü gezerek, gördüklerini 
seyahatnamesine kaydeden 
Evliya Çelebi, satırlarında gezdiği 
yerlerde meşhur olan yiyecek 
ve içeceklerden de bahseder. 
Seyahatname, 17. yüzyılda 
Osmanlı coğrafyasında farklı 
bölgelerinde yaşayan halkların 
mutfak kültürleri hakkında fikir 
edinmemize imkân verir. 

Tablo 3.4
Evliya Çelebi 
Seyahatnamesine 
Göre 17. Yüzyılda 
Osmanlı Coğrafyasında 
Ekmekler

Kaynak: Marianna 
Yerasimos, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde 
Yemek Kültürü, 
Kitapyayınevi, 2011.
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kâhi üretiliyordu. Hem payitaht İstanbul hem de Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapılan 
yağlı çörek, Sakız adasından İran’a geniş bir coğrafyada tüketiliyordu. Manisa’nın “nohutlu 
çöreği”, Şam’ın “Acem çöreği”, Bitlis’in “katmer şeref çöreği”, Erdel’in “üzerleri pişmiş yumur-
talı ve çörek otlu ve karanfil ve kakule yağlı çörekleri”, Mısır’ın “hurmalı çörekleri” Evliya 
Çelebi’nin seyahatnamesinde yer alan çörek çeşitleridir. Bir tür çörek olarak tanımlayabi-
leceğimiz “kahi” İstanbul’dan Erzurum, Şam, Mısır, Mekke’ye kadar imparatorluğun büyük 
bölümünde üretilip tüketilirdi. Seyahatnamede Erzurum, Bayburt ve Sivas’ın ünlü yiyecek-
leri arasında yer alan “kete” 14. yüzyıl kaynaklarında külde pişmiş çörek olarak tanımlan-
maktadır. Seyahatnameye göre 17. yüzyılda “poğaça” Arnavutluk, Bosna, Sofya, Tuna Boy-
larında Silistre ve Erdel’de yaygındır. Narh kayıtlarına göre 17. yüzyılda Balıkesir’de üretilen 
çörekler çeşitlidir: yağlı çörek, katmer yağlı çörek, yağlı halka çörek, yağsız çörek, kaba çörek 
ve simit çöreği ve Ramazan ayında çıkan Ramazan çöreği.

Osmanlı saray ve İstanbul mutfağında yer alan börek hemen hemen tüm Osmanlı coğ-
rafyasında bilinmektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Anadolu, Balkanlar, Mısır, İran, 
Şam ve Tebriz’de bilinen birçok börek çeşidinden bahseder: Trabzon’un “hamsili böreği”, 
Şam’ın etli böreği “lahm-ı acinli börek”, Erzurum’un “çiriş böreği”, Arnavutluk’un “komoş-
tovar” adlı peynirli böreği, İnebahtı’da “bıldırcın böreği”, Kayseri ve Timişvar’da “kaymak 
böreği”, Balkanlar, İran, Bayburt ve Tire’de “tavuk böreği”. 17. yüzyıl başlarına ait narh ka-
yıtlarına göre, Balıkesir’de üç börek çeşidi imal edilmekteydi: Sade börek, koyun etli börek 
ve sığır etli börek. Koyun eti daha pahalı olduğu için koyun etli börek sığır etli böreğe göre 
daha pahalıydı. Ayrıca 1615 yılına ait bir kayıtta ıspanaklı börek de imal edildiğine dair 
bilgiler mevcuttur. 

Bulgur, Pirinç ve Baklagiller
Osmanlı saray mutfağında bol miktarda tüketilen pirinç Anadolu ve Balkanlar’da sıradan 
halk için bir lükstü. Anadolu ve Balkanlar’da pirinç ziraatı sınırlı miktardaydı. İstanbul 
büyük ölçüde Mısır’dan (ve bir miktar Filibe’den) ithal edilen pirince bağımlıydı. Osman-
lı seçkinlerinin gözde yiyeceği olan pirinçle hazırlanan pilavlar, halkın ve kırsal kesimin 
başlıca yiyeceği olmamıştır. Özel günler dışında halk ancak Osmanlı saray kültürünün 
bir uzantısı olan imarethanelerde sunulan pirinç çorbası ve pirinç pilavını tadabilmiştir. 
Zerde, pilav ve yahni askere ve halka saray tarafından dağıtılan yemeklerdir. Pirince kı-
yasla bulgur Anadolu’da herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir malzemedir. Pirinç Osmanlı 
kent kültürünü bulgur ise taşranın yiyeceğidir. Pirinç pilavı taşradaki kentlerde beylerin 
konaklarında pişirilen bir yemektir. Evliya Çelebi’nin anlatımıyla 17. yüzyılda Bitlis’te Ab-
dal Bey’in konağında sunulan pilavların çeşitliliği saray mutfağıyla yarışacak düzeydedir: 
“amber pilav, avşıla pilav (nar veya ayva suyuna pilav), badem pilavı, çilav pilav, dut pilavı, 
büryan pilav (etli pilav), fıstıklı pilav, gülnar pilav (narlı pilav), hoşik pilav (aspirli pilav), 
keklik pilavı, köfte pilav, kübeybe pilav (karabiberli pilav), kişnişli pilav (kuş üzümlü pi-
lav), kükü pilav (yumurtalı pilav), maverd pilav (gülsulu pilav), muzafer pilav (safranlı 
pilav).” 

Mercimek, bakla, börülce, nohut ve maş Osmanlı coğrafyasında bilinen bakliyat türle-
ridir. Kuru fasulye bakliyat listesine ancak 19. yüzyılda girmiştir. Evliya Çelebi seyahatna-
mesinde maş imparatorluğun doğu bölgesinde; börülce ise geniş bir coğrafyada sıkça adı 
geçen bir sebzedir. Bakla en sık adı geçen kuru baklagildir. 16. yüzyılda İstanbul piyasasın-
da Mihaliç ve Ahyolu baklası olarak iki çeşit olarak satılmaktadır.

Osmanlı coğrafyasında en çok tüketimi yaygın olan tahıl cinsleri ve bu tahıllarla hazırlanan 
yiyecekler nelerdir? 2

Narh: Osmanlı İmparatorluğu’nda 
narh mal ve hizmet fiyatlarında 
devletçe tespit edilen üst sınırı 
ifade eder. 
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Et, Tavuk ve Balık
Osmanlı coğrafyasında en makbul et koyun ve kuzu etiydi. Sığır eti tüketimi olsa da en 
çok tercih edilen et değildi. Sığır eti özellikle pastırma yapımında kullanılırdı. Osmanlı 
seçkinlerinin gündelik hayatta her gün tükettiği eti,  halk kırsal bölgelerde yalnızca önemli 
zamanlarda yerdi. Düğünler, Kurban bayramı ve diğer eğlencelerde sıradan halk için et 
yeme olanağı doğardı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Anadolu’da dönemin sevilen et 
yemekleri üzerine bilgi verir. Örneğin, Kütahya usulü bir paça yemeğini anlatır ve görü-
nüşünün berrak, tadının ilik gibi olduğunu söyler. Birçok Batı Anadolu kentinde tandır 
kebabından söz eder. Seyahatnamede kuzu, toklu (bir yaşını geçmiş kuzu) ve koyun etiyle 
hazırlanan en yaygın yemek kebaptır. Koyun ya da kuzu şişte ateş üzerinde çevrilerek pi-
şirilir ya da tandırda kebap edilir. Evliya Çelebi’nin bahsettiği kebaplar arasında günümüz 
döner kebabın atası sayılabilecek Tatarların bütün bir kuzu ya da koyundan değil, parça 
etlerle yaptıkları yatay çevirme kebabı tarifi bulunur. Kırım vilayetinde yapılan bu kebap 
için semiz bir koyun kurban edilir ve koyunun etleri parça parça edildikten sonra düzgün 
ve eşit şekilde demir bir kebap şişine takılır. Daha sonra bir araba tekerleği kırılıp kebap 
altına konur ve yavaş yavaş yakılarak kebap pişirilir. 

Osmanlı toplumunda zengin mutfaklarda sığır etinin günlük yeri olmasa da, sığır yine 
de toplumun bir kesimi için önemli bir gıdaydı. Ayrıca sığır etinden yapılan pastırma top-
lumun her kesimi tarafından tüketilen bir gıdaydı. Pastırma yapımı için İstanbul’a pastır-
ma zamanında (Kasım ayında) büyük miktarda sığır getirtilirdi. Kurban edilen sığırların 
eti pastırmacılara, sucukçulara ve bir kısmı da sığır kasaplarına satılırdı. Pastırma İstanbul 
dışında Tuna deltasında bulunan Kili’de liman şehrinde de yapılır ve İstanbul’a gönderilir-
di. Balkanlarda Saraybosna’da sığır etinden pastırma, koyun etinden ise meşe odununda 
isli (füme) et yapılırdı. Evliya Çelebi bu isli eti “pasdırma”, “is pasdırması” veya “kakaç” 
olarak adlandırıyordu. Bu isli etle Saraybosna’da yahni pişirilirdi. Günümüzde olduğu gibi 
Osmanlı döneminde de Kayseri pastırmasıyla ünlü bir kentti. Kimyonlu, baharatlı sığır 
pastırması ve et sucuğu padişahlara hediye olarak yollanırdı. Günümüz pastırma türüne 
en çok benzeyen çemenli pastırma türü, Evliya’ya göre çemen tohumuyla terbiye olmuş 
Ankara pastırmasıydı. Anadolu’da pastırma ve sucuk, erişte, tarhana, yufka, turşu gibi ev 
içi üretiminin bir parçasıydı. Sığır saray tarafından verilen şenlik ziyafetlerinde halka su-
nulmak üzere hazırlanan sığır kebabı için kullanılırdı. Et çeşitli kebap türleri halinde seç-
kinler tarafından sürekli olarak tüketilirken fakirler Evliya Çelebi’nin anlatımıyla azıcık 
et parçasıyla beş altı gün yemek yaparlardı. İmaret mutfaklarında bile et sadece cumaları, 
Ramazan ayında ve bayramlarda yahni olarak pişirilirdi.

Osmanlı dünyasında Müslümanlar için yasak olan domuz eti Hıristiyan halkın beslen-
me sisteminde yer alırdı. Özellikle Hıristiyanların kapalı büyük topluluklar halinde yaşa-
dığı Balkanlar’da domuz yetiştirilmesi ve domuz etinin tüketilmesi yasak değildi.

Osmanlı seçkinleri arasında tüketimi yaygın olan tavuk ve diğer kanatlı hayvanların 
etleri kırmızı ete nazaran, sindirimi kolay ve besleyici kabul edildiği için hastalara da ve-
rilirdi. Mısır tavuğu olarak bilinen Amerikan kökenli hindi, Osmanlı topraklarında 16. 
ve 17. yüzyıllardan itibaren bilinmekteydi. Tavuk ve piliç taşradaki sıradan halkın günlük 
mutfağında sık sık yer almamıştır; çünkü yumurta gibi diğer kıymetli bir gıda maddesi-
nin kaynağı olan tavukları sık sık kesmek çok karlı bir tutum değildir. İmparatorluğun 
genelinde av eti tüketimi, avcılığın yapıldığı ve avlanan kuşların çeşitliliğine göre deği-
şirdi. Keklik, bıldırcın, çulluk, sülün etinin tavuk eti gibi iyileştirici özellikleri olduğuna 
inanılırdı. Anadolu’nun bazı bölgelerinde nadiren tüketilen av kuşları, Bitlis gibi keklik 
avı yapılan bölgelerde bolca tüketilebiliyordu. Evliya Çelebi kuşların göç yolu üzerinde 
bulunan Bitlis’te mevsiminde avlanan kekliklerin zengin ve yoksul herkesin sofrasını şen-
lendirdiğini söyler. Bitlis’teki keklik avı gibi Kemah’ta ve Yunanistan’ın dağlık Mani bölge-
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sinde bıldırcın avı yapılır, avlanan kuşlar taze tüketildiği gibi turşusu, yani en eski saklama 
yöntemlerinden biri olan tuzlu salamurası yapılırdı. 

Osmanlı coğrafyasında yer alan deniz ve akarsuların sunduğu balık ve deniz ürünleri 
çeşitliliği oldukça fazlaydı. Balık ve deniz ürünleri özellikle Hıristiyan cemaatin et ve hay-
vansal gıda tüketmedikleri oruç dönemlerinde önem kazanırdı. Her türlü kırmızı et, ka-
natlılar ve süt ürünlerinin yenmediği oruç döneminde Hıristiyan halk kan içermediği için 
karides, ıstakoz, yengeç gibi deniz haşeratını tüketirdi. Kabuklu deniz ürünleri şarabın 
eşlikçisi olarak gayrimüslimlerin gittiği meyhanelerde de tüketilirdi. Osmanlı dünyasında 
balık tüketimi Müslüman halk arasında da yaygındı. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 
yer alan bilgiler Osmanlı dünyasında İstanbul dışında Trabzon’da da çok balık tüketil-
diğini gösterir. İstanbul Boğazı’nın iki tarafındaki dalyanlarda avlanan balıklar arasında 
uskumru, palamut, torik, kefal, ilarya, istavrit, izmarit, kolyoz, gümüşbalığı, hamsi, te-
kir, iskorpit, gelincik, kaya, tirsi balığı, lüfer balığı bulunmaktadır. Evliya Çelebi, Trabzon 
balıklarını seyahatnamesinde çok renkli bir dille anlatırken levrek, kefal, kalkan, kolyoz 
ve hamsinin lezzetini dile getirir. Trabzon halkının hamsi sevgisini uzun uzun anlatır ve 
hamsiden yapılan kırk çeşit yemekten bahseder. Hamsi çorbası, hamsi yahnisi, hamsi ke-
babı, hamsi böreği hatta baklavasını sayar ve hamsi pilakisinin de tarifini verir.

Göl ve akarsulardan avlanan tatlı su balıkları, Osmanlı coğrafyasında Müslüman ve 
gayrimüslim cemaatler tarafından tüketilirdi. Sapanca, Ulubat, Manyas ve İznik göllerin-
de avlanan alabalık, sazan, turna, yılan balığını Evliya Çelebi uzun uzun anlatır. Ayrıca 
bugün inci kefali olarak bilinen Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen endemik ba-
lığın, her sene üremek için Bendi Mahi deresinin suyuyla göle girmesini, dere ağzında 
avlanmasını ve tuzlanıp satılmasını detaylı bir şekilde anlatır.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde yer alan yemek çeşitleri arasında balık yemekleri de 
yer alır. Balık çorba yapımında, tavada tereyağında, fırında, şişte kebap olarak, pilaki şek-
linde ve hatta pilav şeklinde pişirilebilir. Tatlısu balıkları özellikle tereyağında pişirilir. 
İstanbul’un kefal balığı çorbası, Trabzon’un hamsi çorbası, İznik’te alabalık ve sala balı-
ğının çorbası, sazan ve mersin balığı fırını, Budin’de sazan balığı kapaması, Ohri’de defne 
yapraklı yılan balığı kebabı, İstanbul’da Rum aşçıların pişirdiği zeytinyağlı midye pilavı ve 
Trabzon’da hamsi suyuna pilav seyahatnamede adı geçen balıklı yemeklerdir. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Hamsi Balığı Pilakisi Tarifi (17. yüzyıl)

“Amma	pilaki	 derler	 bir	 güne	 ot	 taşından	 tavalar	 yaparlar.	 İbtida	 bu	 hamsi	 balığın	 pak	
ayırtlayıp	 (ayıklayıp)	onar	onar	kamışa	dizip	maydanoz	ve	kereviz	ve	 soğan	ve	pırasayı	pak	
hürde	(ufak)	kıyıp	tarçın	ve	fülfül-i	siyah	(karabiber)	ile	halt	edip	(karıştırıp)	bir	kat	kereviz	ve	
maydanozu	pilaki	tavası	içine	döşeyip	bir	kat	hamsi	döşeyip	badehu	Trabzon’un	hayat	suyuna	
benzer	zeytinyağı	döküp	orta	ısı	ateşte	bir	saat	pişirip	güya	nur	olup	tenavül	eden	nur-ı	pür	
olur	mideye	nafi’dir..”	

Sebze ve Meyveler
Osmanlı saray ve İstanbul mutfağında farklı pişirme teknikleriyle hazırlanarak tüketilen 
sebzeler çok çeşitliydi. Saraya ait mutfak defterlerinden ve İstanbul narh kayıtlarından 
İstanbul’da tüketilen sebze çeşitlerini listelemek mümkün; fakat imparatorluk genelinde 
farklı bölgelerde tüketilen sebze çeşitlerini, kaynak azlığı sebebiyle ortaya koymak zor 
gözükmektedir. 1640 yılına ait narh defterinde İstanbul piyasasında satılan sebzeler şu 
şekildedir: soğan, sarımsak, şalgam, havuç, lahana, lahana turşusu, pırasa, Bursa turpu, 
yerli turp, ıspanak, maydanoz, acı marul, bağ yaprağı kurusu ve tuzlu bağ yaprağı esnafın 
sattığı sebze ve salata çeşitlerdir. Evliya Çelebi, İstanbul dışında Mısır’da bilinen sebzeler 
arasında bamya, kolokas ve müluhiyyeyi sıralar. Bu sebzeler Osmanlı sarayına 1650’ler-

Tablo 3.5
Balık Pilakisi Tarifi

Kaynak: Marianna 
Yerasimos, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde 
Yemek Kültürü, 
Kitapyayınevi, 2011.



3. Ünite - Halk Mutfağı 59

den sonra girecektir. Seyahatnamede adı sıkça geçen sebzeler kabak ve lahanadır. En iri 
ve makbul lahana Van lahanasıdır. Balkanlar ve Macaristan’da kapuska adıyla anılan iri 
lahanalar Boşnak mutfağında çok sevilir. İri Adana kabağı, Mısır’da yetişen yabani bir 
kavun cinsi ve sürahi dolma kabağı, su kabağı, Hasankeyf şalgamı, Siirt pürçüklüsü (ha-
vucu), Mısır patlıcanı, Van’da yetişen çiriş otu ve genel olarak seyahatnamede adı geçen 
kenger, kırmızı havuç, pazı, reyhan, roka, tere 17. yüzyılda Osmanlı topraklarında yetişen 
sebze örnekleridir. 18. yüzyılda kavata ve taze biber, 19. yüzyılda domates, fasulye, mısır 
ve patates İstanbul mutfağına girmiştir. Bu bilgilere paralel olarak bu sebzelerin 18. ve 19. 
yüzyılda Osmanlı coğrafyasında da bilindiği söylenebilir. 

Meyveler Osmanlı kültüründe tatlılar kadar itibar gören yiyeceklerdir. Meyveler Os-
manlı mutfağında taze olarak tüketildiği gibi kurutularak saklanırdı. Meyvelerden şerbet, 
hoşaf, reçel yapılırdı. Kuru meyveler et yemeklerinin yapımında da kullanılabilen mal-
zemelerdi. Osmanlı coğrafyasındaki meyve zenginliği çok çarpıcıdır. Evliya Çelebi seya-
hatnamesinde Osmanlı coğrafyasında gördüğü meyve çeşitlerini ve şehirlerle özdeşleşen 
meyveleri renkli bir dille anlatır: Bursa’nın kırk çeşit, Malatya’nın seksen çeşit armudu, 
İstanbul, Niksar ve Urfa’nın narları, Beypazarı, Geyve ve Diyarbakır kavunları, Urla’nın 
razakı, kadın parmağı ve ter gömlek üzümleri, Şam’ın zeyni, Bozcaada’nın misket üzümü, 
İstanköy’ün kebbatı ve limonu, Medine’nin yedi çeşit, Mısır’ın on yedi ve Bağdat’ın yetmiş 
çeşit hurması… Marianna Yerasimos’un kitabında (2011) dile getirdiği gibi seyahatna-
mede toplam elli dört meyve çeşidi ve üç yüz seksen iki alt meyve cinsi yer almaktadır: 
Otuz üç çeşit armut, sekiz çeşit ayva, yirmi dokuz çeşit elma, yirmi çeşit erik, otuz yedi 
çeşit hurma, otuz altı çeşit incir, sekiz çeşit karpuz, on altı çeşit kavun, on üç çeşit kayısı, 
on dokuz çeşit kiraz, dört çeşit limon, on yedi çeşit nar, on bir çeşit şeftali, seksen iki çeşit 
üzüm, on dört çeşit zeytin, altı çeşit zerdali, iki çeşit ceviz, on çeşit dut, üç çeşit vişne, 
iki çeşit fındık, iki çeşit fıstık, iki çeşit kestane, ve birer çeşit alıç, badem, çilek, hindis-
tancevizi, kızılcık, mersin meyvesi ve tanımlanamayan yedi meyve. Anadolu’nun hemen 
hemen her bölgesinde yetişen üzüm seksen iki çeşidi ile seyahatnamede en çok bahsedi-
len meyvedir. Meyveleri ile meşhur Osmanlı kentleri arasında Bursa’yı şeftalisi, kestanesi, 
armudu, kayısı, kiraz ve dutuyla anlatır. Dilberlebi kirazı, Lahican armutu, bey armudu, 
Sinop elması, çeşit çeşit üzümleri, badıncan inciri, karayemiş olduğu tahmin edilen siyah 
kiraza benzer meyvesiyle, Trabzon hamsisi dışında meyveleri de ünlüdür. Sapanca beyaz 
kirazları, kavun ve karpuzuyla; Amasya misket elması ve ayvasıyla meşhurdur. Erzincan’ın 
on yedi çeşit armudu, üzümleri ve dutları; Ankara’nın armudu; Beypazarı’nın zerdesi ya-
pılan misk kokulu kavunu; Konya’da Meram bağlarının yirmi çeşit armut, kiraz, şeftalisi 
ve “Kamereddin” denilen kayısısı; Gazze’nin üzümü, zeytini, dutu, limonu, turuncu, narı, 
inciri ve hurması; Urfa’nın âdem kellesi kadar büyük narı; Edirne’nin her biri bir kilonun 
üzerinde olan perverdesi yapılan ayvaları; Malatya’da Aspuzu Bağı’nın yedi çeşit kayısısı, 
elma ve ayvası; Diyarbakır’ın misk kokulu kavunu; Bozcaada’nın üzümleri; Ohri’nin ayva, 
kırmızı erik, armudu; Urla’nın otuz yedi cins üzümü; İstanköy (Kos) adasının limon, tu-
runç, kebbat, ağaç kavunu gibi narenciye çeşitleri; Maraş’ın narı; Şam’ın kayısı, elma, ayva, 
limon, turunç, hurma, zeytin, incir ve üzümü; Mısır’ın hurma, turunç ve hummas limonu 
Evliya Çelebi’nin anlatımında yer alır. 

Osmanlı coğrafyasında tüketilen hayvansal gıda çeşitleri nelerdir?
3
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Yağ, Bal, Şeker ve Baharat
Osmanlı sarayı ve seçkin İstanbul hanelerinde mutfakta yüzyıllar boyunca en çok tercih 
edilen yağ, ayranı alınmış tereyağı yani sadeyağı olmuştur. Osmanlı yemek kitaplarında 
zeytinyağı kullanımı 19. yüzyıl sonlarına kadar yaygın değildir. Evliya Çelebi’nin anla-
tımında Osmanlı dünyasında Müslümanlar sadeyağ, Yahudiler ise susamyağı tüketirler. 
Dini açıdan et ve süt ürünlerini bir arada tüketmeleri yasak olan Yahudiler tereyağı ve 
sadeyağ yerine zeytinyağı veya susamyağını tüketiyorlardı. Susamyağı, zeytinyağı gibi bit-
kisel yağlar oruç dönemlerinde Hıristiyan halkın da tükettiği gıdalardır. Kırım ve çevre-
si, Kefe ve Ukrayna’da üretilen sadeyağ Osmanlı Sarayı’na gönderilecek kadar meşhurdu. 
Sadeyağdan başka hayvansal yağlar arasında kuyrukyağı, böbrek yağı ve tereyağı; bitkisel 
yağlar içinde susamyağı ve zeytinyağından başka beziryağı, ceviz yağı Osmanlı coğrafya-
sında bilinen yağlardı. Susam yağının klasik dönem Osmanlı mutfağında kızartmalarda 
kullanıldığı bilinmektedir. Evliya Çelebi’nin anlatımında 17. yüzyılda zeytinyağı üreti-
mi Ege bölgesinde Edremit, İzmir Karaburun ve Urla’da; Yunanistan’da Koron, Girit’te; 
Akdeniz’de Filistin ve Tunus’ta gerçekleşiyordu. Süt, yoğurt ve peynir çeşitleri Osmanlı 
mutfağında yer alan önemli tüketim maddeleridir. Süt ürünleri seçkinlerin sofrasında ol-
duğu kadar sıradan halkın mutfağında da yer alırdı. Süt, kaymak, yoğurt, katık, lor pey-
niri, teleme peyniri, ayran Anadolu,  Rumeli ve Balkanlar’da yaşayan köylülerin ana besin 
maddesiydi. Evliya Çelebi’nin aktarımında yer aldığı gibi Yörük obalarında sıklıkla tüke-
tilen yiyecekler arasında süt, kaymak, yoğurt, katık, teleme peyniri ve ağız, bazlama, pişi, 
katmer, poğaça gibi unlu gıdalarla birlikte yer alırdı.

Bal, tek başına tüketilen bir gıda olduğu gibi Osmanlı mutfağında yaygın bir kullanıma 
sahipti, şeker yerine hamur işi tatlılarda, şerbet, zerde, perverde (marmelat)  yapımında 
kullanılırdı. Özellikle Osmanlı toplumunda halk şeker yerine bal ve pekmez kullanılırdı. 
19. yüzyılda saraya alınan bal Atina’dan geliyordu. Evliya Çelebi’nin tanımıyla mis kokulu 
nefti renkli Atina balı en kaliteli baldı. Eflak, Boğdan, Erdel, Tımışvar, Budin, İzmir, Se-
ferihisar, Mora ve Girit vilayetlerinin balları da meşhurdu. Pekmez, üzüm ve şıranın bol 
olduğu her yerde üretilir, pestil ve köfter ve diğer tatlıların yapımında kullanılırdı. Mısır ve 
Şam’da üretilen beyaz şeker, sarı şeker, kelle şekeri ve iki kez arıtılmış beyaz şeker sadece 
Osmanlı elitlerinin sofralarında tüketilirdi. Şeker, imparatorluğun sonuna kadar halk için 
lüks bir tüketim maddesiydi. Baharat ve kurutulmuş otlar, Osmanlı mutfağında lezzet ve 
koku veren tatlandırıcılar olduğu kadar, macun yapımında olduğu gibi tıbbi amaçla kul-
lanılan ilaçlardır. Tarçın, karanfil, zencefil, safran, karabiber sadece saray ziyafetlerinde 
kullanılan baharat türleri değil halkın tükettiği yiyeceklerde de kullanılırdı. Örneğin 17. 
yüzyılda Trabzon bölgesinde pişirilen hamsi pilakiye tarçın, Diyarbakır ve Beypazarı ka-
vunlarından yapılan zerdeye safran, tarçın ve karanfil konurdu.

Osmanlı coğrafyasında yaşayan farklı dini cemaatlerin beslenme alışkanlıklarındaki fark-
lılıklar nelerdir? 

Çorbalar ve Tatlılar
Osmanlı toplumunda her kesimin mutfağında çorba önemli bir yer tutuyordu. 16. yüzyıl-
da Osmanlı topraklarını ziyaret etmiş olan bir gezginin deyimiyle Türklerin baş yemeği 
çorbaydı. Koyun etinin suyu ile yapılmış pirinç çorbası limon suyu, sirke ve karabiberle 
tatlandırılarak içilir; koyun etinden yapılan çorbanın içine bulgur konurdu. Tavuk eti pi-
şirildikten sonra parçalanıp pirinç çorbasının içine konur, maydanoz ve tarçın eklenerek 
içilirdi. İstanbul ve taşrada Osmanlı imaretlerinde her gün fakirlere buğday veya pirinç 
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çorbası dağıtılırdı. 17. yüzyılda Erzurum, Sivas, İran ve Kırım’da bilinen “lakişe” yani eriş-
te çorbası, Selçuklular döneminden beri Anadolu’da bilinen tutmaç çorbasıydı. Sarımsaklı 
tarhana çorbası, yoğurtlu tovga (toyga) çorbası ve bir tür su teresi ya da semizotu cinsin-
den bir ot olan kıjılı çorba Evliya Çelebi’nin Erzurum’da Ermeni Cafer Efendi köyünde 
içtiği çorbalar arasında yer alıyordu. İstanbul’da işkembeci esnafı sirkeli, sarımsaklı iş-
kembe ve paça çorbalarını üzerlerine maydanoz, karabiber, tarçın ve karanfilli baharat 
serperek satarlardı. Paça çorbası Kütahya ve Ankara’da da bilinirdi. Balık çorbaları ara-
sında İstanbul’un kefal çorbası, Trabzon’un hamsi çorbası ve İznik’te sala balığı çorbası 
seyahatname de adı geçen diğer çorba çeşitleriydi. 

Şeker, pahalı bir gıda maddesi olduğu için reçel Osmanlı mutfağında lüks bir yiye-
cekti. Meyve ve çiçeklerden yapılan reçeller ve perverde adı verilen marmelatlar Osmanlı 
saray ve konaklarında hazırlanır ve tüketilirdi. Sıradan halk bal, pekmezle yapılan paluze, 
üzüm pestili, köfter, zerde, helva tüketirdi. Manisa’nın bademli paluzesi, Sapanca, Beypa-
zarı ve Diyarbakır’da yapılan tarçınlı, karanfilli mis kokulu tatlı kavundan yapılan zerdesi, 
Gaziantep’in bademli, Şam fıstıklı tatlı köfteri İstanbul dışında Anadolu’da yapılan tatlılar 
olarak seyahatnamede yer alır. Ayrıca zülbiye, sabuniyye, reşidiyye helvaları, fıstık hel-
vası, kırma bademli helva, keten helvası, gaziler helvası, memuniyye ve nuriyye helvaları 
sadece İstanbul’da değil Aydın gibi Anadolu kentlerinde de helvacıların pişirdikleri tatlı 
çeşitleriydi. Osmanlı sarayı ve İstanbul dışında baklava, Rumeli ve Balkanlarda ziyafetler 
için hazırlanan bir tatlıdır.

OSMANLI SON DÖNEMİNE AİT BİR YEMEK KİTABI (AŞÇIBAŞI) 
VE ANADOLU YEMEKLERİ
Osmanlı Türkçesinde kaleme alınan yemek kitapları arasında Mahmut Nedim bin 
Tosun’un 1900 yılında İstanbul’da yayımlanan kitabı “Aşçıbaşı”, içeriği yönünden diğer 
yemek kitaplarından ayrılır. Kitabın yazarı Mahmut Nedim bin Tosun piyade mülazımı 
olarak görev yaptığı yıllarda, silah arkadaşlarının ve kendisinin yemek yapmayı bilme-
mekten ötürü çektikleri sıkıntıyı gidermek amacıyla kitabı yazdığını ifade eder. Tosun 
kitabını daha önce yazılmış yemek kitapları ve dergilere bakarak oluşturduğunu yazar. 
Kitapta ayrıca yazarın askerlik görevi yaptığı yerlerde gördüğü bazı yiyecekler ve yemekler 
de yer almaktadır. Bu nedenden ötürü Aşçıbaşı sadece İstanbul mutfağına ait lezzetleri de-
ğil, Anadolu’nun farklı bölgelerinde meşhur olan yemekleri de anlatır. Örneğin, Tunceli’de 
bir arşın boyunda gördüğü fasulyeleri pişirdiğini, Harput vilayetinde havuca “pörçüklü” 
dendiğini, Rumeli’de tandıra rastlamadığını, Bitlis ve Muş vilayetlerinde yapılan “piryan” 
kebabının çok lezzetli olduğunu söylemiştir. Tosun’un verdiği bilgilerden, günümüzde 
Bitlis’in meşhur büryan kebabının geçmişte de bilindiğini söylemek mümkün. “Piryan” ya 
da büryan için yarım gövde koyun eti tuzlanıp hazırlanır, tandır iyice kızdırılır. Tandırın 
dibindeki köz ateş kenara istif edilerek açılır ve tandırın dibine etin yağı damlasın diye 
derin bir sahan yerleştirilir. Daha sonra çengeller takılmış yarım gövde et tandırın içine 
sarkıtılır ve tandırın ağzı örtülür ve iki-üç saat et nar gibi kızarana kadar pişirilir. 
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Yemeğin Adı Bölgesi

Piryan	(Büryan)	kebabı	

Hamsi	Tavası	

Yeşil	Biber	Tavası

Kaplumbağa	

Malatya	Eriği-	Eşbabiye-	Kayısı	Tatlısı	

Peynir	lokması

Demir	Tatlısı

Lokum

Balık	Turşusu

Luhum	Pilavı

Ceviz	fındık	içli	sarmalı	kadayıf

Horos	balığı	salatası

Yanardağ-	Borani

İçli	Köfte

Testi	Kebabı

Tel	Helvası

Şalgam	Kavurması

Baklava	

Yeraltında	Tulum	Kebabı

Lor	Köftesi

Kalaçoş	(Keleçoş)

Tulumba	Tatlısı

Bitlis,	Muş			

Trabzon

Akdeniz,	Ege	Adaları

Rumeli

Dersim

Harput

Erzurum

Edirne

Harput

Akdeniz	ve	Ege	Adaları

Diyarbakır	

Rodos

Erzincan

Bitlis,	Harput

Diyarbakır

Bayburt

Erzurum

Şam-	Beyrut

Kars

Ege	adaları

Çemişkezek

Erzurum

Mahmud Nedim bin Tosun kitabında yer verdiği yöresel yemekler en çok Doğu 
Anadolu bölgesine aittir. Bitlis, Muş, Erzurum, Harput (Elazığ), Dersim, Çemişgezek 
(Tunceli), Diyarbakır, Kars yörelerinde meşhur olan demir tatlısı, içli köfte, testi kebabı, 
kelecoş (yufka, kıyma, soğan ve kurutla hazırlanan yemek), tulumba tatlısı, büryan gibi 
yemek ve tatlılar kitapta yer alır. Akdeniz ve Ege adalarına özgü yeşilbiber tavası, luhum 
pilavı (haşlanmış ufak kesme hamur parçalarının kıyma ve az et suyuyla sunulması), 
horos balığı salatası, lor köftesi gibi yemekler; Rumeli’de meşhur kaplumbağa (patlıcan 
yemeği), Edirne’de meşhur lokum; Bayburt’un tel helvası; Şam ve Beyrut’un meşhur kırk 
kat baklavası kitapta yöre adlarıyla birlikte yer alan yemeklerdir. Ayrıca yöre adı belir-
tilmeden belli bir kültüre ismiyle atfedilen bazı yemekler de mevcuttur: Çerkez tavuğu; 

Tablo 3.6
1900 tarihli 
Aşçıbaşı’nda yer 
alan yöresel Anadolu 
Yemekleri 

Kaynak: Mahmud 
Nedim bin Tosun, 
Aşçıbaşı, (çev. Mary 
Işın), YKY, 1998.
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Laz böreği; Tatar böreği ve Arapların çok severek yaptığı Aside yemeği gibi. Aşçıbaşı’nda 
yöre adlarıyla birlikte anılan bu yemekler günümüz Anadolu mutfak kültüründe halen 
yaşamaktadır. 

İçli Köfte Lor Köftesi

Ala	yağlıca	eti	satırdan	geçirip	lokma	lokma	
kalkacak	kadar	kıyıldıkta	ince	köftelik	bulgur	
ile	 tuz	 ve	 baharatı	 ve	 biradet	 de	 yumurta	
kırılarak	 bir	 hamur	 yapılır.	 Bir	 tavaya	 üç	
dört	 kaşık	 sade	 ve	 üç	 beş	 soğan	 çentilerek	
kavrulup	 az	da	 kıyma	 ve	 fıstık	 veya	badem	
içi,	 ceviz	 içi,	 fındık	 ile	 karıştırılıp	 miktar-ı	
kifayede	 tuz	 ve	 baharatı	 da	 ilave	 olunup	
karıştırılarak	 böylece	 bir	 mahlut	 yapılır	 ki	
bu	 mahlut	 köftenin	 içini	 teşkil	 edecektir.		
Şimdi	kıyma	 ile	karışık	bulgur	hamurundan	
ceviz	kadar	ele	alınıp	ve	elini	suya	batırarak	
inceliği	nihayet	bir	yüzlük	kalınlığında	olmak	
üzere	açtıkta	ortasına	bir	kaşık	iç	ilave	olunup	
tahminen	yumurta	kadar	olmak	üzere	su	ile	
yumuşatılarak	 sarılır	 ve	 iç	 de	 içinde	 kalır.	
Şöylece	ameliyat	bittikte	bir	tencereye	istif	ve	
üzerine	kaynar	et	suyu	haşlanarak	köz	ateşte	
bir	saat	kaldıkta	suyu	süzülüp	ve	beher	köfte	
yumurtaya	 bulanarak	 kızgın	 sadeye	 atılır.	
Kızardıkta	 tabağa	 çıkarılarak	 tenavül	 oluna,	
güzel	olur.	Bu	köfteye	Bitlis	köftesi	denildiği	
gibi	Harput	köftesi	de	derler.	

Loru	 güzelce	 ufalayıp	 bir	 tutam	 kıyılmış	
maydanoz	 ve	 az	 tuz	 ve	 bir	 iki	 de	 yumurta	
ile	 çalkanıp	 karıştırıldıkta	 uzun	 uzun	 köfte	
şekline	 getirilip	 kızgın	 sadeye	 atılır.	 Altı	 ve	
üstü	kızardıkta	tabağa	çıkarılıp	tenavül	oluna.	
Fakat	bu	köfteyi	 ya	 yumurtaya	belemeli	 veya	
dakikte	 yuvarlamalı	 ki	 güzel	 olsun.	 Bu	 köfte	
doğrusu	 çok	 mevakide	 müstamel	 değilse	 de	
kesretle	 Cezair-i	 Bahr-ı	 Sefid’de	 müstameldir.	
Filhakika	 da	 güzel	 olur.	 Hele	 İstanköy	 adası	
veya	Midilli’nin	küçük	küçük	sepet	 içlerindeki	
lorlardan	yapılır	ise	pek	nefis	olur.	

Osmanlı döneminde Anadolu yöre mutfaklarını yansıtan yemek tariflerinin araştırılması 
için hangi kaynaklara başvurabilir? 

19. YÜZYILDA İSTANBUL SOKAK LEZZETLERİ
Osmanlı sarayına ev sahipliği yapan İstanbul’da Osmanlı seçkinlerinin dışında sıradan 
halkın beslenmesinde sokak yemekleri önemli bir yer tutardı. İstanbul’daki sokak yiye-
cek satıcılarını renkli bir dille anlatan Reşat Ekrem Koçu “ayak esnafı” olarak nitelenen 
seyyar satıcıları, şehrin gündelik hayatının tuzu biberi olarak tanımlar. Koçu’ya göre sey-
yar satıcılık Anadolu’dan veya imparatorluğun diğer vilayetlerinden İstanbul’a para ka-
zanmak için gelen bekâr erkeklerin ekmek kapısını oluşturmuştur. Aynı tespiti 1855’te 
Türkiye adlı eserinde Ubicini de dile getirmektedir. Sermayesiz veya küçük bir sermaye 
ile İstanbul’a gelen bu bekârlar saka, helvacı, şekerci, ciğerci gibi seyyar satıcıların arasına 
katılırlar. Ubicini’ye göre İstanbul’da sayıları 75.000 olan bu satıcıların beşte ikisi Türk, 
kalanları Rum ve Ermenidir. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’u ziyaret eden bir İngiliz 
seyyah İstanbul’un seyyar ticaretinin tamamına yakın bölümünün vilayetlerden başkente 
para kazanmak için gelen köylüler tarafından yapıldığı not eder. Yazara göre sokak satıcı-
larının sayısı 60.000 - 70.000 kadardır. Ayak esnafı ve satıcıları başkent İstanbul’un günlük 
ihtiyaçlarının doğurduğu insanlardı. Seyyar satıcılar günlük hayatta kullanılan ufak tefek 
eşyaların yanı sıra hemen hemen akla gelebilecek her türlü yiyecek maddeleri ve içecekleri 
satardı. Halkın çarşıya pazara gitmeden gündelik ihtiyaçlarını karşıladıkları veya sokakta 
ayaküstü karınlarını doyurdukları seyyar satıcı tezgâhları İstanbul kent dokusunun önem-
li bir parçasını oluşturuyordu. Seyyar satıcıların mallarını cazip kılmak için söyledikleri 
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maniler, çıkardıkları sesler İstanbul folklorunun bir parçasını oluşturarak günümüze ka-
dar yaşamıştır.

19. yüzyıl sonlarında İstanbul sokaklarında dolaşan seyyar yiyecek ve içecek satıcıla-
rının tüketiciye sundukları ürünler birkaç grup altında sıralanabilir. Portakal, ayva, ciğer, 
sebze, meyve gibi işlenmemiş gıda maddeleri, muhallebi, helva, simit, pilav, midye dolma-
sı gibi önceden hazırlanmış yiyecekler veya köfte, ciğer, kebap gibi o anda pişirilen yemek-
ler ve son olarak da su, boza, şerbet, kahve gibi içecekler. Seyyar satıcıların şeker, leblebi, 
simit, kabak çekirdeği, fındık, koz helva gibi sattıkları atıştırmalıklar halk arasında “eğ-
lencelik” olarak tabir edilirdi. 19. yüzyıl sonunda İstanbul’un ticaret hayatını birçok farklı 
yönden resmeden Fransız ticaret odasının yayınladığı “Revue Commerciale du Levant” 
dergisinde bahsedildiği gibi bu eğlencelik atıştırmalıklar özellikle çocuklar için ağzı neşe-
lendirerek vakit geçirmeye yarayan önemli araçlardı. İstanbul’da seyyar satıcılar özellikle 
mahalle aralarında ve sokaklarda dolaşarak mal satarlar aynı zamanda şehrin kalabalık 
köşelerinde geçici yerlerde sabit durarak müşterilerini çekerlerdi. Eminönü Meydanı, Yeni 
Camii arkası, Karaköy, Pera, Mahmutpaşa, Sultanahmet, İskele önleri, Beyazıt cami gibi 
büyük camilerin avluları, okul çıkışları, mesire yerleri satıcıların gezdikleri yerleri oluştu-
rurdu. Sabahları meyve ve sebze satıcıları, sütçü, börekçi, simitçi, poğaçacı mahalle araları 
ve sokaklarda bağırarak gezerlerdi. Öğleden sonra macuncu, şekerci, helvacı özellikle okul 
önlerinde mallarını satmaya uğraşırdı. Yoğurtçu, turşucu,  ekmekçi, ciğerci hanelerin bu-
lunduğu sokaklarda satış yapan diğer ayak takımını oluştururdu.

19. yüzyıl sonlarına ait seyahatnameler ve anı kitaplarında yer alan bilgilere göre her 
seyyar yiyecek satıcı grubu ağırlıklı olarak Karamanlı, Arnavut, Rum, Ermeni, Türk gibi 
farklı cemaatlerden oluşurdu. Örneğin, sokakta ciğer kebabı satanlar Safranbolulu, Arna-
vut ve Karamanlılardan; uzun sırık üzerinde takım ciğer ve paça satanlar, bozacılar, kebap 
kestaneciler, Koz helvacılar, muhallebiciler Arnavutlardan; börekçiler ve kuş lokumcular 
Safranbolulu Türklerden; yine börek ve poğaça satanlar Rumlardan; kadayıfçılar ve ta-
hin helvacılar Kastamonululardan; leblebiciler Çankırı Türklerinden; manavlar Alanyalı, 
Konyalı, Aksekililerden; midye dolmacı ve midye tavacılar Rum ve Ermenilerden; yoğurt-
çular Ispartalılardandan; zeytinyağlı yaprak dolması ve susam adı verilen tatlıyı satanlar 
zenci kadınlardan oluşurdu. Yüzyıl sonlarında İstanbul’da ortaya çıkan Giritli, Rumelili ve 
Tatar börekçi ve gözlemeciler Reşat Ekrem Koçu’ya göre çok meşhurdu. 

Seyyar satıcılar arasında en ilginç örneklerden birini kalabalık yerlerde, örneğin Gala-
ta Limanı veya Mısır Çarşısı etrafında görülen seyyar aşçılardı. Seyyar aşçılar başlarında 
taşıdıkları tablaların ortasına bir mangal ve onun üzerine yemek tenceresini yerleştirerek 
taşırlardı. Bazen uygun bir yer bulunca bulundukları yere bir tente kurarlar etrafına da 
masa ve tabureler koyarak yoldan geçenlere yemek satarlardı. Kimileri de omuzlarında 
gezdirdikleri bir camekânlı dolapta fasulye piyazı, ciğer kebabı, cızbız köfte satarlardı. Ah-
met Rasim 1897-1899 yıllarında kaleme aldığı “Şehir Mektuplarında” seyyar aşçılardan 
renkli bir dille şöyle bahseder: “ Sokaklar gürültü dolu. Kuzu söğüşü, yumurta döğüşü, 
belediye çalışmalarından olduğu üzere ne kadar seyyar esnafından aşçı varsa tahta bir tabla 
kapmış üzerine kutu mangalına bir tencere oturtmuş yanına bir kâse koymuş içine biraz 
dereotu doğramış beş on sap soğan ayıklamış eski yüz yastığına kuzuyu yatırmış, ciğerini 
kızartmış ufak bir sehpaya kaşık, çatal tabak yerleştirmiş sokağa fırlamış bağırıyor.” 

Galata, Perşembe Pazarı, Yeni cami ve Unkapanı çevresinde baş suyuyla pişmiş pilav 
satanlar Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde yer alan bilgiye göre Karamanlılardan olu-
şurdu. Özellikle geceleri satışa çıkarlardı. Pilavcılar sehpa üzerindeki tablaya bir tencere 
oturturlar etrafını suyunu kullandıkları baş ve beyinlerle süsleyerek kaşıkla tablanın ke-
narına vurup ses çıkararak müşteri çekerlerdi. Sermet Muhtar’a göre daha çok Anadolu-
lu olan kuskusçular sabahları Eminönü, Beyazıt, Fatih meydanlarında sehpalar üzerinde 
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lengerlerde çerviş yani iç yağı ile hazırlanan kuskus pilavını hamal ve ırgatlara satarlardı. 
1906–1922 yılları arasında İstanbul’u anlatan Haris Spataris günümüzde de halen sokakta 
satılmaya devam eden nohut pilavı “Anadolu pilavı” adı altında anlatır. Kocaman pilav 
tepsilerinde koni şeklinde yığılmış dev pilav ve yanında tencerede mangal ateşinde sıcak 
duran nohut Kapalıçarşı ve diğer çarşıların kavşaklarında satılan bir yemektir. Sokakta 
satılan yemeklerin içinde ciğer kebabı, palamut ve torik tavasını, kokoreç ve köfteyi de 
saymak gerekir. Bugünkü gibi hafif una bulayarak tavada kızartılıp soğan ve maydanoz 
ile sunulan ciğer kebabı ekmek arasında satılırdı. Özellikle Haliç’in Galata iskelelerinde, 
Tahtakale’de satılan palamut ve torik tavası, balıklar una bulanıp zeytinyağından ziyade 
ucuz olsun diye susam veya çiçek yağında kızartılarak hazırlanır ve ekmek arasında satılır-
dı. Köfteciler karaman koyunu, sığır hatta bazı kaynaklara göre eşek ve at etini bol baharat 
ile karıştırarak bir lokma büyüklüğünde küçük köfteler hazırlar ve bunları ızgarada pişi-
rip ekmek arasında kızarmış Arnavut biberi yani kırmızıbiber ve domatesle müşterilere 
satarlardı. 

19. yüzyıl sonlarındaki İstanbul’un gündelik hayatı hakkında zengin bilgiler içeren 
“Osmanlı Adet Merasim ve Tabirleri” adlı eserin yazarı Abdülaziz Bey erkeklerin dün-
yasına ait seyyar satıcılık mesleğinde istisnai olarak yer alan seyyar kadın satıcılardan da 
bahseder.  Çalıştıkları konaklardan azat edilip evlendirildikten sonra yoksul düşen ve ge-
çimlerini susam adı verilen bir tatlı, zeytinyağlı yaprak veya lahana dolması yapıp satarak 
kazanan bu seyyar kadın satıcılar, susamcı ve dolmacı zenci bacılar olarak bilinirdi. Elle-
rinde susam sepeti ve başlarında dolma tenceresi olduğu halde evden çıkarlardı. Sattıkları 
dolma esnaf ve bekârlara yakın olsun diye dolmacı kadınlar çoğunlukla çarşı kapılarında 
çok defa da Beyazıt Caminin Kaşıkçılar tarafında çarşı kapısında durur, dolma tenceresini 
beraberinde getirdiği ufak bir iskemle üzerine koyarak kapağını tencere altına yerleşti-
rir ve kendisi de yanına oturur müşteri beklerdi. Susam adı verilen tatlıyı satıyorsa zenci 
kadınlar sokakları dolaşırdı. Susam tatlısı susamın ağdalanmış şekerle bir kadayıf tepsisi 
içinde güzelce karıştırılması ve baklava şeklinde kesilmesi ile hazırlanırdı. Adet üzere su-
samlar içi kâğıt kaplı örme şeker sepetine konularak satılırdı. Susamcı kadınların bazıları 
ise pirinç unu ve şeker veya yağ ve undan yapılmış kurabiyeleri satarak geçinirlerdi. 

Camekânlı bir tablada satılan tereyağlı peynirli ve kıymalı börek, kuru poğaça, puf bö-
reği, gözleme, tatar böreği, pide, çayır pidesi İstanbul’un diğer lezzetleri arasında bulunur-
du. Simitçiler başlarında tablaları veya sepet içinde veya bir değneğe geçirerek simitleri 
bazen kaşar peyniri ile birlikte satarlardı. Simitler beşlik, onluk, yirmilik olmak üzere üç 
çeşit olduğu gibi yuvarlak ve uzun yapılırdı. Beylerbeyi ve Hasanpaşa fırınlarının simitleri 
meşhur olduğu için simitçiler “Misk kokulu Beylerbeyinin” veya “taze taze misk kokulu 
Hasanpaşa” diye bağırırlardı. Günümüzde de olduğu gibi kandillerde yağlı simit, Rama-
zan ayında da otuz gün boyunca fırınlardan pide ve simit çıkardı. 1840’larda İstanbul’u 
betimleyen bir seyahatnameye göre simitçiler simidin yanında ayran ve şerbette satarlardı.

Tatlı ve şekerlemeler eski İstanbul mutfak kültüründe geniş bir yer tutardı. Bu sebep-
ten sokakta satılan yiyeceklerin bir kısmını da tatlı yiyecekler oluştururdu. Dondurma, 
kırmızı elma şekeri, kâğıt helva, keten helva, koz helva, kuşlokumu, revani, macun, mu-
hallebi, aşure, muhallebi, tahin pekmez, irmikten yapılan Şam işi tatlı, Şam kurabiyesi, 
horoz şekeri, elvan akide, lokum, leblebi şekeri, kişniş şekeri, şerbet, tahin helvası, pamuk 
helva, lokma, sokakta da satılan tatlı yiyecekler arasında bulunurdu. Sokakta satılan tatlı 
yiyecekler arasında muhallebi ve aşure, günümüz alışkanlıkları açısından gerçekten ilginç 
örnekleri oluşturur. Bu tatlıların porselen kaplar içinde zarif bir şekilde tüketiciye sunul-
ması bugün artık unutulmuş olan bir gelenektir.  Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde yer 
alan bilgilere göre aşureciler evde pişirdikleri tatlılarını akşamları satışa çıkarırlardı. Aşure 



Osmanlı Mutfağı66

evlere kâselerle bırakılır ertesi akşam ise uğranılıp kâseler geri alınırdı. Kalabalık yerlerde 
de çok satış yaparlardı. 

İstanbullu muhallebi satıcıları bakır kaplarda sütlü muhallebi, su muhallebisi, ufak 
kâselerde sütlaç yazın da dondurma satarlardı. Pirinç unuyla hazırladıkları su muhalle-
bisini keserek tabağa koyarlar üzerine pudra şekeri serpip, pekmez döküp müşterilerine 
sunarlardı. Seyyar Arnavut muhallebi satıcıları gülsuyu, çiçek suyuyla tatlandırılmış veya 
pekmezli, şekerli muhallebi ve dondurma satarlardı. Dondurmacılar omuzlarında sırığa 
bağlı iki kutu taşırlardı. Bir kutuda dondurma, diğer nakışlı çinko kutuda tabaklar bulu-
nurdu. Altında da bulaşıkları yıkayacak suyun ibriği bulunurdu.

İstanbul’a has kâğıt helva Kadıköy yakasından Göksu’ya mesire yerlerinde satılırdı. Süs-
lü çinko kutularda farklı büyüklüklerde kâğıt helva satılırdı. Küçükleri çam fıstıklı, fındık-
lı ve susamlı olurdu. Keten ve tahin helvası kışın Mart ayına kadar satılırdı. Macuncular 
klarnet ile satışlarına müzik eşlik ederek gezerlerdi. Marşlardan, türkülere, polkaya değişik 
ezgiler eşliğinde renkli macun tablalarını başlarının üzerinde taşırlardı. Macunlar hep yedi 
çeşit olurdu: sakızlı, bergamotlu, tarçınlı, güllü, naneli, erikli ve limonlu. Şekerciler özellikle 
piknik ve mesire yerlerinde gezerlerdi. Bayramlar, hıdrellez şekerciler için önemli günlerdi. 
Şekerci dükkânlarının çırakları veya şekercilerden şekeri kıyye ile alıp satan esnaf, çocukla-
rın sevgilisiydi. Özellikle horoz şekeri çocukların gözdesiydi. Lokum, akide, leblebi şekeri, 
kişniş şekeri, ibikli horoz şekeri şekerci tablasında rengârenk sergilenirdi.

Balıkçı, manav, zerzevatçı, ciğerci, yumurtacı, sütçü, yoğurtçu, kaymakçı, turşucu, 
meyveci, seyyar portakal, ayva, dut, taze ceviz satıcıları daha çok sokak aralarında evlere 
yakın yerlerde satış yaparlardı. Balıkçılar esnaf dükkânından satın aldıkları balıkları mev-
simine göre incir yaprakları veya yosun üzerine koyarak tahta kefelere doldururlar ve bir 
askı ile omuzlarında taşırlardı. Dut satıcıları ilkbahar başlarında bir dut bahçesi bulup 
kiralarlar, mahsul olgunlaşınca ballı dutları toplayarak satarlardı. Sütçüler sabah ve akşa-
müzeri satış yapmak üzere devre çıkarlar, akşamüstü yoğurt da satarlardı. 

19. yüzyılda İstanbul sokaklarında yiyecek ve içecek satan seyyar satıcıları anarken 
son olarak boza, şerbet, salep, su, kahve ve hatta içki satanlardan söz etmek gerekir. Ser-
met Muhtar Alus İstanbul Ansiklopedisi’nde bozacılardan şöyle söz eder: “Meşrutiyete 
kadar bozayı Arnavut’tan başkaları yapmaz ve satmazdı, bozacılar gündüzleri hiç ortada 
gözükmezlerdi. Yatsı ezanı okunduktan sonra mahallelere çıkarlar, davudi sesleri gecenin 
sessizliğinde derinden gürler “Bozaaa, bozaaa! Mırmırık boozaa!” diye bağırırlardı. Bozanın 
hem şekerlisi, hem pekmezlisi, barut gibi de mırmırığı yani bekri harcı…” Bozanın yanında 
patlamış mısır satma geleneği de vardı. 

İstanbul halkının beslenmesinde sokak yiyecek satıcılarının önemi nedir?

Kahveciler pazar yerlerinde, cami avlularında kalabalığın arasında omuzlarında bir 
sırık, sırığın ucuna iple bağlı, içi mıcır dolu kahve ocağı öbür ucunda cezveler, fincanlar, 
kahve ve şeker kutusu, bulaşıkları yıkayacak suyun paslı tenekeden emzikli ibriği ile bir 
köşede kahve tiryakilerini beklerlerdi. Saka ve sucular İstanbul’da her zaman önemli yeri 
olan seyyar satıcılardı. Sucular bir ellerinde sırlı kocaman testi öbür ellerinde iki kalın 
bardak, bardakları birbirine vurup şakırdatarak Kırkçeşme, Halkalı, Taksim, Kayışdağı, 
Çamlıca, Taşdelen, Karakulak, Göztepe, Hamidiye, Terkos sularını satarlardı. Şerbetçiler 
halkın susuzluk ihtiyacını gideren diğer önemli ayak esnafı takımıydı. İstanbul’un yerli-
lerinden ve İzmirlilerden oluşan şerbetçiler demirhindi şerbeti, limonata, gül şerbeti sa-
tarlardı.

6
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Özet
Osmanlı imaretlerinin halkın beslenmesindeki önemini 
değerlendirebilmek
Osmanlı imaretleri fakirlerin, medrese talebelerinin 
ve diğer ihtiyaç sahiplerinin bedava karın doyurabile-
cekleri yerlerdir. İmaretlerde her gün sabah ve akşam, 
içinde sadeyağ, bulgur veya pirinç, nohut, soğan bu-
lunan zengin ve doyurucu bir çorba verilirdi. Çorba 
ve ekmek yoksulların temel gıdasını oluştururdu. Bazı 
imaretlerde bir parça et de verilirdi. Ayrıca cuma gün-
leri, ramazan ayı, bayram ve kandillerde pirinç pilavı, 
kuru meyveli, pirinçli zırbaç aşı, zerde, aşure, baklava 
gibi özel yemek ve tatlılar da dağıtılırdı. 

2

Osmanlı coğrafyasında tüketilen ekmek ve hamur 
işlerini açıklayabilmek
 Osmanlı coğrafyasında en temel gıda maddesi, buğ-
daydan yapılan ekmektir. Mayalı ve mayasız olarak 
hazırlanan ekmek fırında, sac üzerinde, tandırda ve 
hatta kızgın çakıl taşları üzerinde pişirilip hazırlana-
biliyordu. Has ve beyaz ekmek, fodula, francala, yufka 
ekmeği, bazlama, pide, kirde, gömeç, somun, susamlı, 
haşhaşlı ekmekler, çavdar ekmeği, darı ekmeği, arpa 
ekmeği 17. yüzyılda Osmanlı coğrafyasında üretilen 
ekmek çeşitleridir. Ekmek dışında buğday unundan 
yapılan çörekler, simit, kahi, kete, poğaça ve börekler 
halkın beslenmesinde önemli yer tutuyordu.

3

 Osmanlı coğrafyasında tüketilen et, balık, sebze ve 
meyve çeşitlerini ayırt edebilmek
 Osmanlı coğrafyasında genel olarak en çok tercih et 
koyun ve kuzu etidir. Sığır eti en çok pastırma yapı-
mında kullanılırdı. Koyun etiyle en çok hazırlanan 
yemek kebaptır. Et tüketimi sıradan halkın mutfa-
ğında sınırlıdır. Kümes hayvanlarının eti özellikle 
hastalara verilirdi. Osmanlı coğrafyasında av yapılan 
bölgelerde keklik, bıldırcın gibi kuşların eti de tüke-
tilirdi. Osmanlı coğrafyası deniz ve akarsuların sun-
duğu zengin bir balık çeşitliliğine sahiptir. Özellikle 
İstanbul ve Trabzon balık çeşitliliği açısından oldukça 
zengindir. Balık, Hıristiyan ve Müslüman halk tara-
fından tüketilirdi. Deniz ürünleri özellikle Hıristiyan 
cemaat tarafından et tüketiminin yasak olduğu oruç 
dönemlerinde tüketilirdi. Osmanlı coğrafyası sebze ve 
meyve çeşitliliği açısından da çok zengindir. Osmanlı 
mutfağında tatlılar kadar itibar gören meyveler, böl-
gelere göre farklılık gösterir. 

Osmanlı coğrafyasında tüketilen gıda maddelerini ve 
yemekleri değerlendirebilmek
 Buğday, pirinç, et, sebze ve meyveler dışında Osmanlı 
mutfağında yaygın olarak tüketilen diğer gıdalar bul-
gur, sadeyağ, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller, 
yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, bal ve şekerdir. 
Sadeyağ dışında tüketilen diğer hayvansal gıdalar 
kuyrukyağı, böbrek yağı ve tereyağıdır. Susamyağı ve 
zeytinyağı özellikle gayrimüslim cemaat tarafından 
tüketilirdi. Şeker özellikle zenginlerin mutfağında yer 
alırdı. Bal ve pekmez halk tarafından tüketilirdi. Süt, 
yoğurt ve peynir çeşitleri zengin ve fakir tüm mutfak-
larda yer alırdı. 

 Osmanlı yemek tariflerinde Anadolu mutfağına ait 
olan yemek çeşitlerini ayırt edebilmek
 Osmanlı dönemine ait yemek kitapları içinde 1900 
yılında yayımlanan Mahmut Nedim bin Tosun’un Aş-
çıbaşı adlı yemek kitabı, Osmanlı coğrafyasında farklı 
yörelere ait olan yemek tarifleri hakkında bilgi sunar. 
Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde meşhur olan ye-
meklerin yer aldığı kitapta, Bitlis’in büryan kebabı, 
Erzurum’un demir tatlısı, Ege adalarının lor köftesi, 
Diyarbakır’ın testi kebabı, Trabzon’un hamsi tavası, 
Kars’ın yeraltında tulum kebabı, Şam ve Beyrut’un 
baklavası gibi yemek tarifleri bulunur. 

6

 19. yüzyıl İstanbul mutfağında yer alan sokak 
yemeklerini ve yiyecekleri tanımlayabilmek
 Sokak yemekleri İstanbul mutfağında sıradan halkın 
beslenmesinde oldukça önemliydi. Seyyar yiyecek sa-
tıcıları simit, poğaça, börek, muhallebi, helva, macun, 
pilav, midye dolması gibi önceden hazırlanmış olan 
yiyecekleri ve aynı zamanda köfte, ciğer, kebap gibi 
anında pişirilerek hazırlanan yemekleri satarlardı. Su, 
boza, şerbet, salep ve kahve gibi içecekler de sokakta 
seyyar satıcılar tarafından satılırdı. 

1 4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Osmanlı imaretlerinde sadece özel günlerde dağıtılan 
yemekler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru veril-
miştir?

a. Zırbaç- zerde-aşure
b. Çorba- dane-zerde 
c. Ekşi aş-çorba-ekmek
d. Dane- zerde-çorba
e. Çorba- ekmek-et

2.  Osmanlı coğrafyasında en çok tüketilen tahıl cinsi aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Pirinç
b. Mısır
c. Buğday
d. Yulaf
e. Çavdar

3.  Osmanlı coğrafyasında pastırma yapımında genellikle et 
cinslerinden hangisi kullanılırdı? 

a. Koyun
b. Keçi
c. Av eti
d. Sığır
e. Camız

4.  Osmanlı coğrafyasında tüketilen et cinsleri ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. En makbul et cinsleri koyun ve kuzu etidir.
b. Kümes hayvanları tüketilir.
c. Balık ve deniz ürünleri tüketimi hiç yaygın değildir.
d. Domuz eti tüketimi vardır.
e. Av eti tüketiliyor. 

5.  17. yüzyılda Anadolu’da bilinmeyen sebze aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Lahana
b. Bamya
c. Su kabağı
d. Patates
e. Turp

6.  Osmanlı coğrafyasında yağ tüketimi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. En yaygın olarak tüketilen yağ çeşidi sadeyağdır.
b. Zeytinyağı ve susamyağı tüketilen sıvı yağ çeşitlerdir.
c. Tüketilen hayvansal yağ çeşitleri arasında sadeyağ, 

tereyağı, kuyruk yağı ve böbrek yağı bulunur.
d. Zeytinyağı ve susamyağı oruç dönemlerinde Hıristi-

yan halk tarafından tüketir.
e. Zeytinyağı tüketimi sadeyağa göre daha fazladır.

7.  Osmanlı halkının tatlı yapımında sıklıkla kullandığı tat-
landırıcılar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Beyaz şeker 
b. Kelle şekeri
c. Kelle şekeri ve bal
d. Bal ve pekmez
e. Beyaz şeker ve pekmez

8. Aşçıbaşı adlı yemek kitabına göre Erzurum yöresiyle iliş-
kilendirilen yemekler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve 
doğru verilmiştir?

a. İçli köfte, Borani, hamsi tavası
b. Demir tatlısı, tel helvası, tulumba tatlısı 
c. Lor köftesi, baklava, demir tatlısı
d. Lokum, içli köfte, yeşilbiber tavası
e. Büryan, içli köfte, balık turşusu

9.  Aşağıdakilerden hangisi eski İstanbul sokak yemeklerin-
den biridir?

a. Nohutlu pilav
b. Muhallebi
c. Kebap
d. Dolma
e. Mutancana

10. 17. yüzyıl Osmanlı dünyasını mutfak kültürüyle birlikte 
anlatan Osmanlı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi
b. İbn-i Battuta Seyahatnamesi
c. Divan-ı Lügati’t Türk
d. Narh defterleri
e. Cihannümâ
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1. a  Yanıtınız yanlış ise “İmaret Sofraları ” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. c  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Coğrafyasında Halk 
Mutfağı: Ekmek ve Hamur İşleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. d  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Coğrafyasında Halk 
Mutfağı: Et, tavuk ve balık” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. c  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Coğrafyasında Halk 
Mutfağı: Et, tavuk ve balık” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. d  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Coğrafyasında Halk 
Mutfağı: Sebze ve Metveler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. e  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Coğrafyasında Halk 
Mutfağı: Yağ, Bal, şeker ve Baharat” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. d  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Coğrafyasında Halk 
Mutfağı: Çorba ve Tatlılar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. b  Yanıtınız yanlış ise “Genel Özellikler ” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. e  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Yemek Kitabı Aşçıbaşı 
ve Anadolu Yemekleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz

10. a  Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Coğrafyasında Halk 
Mutfağı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Osmanlı imaretlerinde dağıtılan yemekler imparatorluğun 
her hangi bir yerinde bir fakir ya da öğrencinin beslenme-
sinin nasıl olduğu hakkında bize bilgi verir. Çorba ve ekmek 
fakirin gündelik besin kaynağını oluşturur. Cuma günleri, 
kandil, bayram günleri etli pilav ve zerde lüks yemekler ola-
rak beslenme sistemine çeşitlilik katar. Ayrıca aşure, zirbaç, 
ekşi aş gibi kuru meyveli tatlı aşlar imaretlerde tekdüze süren 
yemek alışkanlıklarına değişiklik getirir. 

Sıra Sizde 2
Osmanlı coğrafyasında tüketimi en yaygın olan tahıl buğday-
dır. Buğdaydan elde edilen un en başta ekmek olmak üzere 
çörek, pide, börek, simit, kete, kahi gibi hamur işlerinin ya-
pımında kullanılırdı. Toplumun her kesimi için ekmek temel 
gıda maddesiydi. Fırında, sacda, tandırda ve külde pişirilen 
ekmek çeşitleri oldukça çeşitliydi: has ve beyaz undan yapı-
lan has ekmek, şehirlerde tüketilen gündelik ekmek fodula, 
yufka ekmeği, lavaş ekmeği, kızgın çakıl taşları üzerinde 
pişirilen çakıl ekmeği, pide, esmer bir ekmek cinsi olan so-
mun, beyaz undan yapılan ince ve uzun ekmek francala gibi. 
Buğday ayrıca bulgur yapımında da kullanılıyordu. Osmanlı 
mutfağında buğdaydan sonra tüketimi yaygın olan tahıl çe-
şidi pirinç en çok dane adı altında pilav yapımında kullanılı-
yordu ve seçkin sofraların vazgeçilmeziydi. 

Sıra Sizde 3
Koyun ve kuzu en çok tüketilen kırmızı et çeşitlerdir. Sınır-
lı miktarda tüketilen sığır eti pastırma yapımında kullanılır. 
Domuz eti gayrimüslim halk tarafından tüketilir. Kümes 
hayvanları özel günlerde tüketilir ve hastalara verilir. Yu-
murta temel gıda maddelerinden biridir. Hindi 16. yüzyıldan 
sonra Osmanlı mutfağına girmiştir. Avcılık yapılan bölgeler-
de özellikle av kuşları tüketilir. Deniz ve akarsu kaynakları 
zengin bir balık ve deniz ürünleri çeşitliliği sunar. İstanbul 
ve Trabzon’da balık tüketimi oldukça yaygındır. Sanıldığının 
aksine balık tüketimi Müslüman halk arasında da yaygındır. 
Deniz ürünleri daha çok Hıristiyan halkın oruç döneminde 
tükettikleri gıdalardır. Süt, yoğurt, peynir çeşitleri, kaymak 
ve tereyağı üretimi ve tüketimi çok yaygındır. Ayranı alınmış 
tereyağı olan sadeyağ mutfakta kullanılan temel yağ cinsidir. 
Kuyruk yağı ve böbrek yağı mutfakta kullanılan diğer hay-
vansal yağ çeşitleridir.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 4
Müslüman ve Yahudi cemaati domuz eti tüketmez. Musevi-
ler dini yasaklara göre et ve süt ürünlerini bir arada tüketme-
dikleri için mutfakta sadeyağ yerine susamyağı ve zeytinyağı 
gibi bitkisel yağ çeşitleri kullanırlar. Hıristiyan halk et ve hay-
vansal gıdaların tüketiminin yasak olduğu Oruç dönemlerin-
de etsiz ve yağsız yemek tüketirler. Bu dönemlerde sadeyağ 
gibi hayvansal yağ çeşitleri yerine zeytinyağı, susamyağı gibi 
bitkisel yağ çeşitlerini tüketirler. Ayrıca yine bu dönemlerde 
kansız olduğu için deniz ürünlerini tüketirler.

Sıra Sizde 5
17. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında yaşayan halkların yiye-
cek ve içeceklerini detaylı şekilde betimleyen Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde yemeklerden de bahseder. Seyahatname-
de, balık pilakisi tarifi dışında yemek tarifi olmasa da, farklı 
bölgelerde hazırlanan yemek adları yer alır. 19. yüzyıl’ın so-
nunda yayınlanmış olan Aşçıbaşı adlı Osmanlı yemek kitabı 
19. yüzyılda yayınlanmış diğer yemek kitaplarından farklıdır. 
Bu kitapta Osmanlı coğrafyasında özellikle Anadolu’da farklı 
bölgelerde meşhur olan yemeklerin tarifleri yer alır.

Sıra Sizde 6
İstanbul sokak yiyecek satıcıları yönünden oldukça renkli 
bir şehirdir. Kebaptan, muhallebiye, nohutlu pilavdan balık 
ekmeğe, helvadan zeytinyağlı dolmaya hazırlanması zaman 
alan bir çok geleneksel yemek İstanbul sokaklarında uygun 
bir fiyata satılır. Sokak yemekleri İstanbul halkı için fiyat açı-
sından cazip seçenekler sunar. Evlerinde mutfakları olmayan 
bekarlar, öğrenciler veya evde yemek pişirmek için yeterli fi-
nansman kaynağına sahip olmayanlar için sokak yiyecekleri 
önemli bir seçenektir. 

Amy Singer, (2015), Haydi Sofraya Mutfak Penceresinden Os-
manlı Tarihi, Kitap Yayınevi.

Mahmud Nedim Bin Tosun, (1998), Aşçıbaşı, (çev. ) Mary 
Işın, YKY.

Marianna Yerasimos, (2011), Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 
Yemek Kültürü, Kitapyayınevi.

Mary Işın, (2014), Osmanlı Mutfak İmparatorluğu, Kitap ya-
yınevi.

Serdar Genç, (2012),  “Balıkesir’de Börekçi, Simitçi ve Çörek-
çiler (17.-18.yy)”,  I. Türk Mutfak Kültürü Sempoyumu, 
14-15 Ekim 2010 Bilecik, Bilecik Üniversitesi Yayınları, 
s.245- 256.

Suraiya Faroqhi, (1995), Osmanlı Kültürü ve Gündelik Hayat, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Özge Samancı,  (2010), “19. Yüzyıl Sonlarında İstanbul Sokak 
Lezzetleri”, Yemek ve Kültür, sayı 21.s.?

Yararlanılan Kaynaklar
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı mutfağına ait yemek kitaplarını tanımlayabilecek,
Klasik dönem ve geç dönem Osmanlı mutfağının genel özelliklerini ayırt ede-
bilecek,
Osmanlı mutfağına ait pişirme tekniklerini ayırt edebilecek,
Osmanlı mutfağında çorba, et, balık, tavuk, av eti, pilav, börek ve hamur işi 
hazırlama tekniklerini tanımlayabilecek,
 Osmanlı mutfağına ait farklı sebze ve meyve yemekleri hazırlama tekniklerini 
ayırt edebilecek,
Osmanlı mutfağında farklı tatlı hazırlama tekniklerini değerlendirebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Yemek	Kitapları
•	 Çorba
•	 Et	Yemekleri
•	 Balıklar
•	 Sebze	Yemekleri	

•	 Pilav
•	 Börek
•	 Tatlılar
•	 Şerbet
•	 Hoşaf

İçindekiler











Osmanlı Mutfağı
Yemekler: Genel Özellikler, 
Pişirme Teknikleri ve 
Uygulamalar

•	 GİRİŞ
•	 OSMANLI	MUTFAĞI	GENEL	
ÖZELLİKLERİ

•	 OSMANLI	MUTFAĞINA	AİT	PİŞİRME	
TEKNİKLERİ	VE	UYGULAMALAR

•	 ET-	KÜMES	HAYVANI-	AV	ETİ	VE	BALIK	
YEMEKLERİ	VE	PİŞİRME	TEKNİKLERİ

•	 OSMANLI	MUTFAĞINDAN	BAZI	
YEMEKLER	VE	PİŞİRME	TEKNİKLERİ

•	 OSMANLI	MUTFAĞINDA	TATLILAR	

OSMANLI MUTFAĞI



GİRİŞ
Osmanlı mutfağı temel olarak Osmanlı saray ve saray çevresinde şekillenmiş ve 15. yüzyıl-
dan itibaren yazıya dökülmüş olan yemek kültürüdür. İmparatorluğun geniş coğrafyası ve 
kadim tarihi seçkin Osmanlı mutfağının malzeme, lezzet, yemek tekniği ve çeşidi yönün-
den zenginleşmesine imkân sağlamıştır. Osmanlı mutfağı çok uzun geçmişten gelen par-
çaları içinde eritmiş, harmanlamış ve yeniden oluşturmuş olan bir mutfaktır. Orta Asya 
göçebe Türk mutfağının izleri, Ortaçağ Arap- Fars geleneği, Selçuklu mirası, Bizans etkile-
şimleri ve eski Anadolu medeniyetlerinin mutfak kültürlerinin izleri Osmanlı mutfağının 
içinde yaşamıştır. İmparatorluğun son döneminde ise Batı’ya açılan kapılardan Osmanlı 
mutfak kültürü de nasibini almış ve yeni etkileşimlere gebe kalmıştır. Osmanlı mutfağına 
ait temel pişirme teknik ve yemek çeşitleri günümüz Türk mutfağında halen yaşamaya 
devam etmektedir. Fakat yüzyıllar boyunca gerek malzeme kullanımı ve gerek pişirme 
tekniği olarak değişimler yaşanmış ve birçok yemek çeşidi ve tekniği unutulmuştur.

OSMANLI MUTFAĞI GENEL ÖZELLİKLERİ
Osmanlı mutfağına ait bilinen ilk yemek yazması 15. yüzyılda Osmanlı hekimi Muham-
med bin Mahmud Şirvani’nin Arapça bir el yazmasından çevirdiği Kitabü’t-Tabih’dir. 13. 
yüzyılda Bağdadi tarafından kaleme alınan Kitabü’t-Tabih’i Türkçe’ye çevirirken Şirvani 
orijinalinde bulunmayan yemek tari�eri de eklemiştir. 18. yüzyıla gelinceye kadar Osman-
lı mutfağına ait bilinen yemek yazması bulunmamaktadır. 1764 yılında yazıldığı tahmin 
edilen 18. yüzyıla ait bir yemek risalesi Nejat Sefercioğlu tarafından günümüz Türkçesi-
ne aktarılmıştır. XVIII. Yüzyıla Ait Bir Yemek Risalesi olarak bilinen bu kitapta Osmanlı 
mutfağına ait temel yemek tari�eri yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla 19. yüzyılın baş-
larında yazılmış olan ve Günay Kut tarafından çevrilen bir tatlı risalesi ( Et-Terkibât Fî 
Tabhi’l Hulviyyât) ve Edirne’de kaleme alınmış olan ve literatüre Ali Eşref Dede’nin Yemek 
Risalesi olarak geçen yemek kitabı  gelmektedir. 1844- 1900 arasında bir tanesi İngiliz-
ce olmak üzere dört yemek kitabı yayınlanmıştır. 1844’de yayınlanan Aşçıların Sığınağı 
(Melceü’t-Tabbahin) daha sonraki yıllarda yayınlanan yemek kitaplarına temel oluştur-
muştur. 1880’li yıllardan itibaren İstanbul’da yayımlanan yemek kitaplarında alaturka ye-
mek tari�eriyle birlikte dönemin modası olan yeni alafranga yemek tari�eri de yer almak-
tadır. 1900 yılında yayımlanan Aşçı Başı adlı yemek kitabında seçkin İstanbul mutfağına 
ait yemek tari�eriyle birlikte Anadolu mutfağına ait yemek tari�eri de yer almaktadır.

Yemekler: Genel Özellikler, 
Pişirme Teknikleri ve 

Uygulamalar
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Klasik Dönemde Osmanlı Yemekleri
Osmanlı mutfağında 15. yüzyıldan 17. yüzyıl sonlarına kadar mutfakta kullanılan temel 
yiyecek grupları ve pişirme teknikleri hemen hemen aynı kalmıştır. Klasik dönem Os-
manlı mutfağında baharat kullanımı fazladır. Yemeklerde tatlı-tuzlu-ekşi tatlar bir arada 
var olmuştur. Çorba, pilav, börek, kebap, yahni, kö�e, paça ve bumbar gibi sakatat yemek-
leri, dolma, borani, kalye gibi etli sebze ve meyve yemekleri, baklava, kadayıf, helva gibi 
unlu tatlılar, aşure, sütlaç gibi hafif tatlılar, turşular, hoşaf, şerbet, şurup, reçel ve lokum bu 
dönemde pişirilen ana yemek çeşitleridir. Koyun eti veya mevsimi ise kuzu eti çorba, ke-
bap, yahni, kö�e, börek, dolma ve sebze yemeklerinde kullanılan temel malzemedir. Balık 
ve deniz ürünleri klasik dönem saray mutfağında çok fazla tercih edilmeyen ürünlerdir. 
Tavuk, güvercin, kaz, ördek, bıldırcın özel günlerde ve çoğunlukla saray yemekleri için 
kullanılan et çeşitleridir. Buğdaydan elde edilen un en başta ekmek ve tuzlu-tatlı hamur 
işlerinde en fazla kullanılan en önemli tahıl ürünüdür. Her öğünde servis edilen pilav sa-
ray mutfağında bulgur değil pirinç ile yapılmaktadır. Saray mutfağında zeytinyağı, kuyruk 
ve iç yağından çok her yemekte bolca tereyağı yani sadeyağ kullanılmaktadır. Bal ve daha 
sonraları şeker baklava, kadayıf gibi hamur tatlıları, helva, şerbet, şurup, hoşaf ve reçel ya-
pımında çok fazla kullanılmaktadır. Safran, misk, tarçın, sakız gibi egzotik baharat çeşit-
leri, karabiber, kimyon, sumak gibi diğer baharatlar hem yemeklerde hem de helvahanede 
macun ve tatlı yapımında kullanılmıştır. Gülsuyu ve portakal çiçeği suyu hem tuzlu hem 
de tatlı yemeklere hoş koku veren ürünlerdir. Mercimek, bakla, nohut bu dönemde mut-
fakta kullanılan baklagillerdir. Soğan, yemeklerin baş malzemesini oluşturan en önemli 
sebzedir. Ispanak, asma kabağı, havuç, şalgam, ebegümeci, pazı, pırasa, sarımsak diğer 
sebze türlerine örnek oluşturmaktadır. Kuru ve taze meyveler hem hoşaf ve şerbet yapı-
mında hem de tuzlu yemeklerde de kullanılan ürünlerdir. Birden fazla çeşitleri ile üzüm, 
erik, elma, armut gibi meyveler ve badem, fıstık, fındık gibi yemişler mutfaklara sıklıkla 
alınmaktadır. Yoğurt hem sade olarak hem de bazı yemeklere katık olarak kullanılmak-
tadır. Pastırma, sucuk, peynir çeşitleri ve turşu işlenmiş ürünler arasında bulunmaktadır. 

18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Yemekleri
Osmanlı mutfağında klasik dönemde yer alan yemek pişirme teknikleri ve yemek çeşitleri 
zenginleşerek ve değişerek 18.ve 19. yüzyıllarda da devam etmiştir. Ancak hem malzeme 
alanındaki yenilikler, hem de tercih edilen lezzet kalıplarının değişimi önemli farklılık-
ların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı saray 
mutfağında Amerika kökenli sebzeler girmeye başlamıştır. Fasulye, domates, patates, mı-
sır, sakız kabağı, yer elması, yenibahar, yeşil ve kırmızıbiber 19. yüzyıl boyunca Osmanlı 
saray mutfağına eklemlenmiş olan bitkisel ürünlerdir. Amerika kökenli hindi ise daha 
önce kullanılmaya başlanmıştır. 15. ve 16. yüzyıllara kıyasla 19. yüzyıl Osmanlı mutfağın-
da göze çarpan bir başka değişim artık yemeklerde tatlı, tuzlu ve ekşi tatların birbirinden 
gitgide ayrılması ve yemeklerde kullanılan baharatların sadeleşmesidir. Bu dönemde balık 
ve deniz ürünleri sarayda sıklıkla kullanılan malzemeler arasına girmiştir. Balıkların hem 
kebabı hem külbastısı, pilakisi hatta pilavı yapılır. Salata, zeytinyağlı sebzeler ve dolmalar, 
tarator, balık yemekleri, elmasiye (meyve jölesi) bu dönemde pişirilmeye başlanan yeni 
yemekler arasında bulunmaktadır. Bunun yanında file, bi�ek, şarlot, kotlet, pasta, omlet 
gibi yemekler Osmanlı mutfağına giren Batı kökenli lezzetlere örneklerdir. 

19. yüzyılda Osmanlı mutfağında ortaya çıkan yeni yemek teknikleri ve çeşitleri nelerdir?
1
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OSMANLI MUTFAĞINA AİT PİŞİRME TEKNİKLERİ VE 
UYGULAMALAR
Çorbalar, pilavlar, börekler, hamur işi pide gibi tuzlu hamur işleri, kebap, yahni, külbastı, 
kö�e gibi kırmızı et, kümes hayvanı, av eti ve balıkla hazırlanan yemekler, yumurtalı ye-
mekler, dolma, sarma, kalye, silkme gibi etli sebze yemekleri, zeytinyağlı sebzeler, salata, 
turşu gibi iştah açıcılar, sütlü tatlılar, hamur işi şerbetli tatlılar, helvalar, aşure, meyve tat-
lıları, şerbet, hoşaf ve şuruplar, lokum, akide şekeri gibi şekerlemeler Osmanlı mutfağında 
bulunan yemek teknik ve çeşitleridir. 

ET-KÜMES HAYVANI-AV ETİ VE BALIK YEMEKLERİ VE PİŞİRME 
TEKNİKLERİ
Osmanlı mutfağında koyun ve kuzu eti, kümes ve av hayvanları ve hatta balık kebap- yah-
ni- külbastı- kızartma- pilaki teknikleriyle hazırlanır. 

Kebap
Osmanlı mutfağında koyun ve kuzu eti kebap yapımında en çok kullanılan et çeşitleri-
dir. Kebap şişe geçirilerek yapıldığı gibi fırında kuru ateşte de pişirilirdi.  Tandır kebabı, 
kuyu kebabı fırında pişirilen kebaplara örneklerdir. Şişte ateş üzerinde çevrilerek pişiri-
len kuzu ve koyun eti öncelikle parçalanır tuz ve baharatla tatlandırıldıktan sonra soğan 
suyunda bekletilirdi. Soğan suyu ete lezzet verdiği gibi etin marine olmasını sağlayarak 
eti yumuşatır. Tavuk eti de aynı şekilde hazırlanırdı. Ön hazırlıktan sonra etler şişe ge-
çirildikten sonra hafif ateşte ağır ağır pişiriliyordu. Bazı tari�erde şişte çevrilerek pişiri-
len etlerin yağı çıkmaya başlayınca etler hafifçe unlanarak etin yağının ziyan olmaması 
sağlanırdı. Osmanlı dönemine ait yemek tari�erinde kimyon ve tarçın kebap yapımında 
en çok kullanılan baharat çeşitlerdir. Kırmızıbiber 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı 
mutfağında kullanılmadığı için kebap tari�erinde yoktur. Soğan suyu dışında, tari�erde 
eti terbiye etmek için kullanılan diğer malzemeler arasında süt, naneli-sarımsaklı yoğurt 
ve bal bulunuyordu. 

Balıkla hazırlanan şiş kebaplarında defne yaprağı tari�erde adı en çok geçen malze-
medir. Uskumru, kılıç balığı, yılan balığı ayıklanıp birkaç parçaya kesildikten sonra tuzla-
nıp biraz bekletilir. Balık parçaları aralarına defne yaprakları geçirilerek şişlere takılır ve 
ateş üzerinde çevrilerek pişirilir. Osmanlı yemek tari�erinde sakatat kullanılarak yapılan 
kebap örneği ciğer kebabıdır. Ciğer şişlere geçirilip üzerine iç yağı sarılıp ateş üzerinde 
pişirilir. Yemek kitaplarında av etiyle hazırlanan kebaplar arasında sadece tavşan kebabı 
yer almaktadır.

Osmanlı mutfağına ait yemek tari�eri ve uygulama örnekleri için Marianna 
Yerasimos’un 500 Yıllık Osmanlı Yemek Kültürü Günümüze Uyarlanmış 99 Osmanlı 
Yemeği kitabına başvurabilirsiniz.
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18. yüzyıl 19. yüzyıl

Kümes hayvanı Tavuk	kebabı
Kırma	tavuk	kebabı

Tavuk	kebabı
Kırma	tavuk	kebabı

Koyun-Kuzu

Süt	kebabı
Kuşbaşı	kebabı
Fırın	kebabı
Teşrifat-ı	naim	efendi	kebabı

Adi	şiş	kebabı
Kuş	kebabı
Süt	kebabı
Muhzır	kebabı
Hacı	osman	kebabı
Kıymadan	fırın	kebabı
Tas	kebabı
İçi	dolmuş	kuzu	kebabı
Kuyu	püryanı
Püryan

Sakatat ve Av eti Tavşan	kebabı
Ciğer	kebabı

Tavşan	kebabı
Ciğer	kebabı

Balık Kılıç	balığı	kebabı
Yılan	balığı	kebabı Uskumru	balığı	kebabı

Yahni
Farsça bir sözcük olan yahni, Osmanlı mutfağında sulu pişirme yöntemini belirtir. Yahni 
kebaplar gibi Ortadoğu mutfağında en çok kullanılan pişirme yöntemidir. Yahni hazırla-
nırken temel olarak kırmızı et önce kaynatılır ve sonra kanın su üzerinde oluşturduğu kö-
pük temizlenir. Daha sonra etler başka bir tencereye soğan, baharat ve et suyuyla birlikte 
yerleştirilir ve etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Et yahnileri pişirilirken içine no-
hut bazen sirke, bal veya kuru meyveler ilave edilebilir. Yahniler koyun, kuzu veya tavuk 
etiyle hazırlanabilir. 15. yüzyıla ait yahni tari�eri kişniş tohumu, bal, safran, kuru mey-
ve, gül suyu ve hatta şeker ilavesiyle pişirilen çok daha karmaşık yemeklerdir. Şirvani’nin 
yahni tari�erinde tatlandırıcı olarak bal ve sirke dışında, çeşitli yaş ve kuru meyveler de 
konurdu. Badem, elma, üzüm, siyah erik, kayısı, incir ve hurma kullanılan meyve çeşitle-
rine örneklerdir: Elmayla hazırlanan “tü�ahiyye”, ayvayla hazırlanan “seferceliyye”, kayısı, 
erik, badem, elmayla hazırlanan “çeşidiyye”, meyveli nohutlu et yahnisi “mutancana” gibi. 
18. ve 19. yüzyıla ait yahni tari�erinde bal, sirke, kişniş tohumu ve kuru meyve kullanımı 
oldukça azalır. Tari�er sadeleşir. Sadece erik, kayısı, kestane ve pekmezle hazırlanan bir-
kaç tatlı et yahnileri yemek kitaplarında yer alır. Bu döneme ait tari�erde nohutlu et veya 
tavuk yahnisi kuru ekmek parçaları üzerine dökülerek tirit olarak servis edilir. 19. yüzyılın 
ikinci yarısına ait yahni tari�erinde domates, kuru fasulye, kırmızı biber gibi mutfağa yeni 
giren malzemelerin de kullanıldığı görülür. 

Tirit: Doğranmış bayat ekmek parçalarını et suyuyla ıslatarak hazırlanan yemek. Yah-
ni, kalye, paça gibi sulu et yemekleri Osmanlı mutfağında tirit şeklinde sunulurdu. 

Tablo 4.1
18. Yüzyıla Ait Yemek 
Risalesi ve Aşçıların 
Sığınağı Adlı Yemek 
Kitaplarında Yer Alan 
Kebap Çeşitleri
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Yahniler 15-17. yüzyıllar 18-19. yüzyıllar

Koyun-Kuzu

Mutancana
Tüffahiyye
Çeşidiyye
Seferceliyye
Zırva/	zırbaç	(meyveli	et)
Tatlı	yahni
Ekşi	yahni

Beyaz	yahni
Kırmızı	yahni
Tatlı	et
Maydanozlu	yahni
Sarımsaklı	yahni
İncik	yahnisi
Dana	etinden	papaz	yahnisi
Domatesli	kızartma	yahni
Düğün	yahnisi
Kestane,	ayva,	kuru	kayısı	ve	kara	
erikli	yahniler
Fasulye	yahnisi

Tavuk	ve	kanatlılar

Kaz	yahnisi
Ördek	yahnisi
Sülün	yahnisi
Nohutlu	tavuk	yahnisi
Ekşi	narlı	tavuk	yahnisi

Tavuklu	yahni

Sakatat-	Av	eti
Balık	ve	Deniz	ürünleri

Paça	yahnisi
İşkembe	yahnisi
Tavşan	yahnisi
Yaka	yahnisi	(kılıç	balığı)
Tarak	yahnisi
Uskumru	balığı	yahnisi

Külbastı
Külbastı terimi ilk olarak 18. yüzyıl kaynaklarında ortaya çıkar. Külbastı aslında bir tür ke-
baptır. Külbastı için inceltilmiş parça etler (koyun, kuzu, tavuk, balık veya ciğer) ızgarada 
pişirildikten sonra bir sahan içinde et suyu, yağ ve bazen soğan, baharat ilavesiyle bir süre 
daha pişirilir. Bu teknik günümüzde hemen hemen kaybolmuştur. Tavuk külbastısı, koyun 
ve kuzu külbastısı, dana ve sığır etinden tencere külbastısı, haşlama balık külbastısı, kılıç ve 
palamut külbastısı, lüfer balığı külbastısı, tarak ve istiridye külbastısı, uskumru balığı külbas-
tısı 1844’te yayınlanan yemek kitabı Aşçıların Sığınağı’nda  adı geçen külbastı yemekleridir.

Kızartma
Eti yağda kızartarak pişirme tekniği Osmanlı dönemine ait tari�erde kullanılan diğer bir 
teknik olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle kö�e yağda kızartılarak hazırlanır. Osmanlı 
mutfağında et kızartmaları sadeyağda, balık kızartmaları ise zeytinyağında yapılırdı. Eti 
kızartma tekniği kimi zaman yağlı suda pişirme tekniğiyle birlikte kullanılırdı. Örneğin 
Aşçıların Sığınağı’nda yer alan düğün yemeği “kızartma” tarifi hem kızartma hem de yağlı 
suda pişirme tekniğini içerir. Yağlı et parçaları önce kaynatılır, sonra köpüğü alınır. Haş-
lanmış et parçalarına yoğurt sürülür ve yağda kızartılır. Daha sonra kalan yağda soğan 
kızartılır üzerine kızarmış et, haşlanmış etin suyu ilave edilip tencerenin kapağı kapatılıp 
yağı çekinceye kadar pişirilir. Kızartılarak hazırlanan et yemeklerine örnek olarak 19. yüz-
yıldan domatesli kızartma yahni, kebap kö�e, et tavası, ciğer tavasını örnek verebiliriz. 
Balık ve midye zeytinyağında kızartılarak hazırlanırdı.

Pilaki
Pilaki bir balık pişirme tekniği olarak ilk kez 19. yüzyıl Osmanlıca yemek kitaplarında 
ortaya çıkar. Rumca bir kelime olan pilaki Osmanlı toplumunda Hıristiyan halkın oruç 
dönemlerinde hazırlayıp tükettikleri zeytinyağıyla pişirilen bir yemektir. 18. yüzyılda “pa-
paz yahnisi” olarak bilinen balık yahnisi pilakinin erken bir örneğidir. Pilaki esas olarak 
balığın veya midye, istiridye gibi deniz ürünlerinin soğan, sirke veya limon suyu ve may-
danozla beraber zeytinyağında az su ilavesiyle pişirilmesi tekniğidir. Yumurtalı bir terbi-

Tablo 4.2
Osmanlı Mutfağına Ait 
Yahni Örnekleri
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ye de bazı pilaki tari�erinde yer almaktadır. Kefal balığı pilakisi, midye pilakisi, istirid-
ye pilakisi, adi balık pilakisi kaynaklarda adı geçen pilaki çeşitlerine örneklerdir. Tarçın, 
karabiber ve yenibahar pilakilerde kullanılan baharat çeşitleridir. 19. yüzyılın sonunda 
balık pilakilerine eklenen diğer bir malzeme domatestir. 1880’lere ait yemek tari�erinde 
balık pilakilerinin yanı sıra kuru fasulye pilakisi, domates pilakisi, pırasa pilakisi, mantar 
pilakisi gibi günümüz Türk mutfağında bilinen pilakilere yakın örnekler ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı mutfağında kırmızı et, kümes hayvanları, av eti ve balık hangi pişirme teknikleriyle 
hazırlanırdı?

OSMANLI MUTFAĞINDAN BAZI YEMEKLER VE PİŞİRME 
TEKNİKLERİ

Çorbalar
Çorba besleyici ve ekonomik bir yemek oluşuyla zengin ve fakir tüm Osmanlı sofraları-
nın başyemeği olarak önemlidir. Çorba Osmanlı imarethanelerinde dağıtılan en önemli 
yiyecektir. Osmanlı mutfağında çorbalar tahıllı, bakliyatlı ve hamurlu çorbalar; et, tavuk 
ve sakatat çorbaları; yoğurt ve sütle bağlanan çorbalar ve sebzeli çorbalar olarak sını�an-
dırılabilir. Çorbaların ana malzemesini et veya tavuk suyu oluşturur. Aynı şekilde limon 
suyu ve yumurta da tavuk çorbasında olduğu gibi çorbanın bağlanmasında kullanılırdı. 
Nohut çorbasında olduğu gibi ezilerek hazırlanan çorba türleri de vardır. Tahıl bazlı çor-
balar arasında tarhana, pirinç çorbaları, buğday çorbası, tatar çorbası, şehriyeli çorbalar 
yer alır. İşkembe çorbası, ciğer çorbası, paça çorbası, ekşili koyun eti çorbası sakatat ve et 
kullanılarak hazırlanan çorbalara örneklerdir. Tavuk suyu ve tavuk Osmanlı mutfağında 
çorba yapımında sıklıkla kullanılan malzemelerdir: Tavuklu nohut çorbası, pirinçli tavuk 
çorbası, erişteli tavuk çorbası, bademli terbiyeli tavuk çorbası, turunç ekşili tavuk çorbası 
vb. gibi. Yoğurt çorbası, düğün çorbası, tatar çorbası yoğurtla bağlanan çorbalara örnek-
lerdir. Maydanoz, nane, kadıntuzluğu, lahana, ıspanak, şalgam çorba yapımında kullanı-
lan sebze ve aromatik otlara; nohut ve mercimek baklagillere örneklerdir. Balık çorbası 
17. yüzyıldan itibaren Osmanlı kaynaklarında görülen bir çorba çeşididir: Kefal çorbası, 
buğdaylı balık çorbası vb. gibi. Osmanlı mutfağında koruk, turunç, limon ve narenciye 
suyu, ekşi nar suyu, sumak, ekşi erik çorbalara ekşi tat vermek için kullanılırdı. Ekşi erikli 
çorba, koruklu kabak çorbası, nar ekşili tavuk çorbası, ekşili badem çorbası, koruk çor-
bası, sumak çorbası ekşili klasik dönem çorbalarına örneklerdir. 19. yüzyıla gelindiğinde 
Osmanlı mutfağında çorba yapımında ekşi tat veren turunç, narenç, nar, koruk suyunun 
tari�erde yer almadığı göze çarpmaktadır. 

Pilav
Klasik dönem Osmanlı mutfağında “dane” olarak adlandırılan pilav Anadolu Selçuklu dö-
neminden itibaren Anadolu’da bilinen itibarı yüksek bir yemektir. Pilavın ana malzemesi 
olan pirinç lüks bir tüketim maddesi olduğu için, pilav Osmanlı seçkin sofralarına özgü 
bir yemek olmuştur. Halkın bayram, düğün gibi özel günlerde tükettiği pirinç pilavı Os-
manlı saray mutfağında her öğünde verilen bir yemektir. Halk mutfağında sıklıkla tüketi-
len bulgur pilavına Topkapı Sarayı’na ait kayıtlarda az rastlanmaktadır.

Pilav pişirme tekniği Selçuklu ve Osmanlı mutfağına İran mutfağından miras kalmış-
tır. 16. yüzyıla ait yazılı kaynaklarda birçok pilav çeşidine rastlanır. 1539 şenliğinde Os-
manlı sultanı ve beylerin sofrasına servis edilen pilav çeşitleri çok zengindir: “dane-i sarı, 
dane-i yeşil, dane-i kızıl, dane-i nardeng, dane-i erişte”. 17. yüzyılda Osmanlı sarayında 
divan toplantıları sonrası paşalar için düzenlenen yemeklerde pilav her zaman mevcuttur: 
Sade pilav, karabiber ve soğanlı pilav, kuş üzümlü pilav, ballı kabaklı pilav, dutlu pilav, 
şekerli pilav, kavurmalı pilav, tavuklu pilav, kestane ve kırmızı üzümlü Acem pilavı ve 
ıspanak ve kestaneli bulgur pilavı.

2
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Osmanlı mutfağında pilav pişirmede iki farklı teknik uygulanır.
1. Kaynatma: Pirinç suyunu çekinceye kadar ölçülü tuzlu suda pişirilir. Bir tavada 

eritilen tereyağı ile haşlanır ve otuz dakika çok kısık ateşte demlendirilir.
2. Süzme (İran yöntemi): Pirinç kaynamakta olan tuzlu suda bir miktar pişirilir, suyu 

süzülür. İçinde bol tereyağı ve biraz su olan bir tencereye alınır ve on dakika orta 
ateşte pişirilir, sonra ateş kısılır ve otuz dakika daha demlendirilir.

Osmanlı mutfağında et ve tavukla pişirilen pilavların yapımında et suyu ve tavuk suyu 
kullanılırdı. Balık ve deniz ürünleriyle yapılan pilavlarda sadeyağ yerine zeytinyağı kullanılırdı.

Sade	pilav
Sade	pilav
Köse	pilavı
Süzme	pilav

Etli	ve	tavuklu	pilavlar

Acem	pilavı
Susuz	pilav
Yağsız	pilav
Baş	Pilavı
Özbek	pilavı
Pilavlı	tas	kebabı
Yumurtalı	pilav
Türkmenistan	pilavı
Kaşgar	pilavı
Kaburga	pilavı
Kaz	ördek	hindi	tavuk	piliç	bıldırcın	ve	sair	kuşların	pilavı
Düğün	pilavı
Yufka	pilavı

Balık	ve	deniz	ürünlü	pilavlar

Lüfer	pilavı	
Tarak	pilavı
Levrek	kefal	lüfer	kalkan	balıkları	pilavları
İstiridye	tarak	midye	pilavları

Sebzeli	pilavlar
Domates	pilavı
Patlıcanlı	pilav
Enginarlı	pilav

Diğer Bulgur	pilavı
Arpa	şehriyesi	pilavı

Köfte
Kö�e bir pişirme tekniğinden çok kıymayla farklı şekillerde hazırlanan bir yemek çeşi-
didir. Kö�e kebap, yahni veya kızartma teknikleriyle pişirilir. Kö�e Farsça kökenli bir 
kelimedir. Kö�e şeklinde hazırlanan yemekler 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı yemek ki-
taplarında yer almaktadır. Şirvani’nin yemek tari�erinde küçük kö�eler sulu, nohutlu et 
yemeğine parça etle birlikte katılır. Kö�e çorbaların içine malzeme olarak da konulabi-
lir. Örneğin, 16. yüzyıla ait bir kaynakta kö�eli pirinç çorbasının adı geçmektedir. 18. ve 
19. yüzyıla ait yemek tari�erinde kö�e çi�e bıçakla kıyılmış koyun etine baharat eklenip 
yoğrularak hazırlanır. Kö�e sadeyağda kızartılarak, ızgarada pişirilerek, kızartılıp sahan 
içinde su ve sirke karışımında veya limon ve yumurta terbiyesiyle tencerede kaynatılarak 
pişirilebilir. Soğan, maydanoz, kavrulmuş kıyma, ıslatılmış ekmek içi ve yumurtanın ka-
rıştırılıp mücver tavasında sadeyağda pişirilmesi suretiyle hazırlanan mücverler de yemek 
kitaplarında kö�e tari�eri arasında yer alır.

Ekmek, Börek ve Hamur İşi Tuzlular
Buğday Osmanlı mutfağında tüketilen temel tahıl çeşididir. Buğdaydan elde edilen un 
en başta ekmek yapımında kullanılır; ekmek farklı tekniklerle hazırlanırdı. Günümüzde 
olduğu gibi mayasız ekmek yu�a adı altında hazırlanırdı. Yu�a tekniği Orta Asya Türk 
mutfağından Anadolu’ya taşınmış bir tekniktir. Yu�a aynı zamanda türlü çeşitlerde ha-

Tablo 4.3
19. Yüzyıl Yemek 
Kitaplarında Pilavlar
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zırlanan böreklerin ve baklavanın temelini oluşturur. Ekmek Farsça bir kelime olan “nan” 
adıyla da anılırdı. Mayalı ekmek çeşitleri arasında,  özellikle saray için en has beyaz undan 
hazırlanan has ekmek veya “nan-ı hass”, beyaz undan hazırlanan gündelik ekmek “nan-ı 
aziz”, beyaz undan hazırlanan yassı yuvarlak veya üçgen ekmek “fodula”, kepekli undan 
hazırlanan yuvarlak ekmek “somun” ve İstanbul Galata’da Levantenler için beyaz undan 
hazırlanan uzun ekmek “francala”  sayılabilir. 

Börek ve diğer hamur işi yemekler Orta Asya’da olduğu gibi Osmanlı mutfağında da 
önemli bir yere sahipti. Orta Asya, Türk ve Anadolu Selçuklu mutfağında yer alan yu�a ve 
yu�ayla hazırlanan gözleme, katlama, erişte, mantı, tutmaç gibi hamur işlerinin yanı sıra 
Osmanlı döneminde hazırlanması daha uzun ve incelikli börek çeşitleri ortaya çıkmıştır. 
15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı mutfağında börek çeşitleri zenginleşmiştir. İçi doldu-
rulmuş hamur parçalarıyla hazırlanan Tatar böreği, piruhi ve mantı yu�ayla hazırlandığı 
için Osmanlı mutfağında börek türleri içinde yer almaktadır. Piruhi içi peynirle doldurul-
muş bir tür mantı türüdür. Tatar böreği ise günümüz mantı tarifiyle aynıdır. 

Osmanlı mutfağında börek ve hamur işlerinde kullanılan hamur çeşitlerini beş grupta 
toplayabiliriz:

1. Un, su ve tuzdan hazırlanan özlü hamurlar. Gözleme, yu�a, mantı yapımında kul-
lanılır.

2. Un, yumurta, su ve tuzla hazırlanan yumurtalı hamurlar. Su böreği, erişte yapımın-
da kullanılır.

3. Un, yumurta, su, sadeyağ ve tuzla hazırlanan hamurlar. Puf böreği, fincan böreği 
yapımında kullanılır.

4. Un, maya, su ve tuzla hazırlanan mayalı hamurlar: Pide, çörek, poğaça vb. gibi. 
5. Un, yağ, yumurta ve bazen az maya ilavesiyle yapılan yumuşak sulu hamurlar. La-

langa, akıtma, kaygana yapımında kullanılır.

15-16. yüzyıllar 17. yüzyıl 18. yüzyıl 19. yüzyıl

(asma	kabağı)
Erişte
Fırın	böreği
Ispanaklı	pide
Kabak	pidesi	
Mantı
Pazar	böreği
Tavuklu	börek
Tutmaç
Yumurtalı	börek
Yumurtalı	peynirli	pide

Bohça	böreği
Fincan	böreği
Ispanak	böreği
Kapak	böreği
Katmer	samsa
Pide
Pişi
Şalgam	böreği
Tatar	böreği
Tencere	böreği
Ufak	kapak	böreği

Akıtma-	cızlama
Kapak	böreği
Lokum
Peynir	lokması
Pırasa	böreği
Sakız	böreği
Soğan	böreği
Süt	böreği
Tavuk	böreği
Yumurtalı	lokum

Alt	üst	böreği
Bohça	böreği
Çarşı	böreği
Fincan	böreği
İnce	börek
Gözleme
Kapak	böreği
Kıkırdaklı	poğaça
Kol	böreği
Laz	böreği
Mantı
Marmarina
Paça	böreği
Peynirli	pide	
Piruhi
Poğaça
Puf	böreği
Sac	böreği
Sakız	böreği
Sigara	böreği
Soğan	böreği
Su	böreği
Süt	böreği
Tavuk	böreği
Tatar	böreği
Türk	böreği
Yufka	böreği

Tablo 4.4
Osmanlı Mutfağında 
Yüzyıllara Göre Börek 
ve Hamur İşi Çeşitleri.

Kaynak: Marianna 
Yerasimos, 500 yıllık 
Osmanlı Mutfağı ve 
Özge Samancı arşivi.
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Osmanlı mutfağında farklı hamur çeşitleriyle hazırlanan börek ve hamur işi tuzlulara örnek 
verebilir misiniz?

Yumurta Yemekleri
Yumurta, Osmanlı mutfağında hamur işlerinde, terbiye, çorbalar ve mücverlerde çok kul-
lanılan bir gıda maddesiydi. Kaygana, mücver, çılbır dışında soğanlı yumurta, ıspanaklı 
yumurta, kıymalı yumurta yemekleri erken dönemden itibaren Osmanlı mutfağında yer 
alıyordu. Fatih Sultan Mehmet’in sofrasına sunulan yemekler arasında soğanlı, peynirli, 
asma kabaklı, şalgamlı yumurta yemekleri yer almaktadır. 17. yüzyılda Topkapı Sarayı’nda 
gerçekleştirilen divan yemeklerinde çılbır bulunmaktaydı. “Hünkar yumurtası” adıyla bi-
linen soğanlı yumurta rivayete göre saray mutfaklarında çıraklıktan ustalığa geçişte yap-
tırılan imtihan yemeklerden biriydi. Halka halka kesilmiş soğanlar mum ışığı azlığında 
ateşte sadeyağla birlikte birkaç saat pişirildikten sonra, soğan öbeklerinin ortasına yumur-
talar kırılır karabiber ve tarçın serpiştirildikten sonra servis edilirdi. Mücver ve kayganalar 
yumurta kullanılarak yapılan diğer yemeklerdir. Omlet, alafranga bir yemek çeşidi olarak 
geç dönem Osmanlı mutfağına girmiştir. 

Sebze Yemekleri
Et, ekmek ve hamur işlerinin ön plana çıktığı Osmanlı mutfağında sebzeler ve sebzelerle 
hazırlanan yemekler erken dönemden itibaren beslenme sisteminin önemli bir parçasını 
oluşturuyordu. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç sonrası, Selçuklu döneminde Anadolu, ve 
Osmanlı döneminde Akdeniz coğrafyasının sebze, meyve ve ot çeşitleriyle zenginleşen 
Türk mutfağında sebzeler farklı pişirme teknikleriyle hazırlanmıştır.  Lahana, patlıcan, 
şalgam, havuç, salatalık, turp, bakla, soğan, sarımsak, ıspanak, pırasa, su kabağı, marul ve 
kereviz gibi sebzelerle birlikte nane, maydanoz, tarhun, su teresi, dere otu ve kekik gibi ko-
kulu otlar 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı mutfağında kullanılıyordu. Asma yaprağı, semi-
zotu, mühliye, bamya ve enginar 17. ve 18. yüzyıl kaynaklarında görülen diğer çeşitlerdi. 
Yeşil ve kırmızı domates, kırmızı ve yeşil biber, fasulye çeşitleri, sakız kabağı, bal kabağı 
ve mısır 18. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı mutfağına giren ve 19. yüzyılda tüketimi 
yaygınlaşmış olan yeni sebzelerdi. Patates, Osmanlı mutfağına en geç giren sebzeydi.

Osmanlı mutfağında sebzeler borani, kalye, musakka, bastı, silkme veya türlü adları 
altında temel olarak soğan, tereyağı ve et ilavesiyle tencerede kısık ateşte pişirilirdi. Sebze-
ler klasik dönemde tereyağında, geç dönemde ise zeytinyağında kızartılarak da hazırlanı-
yordu. Kızartılmış sebze yemekleri tava, kızartma ve mücver adlarıyla anılırdı. Sadeyağla 
kıyma/parça etle veya baharatlı pirinçle hazırlanan dolmalar diğer sebze yemek çeşitleriy-
di. Günümüzde sebze yemekleri hazırlanırken çok kullanılan domates ve domates salçası 
Osmanlı mutfağında bilinmediği için kullanılmıyordu. Koruk, koruk ekşisi, nar ekşisi, 
erik ekşisi gibi ekşiler tencerede pişirilen sebze yemekleriyle kullanılırdı. 

Borani, Kalye, Bastı, Musakka, Silkme, Türlü
Borani ve kalye Osmanlı kaynaklarında sebze ve meyve yemekleri için kullanılan ilk te-
rimlerdir. İlk olarak Şirvani’nin yemek tari�erinde sebze veya meyveyle pişirilen koyun 
eti yahnisi şeklinde yer alan borani ve kalye Ortaçağ Arap- İran mutfak geleneğinden 
Osmanlı mutfağına geçmiş bir pişirme tekniğidir. Pazı ve asma kabağıyla hazırlanan 
borani-i hassa Fatih Sultan Mehmet’in sofrası için hazırlanan yemekler arasında yer al-
maktadır. Ayva kalyesi, turunç kalyesi, soğan kalyesi, medfune kalyesi, taze bakla kalyesi, 
hurma kalyesi 15. yüzyıla ait Şirvani’nin 15. yüzyıla ait yemek tari�erinde yer alan kalye 
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çeşitlerine örneklerdir. Koyun eti, kuyruk yağı, kö�e, sebze veya meyveyle hazırlanan 
kalyeler soğan, sakız, kişniş, karabiber, tarçın, zencefil, safran gibi malzemelerle çömlekte 
birlikte pişirilir. Çoğu zaman pişmiş kalyelerin üzerine dövülmüş badem, gül suyu, sirke 
veya turunç ekşisi eklenir. 

Ayva kalyesi 16. yüzyıl Osmanlı ziyafet sofralarında yer alan bir yemektir. Kalye 18. 
yüzyılda bastı terimiyle ifade edilmeye başlanmıştır. 18. yüzyıla ait yemek risalesinde “ka-
bak bastı” yemeği aynı zamanda “kabak kalyesi” olarak ifade edilmiştir. Bastı tekniği kay-
naklarda 17. yüzyıldan itibaren görülmektedir. 1648 yılında Topkapı Sarayı’nda düzenle-
nen divan toplantılarından sonra verilen yemekler arasında kabak bastı da yer almaktadır. 
19. yüzyıl yemek kitaplarında yer alan bastı yemeği tari�eri oldukça çeşitlidir: enginar 
bastısı, patates bastısı, bamya bastısı, taze bakla bastısı, sakız kabağı bastısı, asma kabağı 
bastısı, taze fasulye bastısı, pırasa bastısı, lahana bastısı gibi. Bu tari�erde yer alan bastı 
tekniği 18. yüzyıl bastı tekniğinden daha sadedir. Temel olarak kuşbaşı et tereyağında so-
telendikten sonra, tencereye bir kat sebze, bir kat et ve bir kat soğan olmak üzere kat kat 
döşenir ve az su ilavesiyle kısık ateşte pişirilir. Bazı tari�erde domates veya domates suyu 
kullanılır.

Silkme, musakka ve türlü 19. yüzyıla ait yemek tari�erinde ortaya çıkmış olan bir sebze 
pişirme teknikleridir. Silkme yapımında patlıcan kızartıldıktan sonra kuşbaşı kuzu veya 
koyun eti, soğan ve domates suyuyla birlikte tencerede az su ilavesiyle kısık ateşte pişirilir. 
Piştikten sonra silkme sahana ters çevrilerek servis edilir. “Adi silkme, Kuşhane silkmesi, 
kır silkmesi, kuru silkme, güveç silkmesi” Ev Kadını adlı yemek kitabında yer alan patlıcan 
silkme çeşitlerdir. Musakka patlıcan, şalgam, pırasa, bezelye, karnabahar, kereviz, havuç, 
patlıcan, domates, kabak, fasulye, patates gibi sebzelerin kavrulmuş soğanlı kıymayla pişi-
rilmesiyle hazırlanan yemek çeşididir. Musakka yapımında sebzeler çoğunlukla kızartılır. 
Bazı musakka çeşitlerinde kavrulmuş kıyma patlıcan, domates veya kabağın içine doldu-
rularak karnıyarık veya dolma gibi hazırlanır. Bu tari�erde soğanla kavrulmuş kıymaya 
dolmalık fıstık, kuş üzümü ve tarçın eklenmesi yaygındır. 

Türlü kuzu eti ve farklı sebzelerle hazırlanan sebze yemeğidir. Kış türlüsü kış sebze-
leriyle, yaz türlüsü yaz sebzeleriyle hazırlanır. Borani geç dönem Osmanlı yemek kitap-
larında yer almayan bir terimdir. Ancak günümüz Türk mutfağında ıspanak ve pirinçle, 
kıymalı veya kıymasız hazırlanan bir yemek adı olarak yaşamaya devam etmektedir.

Mücver, Kızartma, Kaygana, Kavurma
Sebze kızartmaları Osmanlı yemek kitaplarında kızartma veya tava olarak adlandırılmış-
tır. Patlıcan, fasulye, kabak, taze biber, karnabahar, enginar 19. yüzyıla ait yemek tari�e-
rinde kızartması hazırlanan sebze çeşitleridir. Kızartma için erken dönemde sadeyağ geç 
dönemde zeytinyağı kullanılmaktadır. Kaygana ve mücver haşlanmış sebzelerin yumur-
tayla karıştırıldıktan sonra kızartılması suretiyle hazırlanır. Mücver yapımında kavrulmuş 
kıyma da harcın içine eklenebilir. Osmanlı kaynaklarında 15. yüzyıldan beri yer alan ıspa-
nak kavurma sebze kavurma örnekleri içinde yer alır. 

Dolma ve Sarmalar
16. yüzyıldan itibaren etli sebze ve meyve dolmaları Osmanlı kaynaklarında yer alma-
ya başlamıştır. Örneğin kabak dolması (asma kabağı) ve patlıcan dolması Kanuni Sultan 
Süleyman’nın oğullarının sünneti için düzenlenen 1539 şenliğinde sunulan yemekler ara-
sında yer almıştır. Soğan dolması, havuç dolması, şalgam dolması, lahana dolması, hodan 
yaprağı sarması, ayva dolması, karpuz dolması, elma dolması 17. yüzyıl kaynaklarında adı 
geçen etli dolmalardır. 19. yüzyıla ait yemek kitaplarında adı geçen dolma tari�eri arasın-
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da pırasa dolması, kavata dolması, kırmızı ve yeşil domates dolmaları, şalgam dolması, 
yeşil biber dolması, enginar et dolması; sarma tari�eri içinde asma yaprağı, yeşil salata 
yaprağı, pazı yaprağı, dut yaprağı, fındık yaprağı sarmaları yer almaktadır. Bu tari�er için 
yağlı koyun etinden kıyma, pirinç, soğan, maydanoz, biber, tarçın ve bazen karanfille harç 
hazırlanır. Geç döneme ait patlıcan, kabak, asma kabağı ve salatalık dolmaları tari�erinde 
domates ezmesi de harç içinde yer alabilir. Yine bu tari�erde pişmiş dolmalar yumurtalı 
bir terbiyeyle sunulabilir. 

19. yüzyıldan itibaren zeytinyağlı dolma ve sarmalar yemek kitaplarında yer almaya 
başlamıştır. Pirinç, soğan, baharat, dolmalık fıstık, kuşüzümü, zeytinyağı ve asma yapra-
ğıyla hazırlanan yalancı dolma tarifi ilk olarak 1844 yılında yayınlanan Aşçıların Sığınağı 
adlı yemek kitabında geçmektedir. Etsiz hazırlandığı için yalancı dolma adını taşıyan yap-
rak sarma esasen Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyan cemaatin oruç günlerinde 
geliştirdikleri bir pişirme tekniğidir. 19. yüzyılda İstanbul mutfağında yaygınlaşmıştır. 
Tari�ere göre zeytinyağlı yaprak dolmaları tencerede pişirilirken limon, vişne veya çakal 
eriğiyle hazırlanmaktadır. 

Zeytinyağlı Yemekler
Tereyağı, sadeyağ ve kuyruk yağı zeytinyağına tercih edilen Osmanlı mutfağında zeytin-
yağlı yemeklerin ortaya çıkışı oldukça geçtir. 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı yemek 
kitaplarında zeytinyağlı sebze tari�eri bulunmamaktadır. Zeytinyağlı sebzeler tıpkı zey-
tinyağlı dolmalar gibi Osmanlı coğrafyasında yaşayan Hıristiyan halkın et ve hayvansal 
gıda tüketmedikleri oruç dönemlerinde geliştirdikleri yemek çeşitleridir. Zaman içinde 
zeytinyağlı yemekler geç dönem Osmanlı mutfağında yaygınlaşmış ve tüm cemaatlerin 
tükettikleri yemek çeşitleri olmuştur. Zeytinyağlı yemek çeşitleri için 1882 tarihli yemek 
kitabı Ev Kadını’ndan örnekler verilebilir: zeytinyağlı pırasa, zeytinyağlı havuç, zeytinyağlı 
taze fasulye, zeytinyağlı bezelye gibi. 

Meyveli Yemekler 
Meyveyle hazırlanan et yahnileri ve meyve dolmaları günümüz Türk mutfağında unutul-
muş olan Osmanlı yemek çeşitleri içinde yer alır. Özellikle klasik dönem Osmanlı mut-
fağında meyvelerin etle birlikte kalye, dolma ve yahnilerin yapımında kullanıldığı görül-
mektedir. 15. yüzyıla ait Şirvani’nin yemek kitabında kayısı, elma, ayva gibi meyvelerle 
hazırlanan etli yahni tari�eri oldukça fazladır. Etli elma dolması “tü�ahiyye”, ayva kalyesi 
“seferceliyye”, baharatlı turunçlu et yahnisi “narenciye aşı”, erik, kayısı ve elmayla hazır-
lanan et yahnisi “çeşidiyye” 15. yüzyıl Osmanlı mutfağında kuru ve yaş meyveyle hazır-
lanan et yemeklerine örneklerdir. Bu tari�erde sakız, safran, karabiber, kuru kişniş, toz 
kişniş gibi baharat, tatlı badem, şeker ve gül suyu kullanımı yemeklere egzotik bir lezzet 
vermektedir. 19. yüzyıla ait Osmanlı yemek kitaplarında meyveyle hazırlanan etli yemek 
tari�eri oldukça azalmıştır. Ayrıca var olan meyve yahnilerinde baharat kullanımı azal-
mıştır. Örneğin, 1882 yılında yayınlanan Ev kadını adlı yemek kitabında yer alan “kayısı, 
erik, kestane veya ayva yahnileri” tarifinde tatlandırıcı olarak sadece çubuk tarçın ve şeker 
kullanılmaktadır.

Turşu ve Salatalar
Osmanlı mutfağında her türlü sebze ve meyve günümüz Türk mutfağında olduğu gibi tur-
şu şeklinde muhafaza edilirdi. Osmanlı sarayının turşuları çoğunlukla helvahanede yapı-
lırdı. Nane turşusu, kapari turşusu (gebere turşusu), limon turşusu, üzüm turşusu, lahana 
turşusu, soğan, şalgam, patlıcan, hıyar, acur, enginar, erik turşuları 15. yüzyıl Osmanlı mut-
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fağında bulunan turşu çeşitleridir. Erik ve üzüm dışında, nar turşusu, çağla turşusu, armut 
ve elma turşusu kaynaklarda adı geçen diğer meyve turşusu çeşitleridir. Meyve ve sebze 
dışında balıklar da turşu şeklinde muhafaza edilirdi. Torik balığından hazırlanarak yapılan 
lakerda da bir turşu çeşidiydi. Turşu Osmanlı öğünlerinde yemekle birlikte tüketilirdi. 

Osmanlı sofrasında zeytinyağı, sirke veya limonla tatlandırılmış salata tarifi 18. yüz-
yıldan itibaren Osmanlı kaynaklarında yer almaya başlamıştır. İri marul yaprakları nane, 
maydanoz ve tere ilavesiyle hazırlanıp sirke veya limon, tuz ve zeytinyağıyla tatlandırılan 
“marul salatası” Osmanlı yemek kitaplarında yer alan ilk salata tarifidir. Osmanlı mutfa-
ğında balık, havyar, çiroz, karides gibi deniz ürünleriyle hazırlanan mezeler de salata ola-
rak adlandırılıyordu. 19. yüzyılda Osmanlı yemek kitaplarında salata tari�eri çeşitlenmiş-
tir. Yeşil salata, domates salatası, karnabahar salatası, döğme hıyar salatası, taze fasulyeyle 
hazırlanan Çerkez salatası, sardalye salatası, bakla filizi salatası, teke (karides) salatası, 
marul salatası, çiroz balığı salatası, Frenk teresi salatası ve salata kategorisinde sayılabile-
cek olan cacık ve taratorlar Aşçıların Sığınağı’nda (1844) yer alan salata çeşitleridir.  

Tarator 19. yüzyıl İstanbul ve Osmanlı saray mutfağında çok gözde olan bir meze, sala-
ta çeşididir. Dolmalık fıstık, ceviz, fındık veya badem, az ekmek içi, sarımsak, limon suyu 
ve zeytinyağıyla hazırlanan tarator tari�eri dönemin yemek kitaplarında oldukça fazladır. 
Salatalık, semiz otu, haşlanmış ıspanak üzerinde servis edilen tarator aynı zamanda ızgara 
balıkla veya ıstakoz gibi deniz ürünleriyle de servis edilmektedir. 

Osmanlı mutfağında sebze, meyve ve otlarla hazırlanan yemek teknik ve çeşitleri nelerdir?

TATLILAR
Tatlı ve şekerli yiyecekler Osmanlı mutfağında teknik ve çeşitlilik açısından çok zengin-
dir. Tatlılar Osmanlı saray ve saray çevresinde gündelik hayatın bir parçası olurken, halk 
mutfağında düğün, bayram gibi daha çok özel günlerde tüketilen yiyecekler olmuştur. 
Osmanlı halk mutfağında tatlı yapımında şekerin yerine pekmez ve balın kullanıldığı bi-
linmektedir. Genel olarak Osmanlı mutfağında yer alan tatlı teknik ve çeşitleri şu şekilde 
gruplanabilir: Helvalar, şerbetli hamur tatlıları, aşure ve sütlü tatlılar, meyve tatlıları, reçel 
ve murabbalar, lokum ve akide şekeri, şerbet ve hoşa�ar.

Hamur İşi Şerbetli Tatlılar
Şerbetli hamur tatlıları 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı mutfağını yansıtan kaynaklarda 
yer almaya başlamıştır. Şirvani’nin yemek kitabında yer alan susam yağında kızartılmış 
hamur parçalarının şerbet içinde bekletilerek hazırlandığı “kadı lokması” tarifi ilk şerbetli 
hamur tatlı örneklerinden biridir. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı sarayında hazırlandığı 
bilinen baklava, Orta Asya Türk mutfak geleneğini temsil eden yu�a açma tekniğiyle, 
Orta Çağ Arap-İran mutfak geleneğinde yer alan şerbetli tatlı tekniğinin birleşmesiyle 
ortaya çıkmıştır. Osmanlı yemek kitaplarında yer alan ilk baklava tari�eri 18. yüzyıla ait-
tir. Kaymak baklavası, nuriyye ve pirinç baklavası 18. Yüzyıla Ait Yemek Risalesinde yer 
alan baklava çeşitlerdir. 19. yüzyıla ait yemek kitaplarında yer alan baklava çeşitleri daha 
fazladır: adi baklava, kaymak baklavası, kavun baklavası, pirinç baklavası, fıstıklı baklava, 
bademli baklava, cendere baklavası, sarığıburma, samsa vb. gibi.

Yassı kadayıf, ekmek kadayıfı ve tel kadayıf olmak üzere üç çeşit olan kadayıf, erken 
dönemlerden itibaren kayıtlarda yer almaya başlamıştır. Şirvani’nin 15. yüzyıla ait yemek 
kitabındaki kadayıf tari�eri ekmek ve tel kadayıf türlerini hatırlatmakla birlikte hazırlanış 
teknikleri günümüzden oldukça farklıdır. 18. yüzyıl Osmanlı tari�erinde kadayıf, “kada-
yıf, francalalı kadayıf, katife, saray kadayıfı, kaymaklı kadayıf, beyaz kadayıf, ev kadayıfı, 
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kadayıf mücveri, yu�alı kadayıf, yağlı saray ekmeği, yağsız kadayıf ” tari�eriyle zengin 
bir çeşitlilik sunar. İki kat tel kadayıf arasına francala dilimleri yerleştirilerek hazırlanan 
“francalalı kadayıf ” yağda kızartıldıktan sonra üzerine bal veya şeker konularak servis 
edilir. Katife, saray kadayıfı, kaymaklı kadayıf, saraya mahsus beyaz kadayıf, kadayıf müc-
veri, yu�alı kadayıf tel kadayı�a yapılan tatlılardır. Saraya mahsus has fırında pişirilen has 
ekmekle (fodula, hünkâri ekmek, mirahur ekmeği) hazırlanan “yağlı saray ekmeği” günü-
müzdeki ekmek kadayıfı tarifini hatırlatır: “sarayda padişah için yapılan has ekmekten bir 
tane alınıp ortasından iki parçaya kesilir ve ekmeğin içi alınır. Ekmek yağda kızartıldıktan 
sonra sıcak suda yıkanır ve şerbete atılır. Şerbeti çekinceye kadar bekletilir.” 

Rumeli ve Bosna’da “kadıboğan” olarak adlandırılan revani tarifi ilk kez 18. yüzyılda 
ortaya çıkar. Kurabiye şeklinde yapıldığında “kadın göbeği” olarak adlandırılan revani, 
bal, yağ, yumurta ve unla yapılan hamurun fırında pişirilerek  veya pişirildikten sonra 
üzerine şerbet dökülerek hazırlanır. Hurma tatlısı, yumurta lokması, şekerpare, lalanga 
ve lokma gibi yağda kızartılarak hazırlanan şerbetli hamur tatlıları 19. yüzyıla ait Osmanlı 
yemek kitaplarında yer almaktadır. Lokma mayalı hamurla hazırlanan bir tatlıdır. 

Helvalar
Arapça tatlı anlamına gelen “hulv” kelimesinden türeyen helva Osmanlı mutfağında erken 
dönemden itibaren yer alan bir tatlı çeşididir. Ortaçağ Arap- İslam mutfağından Osmanlı 
mutfağına geçen helva tari�eri 15. yüzyıldan itibaren kaynaklarda yer alır. Helva, macun, 
tatlı ve turşuların hazırlandığı “helvahane” adlı özel bir mutfak Osmanlı Sarayı’nda  bulu-
nuyordu. Helva yalnızca sarayın değil tüm imparatorluğun ve tüm toplumsal kesimlerin 
önemli bir tatlısıydı. Helva törensel ve simgesel bir anlam taşırdı. Helva sohbetleri uzun 
kış gecelerinde erkeklerin bir araya gelip sohbet ederek keten helvası (pişmaniye) yaptık-
ları sosyal ortamlardı. Ayrıca günümüzde olduğu gibi ölülerin ruhu için yapılıp dağıtılır 
ve başka dini günlerde de helva yapılırdı. Gaziler helvası, sabuni helva, güllabiye helvası, 
badem helvası, memuniye helvası, taze peynir helvası Osmanlı mutfağında bulunan helva 
çeşitlerine örneklerdir. Osmanlı mutfağında helvanın ana malzemesi un, nişasta, yağ, bal, 
şeker, su veya süttür. Un veya nişasta (ya da ikisi bir arada) susam yağı, kuyruk yağı veya 
tereyağında bakır tencerede ağır ateşte iyice kavrulur, meyane kıvamına gelince sıcak bal 
ve süt karışımıyla veya şerbetle haşlanır. Bu karışıma badem, fıstık, gülsuyu veya misk 
eklenerek farklı helvalar hazırlanırdı. Günümüzde yaygın olarak bilinen irmik helvası ve 
tahin bazlı helvalar 19. yüzyıla kadar bilinmiyordu. 

Aşure 
Bugün Türk mutfak kültüründe halen önemli bir yere sahip olan aşure kuru erzaktan ya-
pılan bir nevi tatlı aştır. Bir rivayete göre yedi, bir rivayete göre on iki, bir rivayete göre de 
kırk bir türlü kuru erzaktan yapılması gerektiği söylenir. Aşurenin asıl malzemesi aslında 
buğdaydır. İçine ayrıca pirinç, nohut, kuru bakla, kuru börülce, kuru fasulye ve kuru mey-
velerde ilave edilebilir. Şekerin az bulunduğu ve pahalı olduğu dönemlerde ve yerlerde 
aşure pekmez veya bal ile pişirilirdi. Osmanlı Sarayı’nda pişirilen aşure malzemelerinin 
farklı yüzyıllarda değişkenlik gösterir. Süzme aşure diye tabir edilen saray ve konaklarda 
pişirilen aşure gülsuyu, misk gibi pahalı malzemeleri de içeriyordu. Aşure Osmanlı dö-
neminde tekkelerde, imarethanelerde ve vakı�ara bağlı diğer müesseselerde, hanelerde 
ve sarayın farklı birimlerinde pişirilip dağıtılırdı. Aşure geleneğinin en önemli kısmını 
bugünde olduğu gibi başkalarıyla paylaşmak oluştururdu. 
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Sütlü ve Meyveli Tatlılar
Süte pirinç, nişasta, pirinç unu ve şeker katılarak yapılan sütlaç, muhallebi, tavuk göğsü 
gibi sütlü tatlılar Osmanlı mutfağının gözde tatlılarıydı. Muhallebi sade veya sakız aroma-
sıyla hazırlanırdı. Tavuğun beyaz etinin dövülüp süt ve şeker karışımına yedirilmesiyle 
hazırlanan tavukgöğsü tatlısı ve nişastadan yapılan ince yu�a şeklinde güllaç 15. yüzyıl-
dan beri Osmanlı mutfağında bilinmekteydi. Su, şeker ve nişastayla yapılan “pelte” veya 
“paluze” ler, badem gibi kuru meyvelerle hazırlanan keşkül, su, pirinç, şeker ve safranla 
hazırlanan “zerde” Osmanlı mutfağındaki diğer soğuk tatlılar arasında yer alıyordu.

Osmanlı mutfağında meyveler yaz ve kış, taze ve kuru olarak öğün aralarında tüketil-
diği gibi tatlıcılık ve şekercilikte yapımında da kullanılmıştır. Osmanlı mutfağında mey-
velerin kullanıldığı reçel, şerbet, şurup, hoşaf gibi tatlı yiyecek ve içecekler dışında sadece 
meyve ve şekerle hazırlanan tatlılar da bulunmaktadır. Ayva tatlısı, elma tatlısı, erik ve 
hurma dolması (şerbetli badem dolgulu kuru erik ve hurma), şe�ali tatlısı ve kabak tatlısı 
meyve tatlılarına örneklerdir. Ayrıca şeker içinde “terbiye edilen” taze meyvelerle hazırla-
nan türlü türlü meyve şekerlemeleri, meyve ve şekerin kaynatılmasıyla elde edilen reçel, 
murabba, pelte, macun, çevirme ve perverdeler Osmanlı mutfağında çok çeşitliydi. 

Perverde: Ezilmiş ve süzülmüş meyve veya çiçekten yapılmış yoğun marmelat.
Murabba: Tanesiz olarak süzülmüş kıvamlı reçel, marmelat.
Çevirme: Pişerken sürekli bir yöne doğru çevrilerek macun kıvamına getirilen şekerleme.

Osmanlı mutfağından günümüz Türk mirasına kalmış tatlı hazırlama teknikleri ve çeşitleri 
nelerdir?

Lokum ve Şekerlemeler
Seçkin Osmanlı mutfak kültürünün bir meyvesi olan lokum tatlı lezzetler arasında özel bir 
yere sahipti. Eski adıyla Arapça “rahatü’l-hulkum” sıfat tamlamasıyla bilenen lokum gü-
nümüzde de halen Türk mutfak kültürünün en özgün lezzetleri arasında yer almaktadır. 
Gırtlağı rahatlatan, boğazdan rahatça geçen anlamına gelen “rahatü’l-hulkum” bir terim 
olarak 17. yüzyıldan itibaren kaynaklarda geçmeye başlar fakat ilk lokum tarifi 18. yüzyıla 
aittir. Osmanlıca yemek kitaplarında rahatü’l-hulkum su, şeker ve nişasta ile hazırlanırdı. 
Lokuma aroma vermek için en çok gül suyu ve sakız katılırdı. 

Osmanlı dünyasında şekere duyulan sevgi yüzyıllar boyunca zenginleşerek şekillenen 
tatlı ve şekerleme tari�erine hayat vermiştir. 17. yüzyıl İstanbul’unu anlatan Evliya Çele-
bi, İstanbul’un şekerci esnafının ustalığını renkli bir şekilde aktarır. Galata’da ki şekerci 
dükkânlarında satılan “mülebbes” yani şekerle kaplanmış badem, fıstık, zencefil, fındık, 
leblebi, üzüm, turunç kabuğu şekerlemeleri, ayrıca Ayasofya, Kasımpaşa, Eyüp, Üsküdar 
çarşılarında satılan peynir şekeri, akide şekeri, miskli akide şekeri, tarçın, karanfil, anason, 
amber, kişniş şekerlemeleri, macunlar Osmanlı şekercilik sanatının erken bir dönemde 
geliştiğini gösteren örneklerdir. 

Şerbet, Hoşaf ve Şurup
Osmanlı mutfak geleneğinde yaş ve kuru meyve, baharat veya çiçek özleriyle üç farklı 
teknikle hazırlanan içecekler hoşaf, şerbet ve şurup olarak adlandırılmıştır. Esasen Orta 
Çağ Arap- Fars mutfak geleneği çizgisinden beri yapımı devam eden ve zamanla çeşitlenip 
zenginleşen bu içecekler en başta tıpkı şekerin kullanımı gibi tıbbi değerleri için hazırla-
nıp tüketilmiştir. Meyvelerin şeker ve suyla kaynatılması ile hazırlanan hoşa�ar yemek 
sonunda özellikle pilav ile birlikte ikram edilen ya da tatlı yerine tüketilen içinde meyve 
tanelerin bulunduğu kompostolardır. Günümüz Türk mutfağında ise kuru meyve ile ha-
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zırlananlara hoşaf, taze meyve ile hazırlananlara ise komposto denmektedir. Şerbet, özel-
likle taze meyvelerin ezilerek şeker ve su ile karıştırılması ile şurup ise meyvelerin şekerli 
su içinde kaynatılarak özleştirilmesi ve tülbentten geçirilerek şişelerde muhafaza edilmesi 
sureti ile hazırlanırdı. Daha sonra hazırlanan bu şuruplar şişelerde muhafaza edilir ve arzu 
edildiği zaman bir bardak suya bir, iki kaşık şurubun karıştırılmasıyla şerbet elde edilirdi. 
Şerbet ve şuruplar günün her saatinde özellikle yazın kar ve buzla serinletilerek tüketilen 
ya da ikram edilen içeceklerdi. 

Osmanlı Saray mutfaklarının Helvahane bölümünde üzüm, armut, kavun, karpuz, şef-
tali, Arnavut elması, erik, sakız bademi, razaki üzümü, ayva, nar, gül suyu, çiçek suyu, ka-
ranfil, kızılcık, menekşe, gül, kırmızı gül, nilüfer, karabaş, siyah dut, hünnap, ayva, vişne, 
demirhindi, nergis, şahtere otu, limon gibi çok çeşitli meyve ve çiçeğin şerbet ve şurupları 
hazırlanırdı. Bunların kimileri şifalı bitkilerin karışımından elde edilen ecza şerbetleriydi. 
Ayrıca her sene Mısır’dan hummas (kuzu kulağı) şerbeti, Şam’dan dibas  şerbeti (olgun 
hurmalardan kendiliğinden çıkan sıvının şeker, misk ve amberle pişirilmesiyle elde edi-
len şerbet), Edirne’den gül şerbeti (kırmızı gül şarabı), Yanbolu’dan da anberbaris şerbeti 
(Berberis crataegina, karamuk, çok dikenli sarıçiçekli ve meyveleri olgunlukta siyah renkli 
olan çalı), Bursa’dan şarab-ı rummanin (nar şerbeti) saraya temin edilmekteydi. 
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Özet

 Osmanlı mutfağına ait yemek kitaplarını tanımlayabilmek
 Osmanlı mutfağına ait bilinen ilk yemek kitabı 15. 
yüzyıla aittir. Aslen 13. yüzyılda yazılmış olan Arapça 
bir yemek yazmasının Osmanlı Türkçesi çevirisi olan 
bu kitap (Kitabü’t-Tabih) klasik dönem Osmanlı mut-
fağı için en önemli kaynaktır. Nejat Sefercioğlu’nun 
günümüz Türkçesine kazandırdığı “18.Yüzyıla Ait 
Bir Yemek Risalesi” 19. yüzyılda yayınlanan yemek 
kitaplarına kaynak oluşturmuştur. Daha sonra sıra-
sıyla 19. yüzyılın başlarında yazılmış olan ve Günay 
Kut tarafından çevrilen bir tatlı risalesi (Et-Terkibât 
Fî Tabhi’l Hulviyyât) ve Edirne’de kaleme alınmış 
olan ve literatüre Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi 
olarak geçen yemek kitabı  gelmektedir. 1844-1900 
arasında bir tanesi İngilizce olmak üzere dört yemek 
kitabı yayınlanmıştır. 1844 yılında Mehmet Kamil’in 
İstanbul’da yayımladığı “Melceü’t-Tabbahin (Aşçıla-
rın Sığınağı)” ilk basılı yemek kitabıdır. 1864 de Aş-
çıların Sığınağı İngilizce çevirisi ve birkaç uyarlama 
tari�e Londra’da Türabi Efendi tarafından yayım-
lanmıştır. 1880’lerden itibaren yayımlanan yemek 
kitapları geç dönem Osmanlı mutfağında moda olan 
alafranga mutfak tekniklerini, alaturka mutfak tek-
nikleriyle birlikte kapsayan kaynaklardır. 1900 yılın-
da Mahmud Nedim bin Tosun’un yayımladığı Aşçı-
başı adlı yemek kitabı geleneksel İstanbul mutfağına 
ait yemek tari�eriyle birlikte Anadolu mutfağına ait 
yemek tari�erini içermektedir.

 Klasik dönem ve geç dönem Osmanlı mutfağının genel 
özelliklerini ayırtedebilmek
 Osmanlı mutfağında 15. yüzyıldan 19. yüzyılın sonla-
rına kadar temel pişirme teknikleri ve yemek çeşitleri 
hemen hemen aynı kalmıştır. Ancak hem kullanılan 
malzeme çeşitliliğinin artması hem de dönemlere 
göre tercih edilen lezzet kalıplarını değişimi farklılık-
ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Klasik dönem 
Osmanlı mutfağında yemek hazırlanırken çok çeşitli 
baharat, kokulu otlar ve tat verici bal, şeker, gül suyu 
gibi malzemeler etli yahniler gibi tuzlu yemeklerde 
kullanılırken geç dönemde yemeklerdeki baharat ve 
çeşni kullanımı azalmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda Ame-
rikan kökenli sebzelerin Osmanlı mutfağına girişi 
sebze yemek çeşitlerini artırmıştır. 19. yüzyılın ikin-
ci yarısından itibaren domates ve domates peltesinin 
sebze mutfakta kullanımı bir yeniliktir. 19. yüzyılda 
özellikle sebze pişirme teknikleri ve tatlı hazırlama 

teknikleri çeşitlenmiş ve artmıştır. 19. yüzyılda balık 
pişirme teknikleri ve buna paralel olarak balık yemek-
leri Osmanlı mutfağında artmıştır. Ayrıca 1880’lerden 
itibaren seçkin Osmanlı mutfağına alafranga Avrupa 
stili yemek pişirme teknikleri girmeye başlamıştır.

  Osmanlı mutfağına ait pişirme tekniklerini ayırtedebilmek
 Çorbalar, pilavlar, börekler, hamur işi pide gibi tuzlu 
hamur işleri, kebap, yahni, külbastı, kö�e gibi kırmızı 
et, kümes hayvanı, av eti ve balıkla hazırlanan yemek-
ler, yumurta yemekleri, dolma, sarma, kalye, silkme 
gibi etli sebze yemekleri, zeytinyağlı sebzeler, salata, 
turşu gibi iştah açıcılar, sütlü tatlılar, hamur işi şerbetli 
tatlılar, helvalar, aşure, meyve tatlıları, şerbet, hoşaf ve 
şuruplar, lokum, akide şekeri gibi şekerlemeler Os-
manlı mutfağında bulunan temel pişirme teknikleri 
ve yemek çeşitleridir. 

Osmanlı mutfağında çorba, et, balık, tavuk, av eti, pi-
lav, börek ve hamur işi hazırlama tekniklerini tanım-
layabilmek

 Osmanlı mutfağında et ve tavuk suyuyla hazırlanan 
çorbalar tahıllı, bakliyatlı ve hamurlu çorbalar; et, 
tavuk ve sakatat çorbaları; yoğurt ve sütle bağlanan 
çorbaları ve sebzeli çorbalar olarak sını�andırılabilir. 
Koyun, kuzu gibi kırmızı etler, kümes ve av etleri ve 
balık susuz kuru ateşte pişirme tekniği olan kebap, 
sulu pişirme tekniği olan yahni, kuru ateşte pişirme 
ve az suda pişirme tekniği olan külbastı ve yağda kı-
zartma tekniği olan tava/ kızartma teknikleriyle ha-
zırlanırdı. Az suda pişirme tekniği olan pilaki balık 
ve deniz ürünleri hazırlanması için uygulanırdı. Bir 
pişirme tekniğinden çok kıymayla farklı şekillerde ha-
zırlanan bir yemek çeşidi olan kö�e kebap, yahni veya 
kızartma teknikleriyle hazırlanırdı. Pilav Osmanlı 
mutfağında temel olarak haşlama ve haşlama/süzme 
teknikleriyle hazırlanırdı. Osmanlı mutfağında börek 
ve hamur işlerinde kullanılan hamur çeşitleri un, su 
ve tuzdan hazırlanan özlü hamurlar; un, yumurta, su 
ve tuzla hazırlanan yumurtalı hamurlar; un, yumurta, 
su sadeyağ ve tuzla hazırlanan hamurlar; un, maya, su 
ve tuzla hazırlanan mayalı hamurlar; un, yağ, yumur-
ta ve bazen az maya ilavesiyle yapılan yumuşak sulu 
hamurlar olmak üzere beş çeşittir. Börek ve hamur 
işleri fırında, ateş ve sac üzerinde pişirildiği gibi bazı 
börekler kızartılarak hazırlanırdı.
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 Osmanlı mutfağına ait farklı sebze ve meyve yemekleri 
hazırlama tekniklerini ayırtedebilmek
 Osmanlı mutfağında sebzeler borani, kalye, musak-
ka, bastı, silkme veya türlü adları altında temel olarak 
soğan, tereyağı ve et ilavesiyle tencerede kısık ateşte 
pişirilirdi. Sebzeler klasik dönemde tereyağında, geç 
dönemde ise zeytinyağında kızartılarak da hazırlanı-
yordu. Kızartılmış sebze yemekleri tava, kızartma ve 
mücver adlarıyla anılırdı. Sadeyağla kıyma/parça etle 
veya baharatlı pirinçle hazırlanan dolmalar diğer seb-
ze yemek çeşitleriydi. Meyveler etle birlikte yahni ve 
dolma teknikleriyle hazırlanırdı. Zeytinyağıyla az su 
ilavesiyle hazırlanan zeytinyağlı sebzeler, turşu ve sa-
latalar sebzelerle hazırlanan diğer yemek çeşitleridir.

Osmanlı mutfağında farklı tatlı hazırlama tekniklerini 
değerlendirebilmek
Osmanlı mutfağında yer alan tatlı teknik ve çeşitleri 
şu şekilde gruplanabilir: Helvalar, şerbetli hamur tat-
lıları, aşure ve sütlü tatlılar, meyve tatlıları, reçel ve 
murabbalar, lokum ve akide şekeri, şerbet ve hoşa�ar. 
Helvalar un veya nişastanın istenirse içine badem, fıs-
tık gibi malzemelerin eklenerek yağda kavrulması ve 
şerbetle tatlandırılması suretiyle hazırlanırdı. Şerbet-
li hamur tatlıları ince yu�alarla hazırlanan baklava; 
ekmek, tel veya yassı kadayı�a hazırlanan kadayı�ar; 
mayalı hamur parçalarının yağda kızartılmasıyla ha-
zırlanan lokma, tulumba gibi tatlılar; kurabiye ha-
murunun fırında pişirilmesiyle hazırlanan şekerpare, 
hurma gibi tatlılar; kek hamurunun fırında pişirilme-
siyle hazırlanan revani gibi tatlılar olmak üzere çok 
çeşitliydi. Meyveler reçel, çevirme, murabba, perver-
de adları altında reçel ve marmelat olarak hazırlanır; 
ayrıca meyveler bütün halde şerbette pişirilerek ayva 
tatlısı, kabak tatlısı gibi adlar altında anılırdı.  Yaş ve 
kuru meyveler, gül gibi çiçek yaprakları şerbet, şurup 
ve hoşaf olarak içecek yapımında kullanılırdı. Lokum, 
akide şekerleri Osmanlı mutfağında yer alan şekerle-
me çeşitleriydi.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki yemek kitaplarından hangisi Klasik dönem 
Osmanlı mutfağını yansıtır?

a. Aşçıların Sığınağı
b. Ev Kadını
c. Aşçıbaşı
d. Kitabü’t- Tabih
e. Yeni Yemek Kitabı

2. 19. yüzyıl Osmanlı mutfağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

a. Balık ve deniz ürünlerinin kullanıldığı yemek teknik 
ve tari�eri artmıştır.

b. Zeytinyağı kullanımı artmış ve zeytinyağlı yemekler 
ortaya çıkmıştır.

c. Etli yahni türü yemeklerde meyve ve baharat kullanı-
mı artmıştır.

d. Avrupa kökenli alafranga yemekler ortaya çıkmıştır.
e. Mutfakta domates, fasulye, taze biber kullanımı art-

mıştır.

3. Kuru ateşte susuz pişirme tekniği aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a. Yahni
b. Pilaki
c. Külbası
d. Kebap
e. Haşlama

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mutfağında balık hazır-
lanırken kullanılan yemek pişirme tekniklerinden değildir?

a. Kebap- Kızartma
b. Kızartma- Pilaki
c. Kebap- Pilaki
d. Yahni- Külbastı
e. Borani- Kalye

5. Osmanlı mutfağında pilav hangi tekniklerle hazırlanır? 
a. Kaynatma- Kavurma
b. Kavurma- Süzme
c. Kaynatma- Süzme
d. Kavurma- Kaynatma
e. Kavurma- Kalye

6. Osmanlı mutfağında yu�a hazırlama tekniği hangi mut-
fak kültürünün mirasıdır?

a. Bizans Mutfağı
b. Orta Çağ İran Mutfağı 
c. Orta Asya Türk Mutfağı
d. Hititler dönemi Anadolu mutfağı
e. Orta Çağ Arap Mutfağı

7. Osmanlı mutfağında yer alan silkme ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Sebzeler kızartıldıktan sonra kuşbaşı kuzu veya ko-
yun eti, soğan ve domates suyuyla birlikte tencerede 
az su ilavesiyle kısık ateşte pişirilir.

b. Sebzeler kuşbaşı kuzu veya koyun eti, soğan ve do-
mates suyuyla birlikte tencerede az su ilavesiyle kısık 
ateşte pişirilir.

c. Sebzeler kızartıldıktan sonra yoğurtla servis edilir.
d. Sebzeler haşlandıktan sonra yumurtayla karıştırılır 

ve yağda kızartılır.
e. Sebzelerin içi oyulur ve kıymalı harç konularak pişirilir. 

8. Aşağıdaki tatlı çeşitlerinden hangisinde mayalı hamur 
kullanılır?

a. Baklava
b. Ekmek kadayıf
c. Un helvası
d. Lokma
e. Şekerpare

9. Meyveyle hazırlanan aşağıdaki tatlılardan hangisi bir tür 
marmelattır?

a. Paluze
b. Murabba
c. Çevirme
d. Rahatü’l- Hulkum
e. Pelte

10. Osmanlı mutfağında hoşaf yapım tekniği ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Taze meyveler ezilerek şeker ve su ile karıştırılır. 
b. Meyveler şekerli su içinde kaynatılarak özleştirilir ve 

tülbentten geçirilerek şişelerde saklanır.
c. Taze ve kuru meyveler tane olarak şeker ve suyla kay-

natılır.
d. Kuru meyveler tane olarak şeker ve suyla kaynatılır.
e. Taze meyveler tane olarak şeker ve suyla kaynatılılır.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d  Yanıtınız yanlış ise “Genel Özellikler ” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
2. c  Yanıtınız yanlış ise “Genel Özellikler ” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
3. d  Yanıtınız yanlış ise “ Et- Kümes Hayvanı- Av Eti ve 

Balık Pişirme Teknikleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. e  Yanıtınız yanlış ise “ Et- Kümes Hayvanı- Av Eti ve 
Balık Pişirme Teknikleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. c  Yanıtınız yanlış ise “Pilav” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. c  Yanıtınız yanlış ise “Ekmek, Börek ve Hamur İşi Tuz-
lular” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a  Yanıtınız yanlış ise “Sebzeler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. d  Yanıtınız yanlış ise  “Tatlılar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. b  Yanıtınız yanlış ise “Tatlılar”  konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. c  Yanıtınız yanlış ise  “Tatlılar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Zeytinyağlı sebzeler, zeytinyağlı dolma ve sarmalar, tarator, 
balık pilaki, elmasiye (meyve jölesi) ve alafranga yemekler bu 
dönemde pişirilmeye başlanan yeni yemek teknik ve çeşitle-
ri arasında bulunmaktadır Salatalar 18. yüzyıldan itibaren 
kaynaklarda yer almaya başlamıştır fakat çeşitleri 19. yüzyıl-
da artmıştır. Balık ve deniz ürünleri pilakileri dışında balık 
tari�eri yine 19. yüzyılda çeşitlenmiştir. Zeytinyağlı sebze 
yemekleri, dolma ve sarmaları yemek kitaplarında 19. yüzyıl-
dan itibaren görülmektedir. Garnitür, pate, salça (sos), turta, 
kek, pasta, bi�ek, omlet, şarlot, kotletpane, rosto gibi Avrupa 
kökenli yemek teknik ve çeşitleri 19. yüzyılın sonlarında seç-
kin Osmanlı mutfağına girmiştir.

Sıra Sizde 2
Osmanlı mutfağında kuru ateşte susuz pişirme tekniği olarak 
tanımlayabileceğimiz “kebap” bir teknik olarak tüm et çe-
şitleri ve balıkların pişirilmesinde kullanılan birinci pişirme 
tekniğidir. Kebap açık ateşte (çevirme, döner, mangal, ızgara) 
gibi uygulanabildiği gibi; su ilave edilmeden tencere ya da 
tepside fırında, tandırda, testide veya kuyuda da pişirilebilir. 

Kapalı biçimde suda pişirme yönetimi olan “yahni” yine tüm 
et çeşitleri için uygulanabilir. Derin yağda kızartma kö�e, 
balık ve ciğer pişirilirken kullanılan bir tekniktir. Kapalı bi-
çimde az suda pişirme tekniği olan “pilaki” deniz ürünleri ve 
balık için uygulanan bir tekniktir. Hem kuru ateşte pişirme 
hem de suda pişirme tekniği olan külbastı et, tavuk ve balık 
için uygulanabilir.

Sıra Sizde 3
Un, su ve tuzdan hazırlanan özlü hamurlarla yapılan börekler 
için gözleme, yu�a, mantı; un, yumurta, su ve tuzla hazırla-
nan yumurtalı hamurlar için su böreği, erişte; un, yumurta, 
su sadeyağ ve tuzla hazırlanan hamurlar için puf böreği, fin-
can böreği;un, maya, su ve tuzla hazırlanan mayalı hamurlar 
için ekmek, pide, çörek, poğaça ve un, yağ, yumurta ve bazen 
az maya ilavesiyle yapılan yumuşak sulu hamurlar için lalan-
ga, akıtma, kaygana örnek olarak verilebilir.

Sıra Sizde 4
Sebzeler Osmanlı mutfağında tencerede kapalı şekilde yağ, 
kuşbaşı et veya kıyma, soğan ve baharat veya ekşi ilavesiy-
le kalye, türlü, bastı, silkme, musakka adları altında teknik-
lerle hazırlanır. Silkme ve musakka da doğranmış sebzeler 
çoğunlukla önden yağda kızartılır. Sebze ve meyveler etli 
dolma yapımında kullanılır. Meyveler ayrıca etli yahnilerde 
kullanılır. Sebze ve asma yaprağı gibi yapraklar pirinç, soğan 
ve baharatla hazırlanmış harçla zeytinyağlı dolma ve sarma 
yapımında kullanılır. Sebzeler derin yağda kızartılarak tava 
veya kızartma adıyla anılır. Tüm sebze ve meyveler sirkey-
le turşu halinde saklanabilir. Lahana, domates, salatalık gibi 
sebzeler ve marul, kıvırcık gibi salatalar taze otlarla birlikte 
salata yapımında kullanılır. Ayrıca sebzeler börek harcı ola-
rak ve yumurta yemekleri hazırlanırken de kullanılır.

Sıra Sizde 5
Günümüz Türk mutfağında yer alan tüm geleneksel tatlıların 
geçmişi Osmanlı mutfağına uzanır. Baklava, kadayıf, şeker-
pare, revani, lokma, tulumba gibi hamur tatlıları; un ve ir-
mik helvaları; aşure ve sütlaç, tavuk göğsü gibi sütlü tatlılar; 
ayva tatlısı gibi meyve tatlıları; reçel ve marmelatlar; lokum 
ve akide şekeri; hoşaf ve kompostolar Osmanlı mutfağında 
günümüze miras kalan tatlı çeşitleridir. Şerbet ve şuruplar 
günümüz Türk mutfağında kısıtlı şekilde  yaşamaktadır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı mutfağına dair yemek isimlerini sayabilecek ve gruplayabilecek, 
Osmanlı yemeklerinde yapılan ön hazırlıkları anlatabilecek,
Osmanlı yemeklerinde kullanılan doğrama ve pişirme yöntemlerini örnekleye-
bilecek,
Osmanlı yemeklerinin belirleyici malzemelerini sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Osmanlı	Yemekleri
•	 Yemek	Tarifleri
•	 Tarif
•	 Yemek	Malzemeleri
•	 Yemek	Hazırlanışları
•	 Çorbalar
•	 Mezeler
•	 Etler
•	 Sakatatlar

•	 Kümes	Hayvanları
•	 Balıklar
•	 Sebze	Yemekleri
•	 Meyve	Yemekleri
•	 Pilavlar
•	 Börekler
•	 Tatlılar	
•	 İçecekler

İçindekiler







Osmanlı Mutfağı Yemekler: Uygulama Örnekleri

•	 GİRİŞ
•	 ÇORBALAR	
•	 MEZELER	
•	 ETLER	
•	 SAKATATLAR	
•	 TAVUKLAR	
•	 BALIKLAR	
•	 SEBZE	YEMEKLERİ	
•	 MEYVE	YEMEĞİ	
•	 PİLAVLAR	
•	 BÖREKLER	
•	 TATLILAR	
•	 İÇECEKLER	

OSMANLI MUTFAĞI



GİRİŞ 
Aşçılık mesleği canlılık var olduğu sürece çok değerli meslekler arasında yerini koruya-
caktır. Türkiye’de aşçılık eğitimi alan bireyler uluslararası düzeyde aranılan, tercih edilen 
kişiler olabilmeleri için öncelikle kendi kültürlerini iyi bilmeleri; Orta Asya, Selçuklu ve 
Beylikler Dönemi, Osmanlı Dönemi; Cumhuriyet Dönemi Türk mutfağına hâkim olma-
ları gerekmektedir. Nitekim somut olmayan kültürel mirasın da tescillendiği çağımızda 
geçmişte de mutfaklarına büyük önem veren Fransa, İtalya, İspanya, Japonya ve Çin gibi 
ülkeler verdikleri eğitimlerde bu anlayışla hareket etmektedirler.

Turizm açısından da kendi kültürümüzden ögeler sunmak daima daha değerli olmak-
tadır. Seksenli yıllarda ülkemize getirilen Avrupa turizm ateşesi Arthur Haulaut yemek 
konusundaki önerilerini şu şekilde ifade etmiştir: “Büyük bir medeniyetin vârislerisiniz. 
İstanbul’un, Ankara’nın en lüks lokantaları, Avrupa’nın köylerinde fazlasıyla mevcut. Her 
bakımdan sizinkilerden de üstün. Amma şu yemek masasının Türk işlemeli örtüsü, şu sim 
işlemeli peçeteler, şu ekmek seleleri, şu küflü peynir, şu adına kelek dediğiniz turşu, şu erik 
dolması ve şu maşrapalar tamamen Türk imajını yansıtıyor. Batıyı taklit etmeyiniz!... Ken-
dinize has yemeklerinizi en güzel, en lezzetli, temiz ve sade bir şekilde turistlere sunun!” 
Dolayısıyla kökeni bu coğrafyada olan, tarihi ve kültürel geçmişi anlatılabilen yemekler 
aşçılara daima daha çok prestij kazandıracaktır.

Diğer kitaplarımızda ve ünitelerimizde yukarıdaki amaca hizmet eden birçok bilgiye 
ulaşmaktasınız. Bu bölümde ise Osmanlı Dönemi’nden uygulamaya yönelik örnekler bu-
lacaksınız. Osmanlı mutfağı, sınırları içindeki kültürlere ait lezzetleri başarılı bir şekilde 
harmanladığı için farklı zevklere sahip olan bireyleri memnun etmek biz aşçılar için hiç de 
zor olmamaktadır. Her birey bu mutfak kültüründe kendine dair, alışkanlıklarına uygun 
bir şeyler bulabilmektedir. Ayrıca ters mantıkla birçok kişiye enteresan gelecek tarifler de 
oldukça fazladır. Bölümde iki düşünceye de hizmet edecek nitelikte; çorbalar; mezeler; 
etler; sakatatlar; kümes hayvanları; balıklar; sebze yemekleri; meyve yemekleri; pilavlar; 
börekler; tatlılar ve içecekler başlıkları altında günümüz mutfaklarında rahatlıkla uygula-
nabilir tarifler edineceksiniz.

Yemekler: Uygulama Örnekleri
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ÇORBALAR

Arap Aşı

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 18 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Soğan	 8	orta	boy 600	g Sıçandişi	doğranmış

Tereyağı 8	yemek	
kaşığı 80	g

Kuru	bamya	 4	su	bardağı 280	g Havanda	dövülmüş

Kırmızıbiber 4	orta	boy 280	g Sıçandişi	doğranmış

Karabiber	 8	tatlı	kaşığı 16 Toz

Su	 24	su	bardağı 4,	8	litre

Tuz	 4	tatlı	kaşığı 24	g

Hamuru İçin
Su 20	su	bardağı 4	litre

Tuz 4	tatlı	kaşığı 24	g

Un 4	su	bardağı 440	g Elenmiş

Hazırlanışı

Bir	tencerede	15	su	bardağı	su	ve	tuz	kaynatılır.	Kalan	5	su	bardağı	suda	un	çırpılır,	kaynar	
sudan	biraz	alarak	ılıştırılır	ve	tencereye	boşaltılır.	Un	kokusu	gidene	kadar	sürekli	karıştırılarak	
pişirilir.	Uygun	bir	kaba	boşaltılır,	sıcakken	ortasına	servis	kâsesi	yerleştirilir	ve	soğumaya	
bırakılır.*
Bir	tencerede	tereyağı	kızdırılır	ve	soğanlar	kısık	ateşte	pembeleşinceye	kadar	kavrulur.	
Bamya,	kırmızıbiber	ve	karabiber	ilave	edilip	biraz	karıştırılır.	Su	ve	tuz	eklenerek	pişirilir.	
Hamur	ile	beraber	tüketilir.	
*Hamuru	biraz	daha	koyu	kıvamda	hazırlayarak,	yağa	batırılmış	kaşıkla	tabaklara	istiflenebilir.

Osmanlı dönemine ait bir kitap olan “Karagöz Mutfakta”yı boş zamanlarınızda okuyabilir-
siniz.
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Düğün Çorbası

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 8 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Kemikli	koyun	eti 1	kg Ortadan	kırılmış
Tereyağ 30	g
Kuru	soğan 1	adet
Et	suyu 6	su	bardağı
Un 3	yemek	kaşığı
Yumurta	 3	adet
Limon	 2	orta	boy
Acı	kırmızı	biber	 1	tatlı	kaşığı
Domates	salçası 1	yemek	kaşığı
Kuru	fesleğen	 1	tatlı	kaşığı

Hazırlanışı

Et	ve	soğan	12	bardak	suda	kaynatılır.	Kaynarken	biriken	köpükler	temizlenir.	Etler	
kemiklerinden	ayrılmaya	başlayana	kadar	1-1,5	saat	pişirilir.	Tencere	ateşten	alınır.	Suyu	
süzülür	ve	temiz	bir	tencereye	aktarılır.	Etlerin	kemikleri	ayıklanır.	Ölçülü	su	bir	tenceye	
aktarılır	ve	temiz	bir	tencereye	konur,	orta	ateşte	kaynatılır.	Bir	kâsede	un,	bir	kaşık	su	ile	
eritilir.	Et	suyuna	eklenir	ve	karışım	inceltilir.	Tuzu	ilave	edilir	ve	yavaş	yavaş	tencereye	
dökülür	ve	orta	ateşte	10	dk	pişirilir.	Ayıklanan	etler	tencereye	konur,	ateş	iyice	kısılır.	10-
15	dk	kaynatılır.	Limon	suyu	3	yumurta	sarısı	ile	bir	kâsede	çırpılır.	1-2	kepçe	çorba	suyu	ile	
sulandırılıp	çorbaya	katılır.	Bir	iki	taşım	daha	kaynatılır.	Ateş	söndürülür.	Küçük	bir	tavada	
kırmızı	pul	biber	ve	domates	salçası	yağın	içinde	ezilerek	eritilir.	Çorba	servis	tabağına	alınır,	
hazırlanan	yağ	ile	servis	edilir.
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MEZELER

Erikli Yalancı Dolma

Malzemeler Miktar (Yaklaşık 30 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Zeytinyağı 1	su	bardağı 160	g

Soğan 8	orta	boy 600	g Soyulmuş,	yıkanmış	ve	piyazlık	
doğranmış

Pirinç 3,5	su	bardağı 640	g Ayıklanmış	ve	yıkanmış

Su ½	su	bardağı 100	ml

Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g

Karabiber 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz

Tarçın 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz

Nane 2	tatlı	kaşığı 2	g Kuru

Asma	yaprağı 1	kg
Salamura,	bir	gün	öncesinden	ılık	suya	
yatırılmış,	sarılacağı	zaman	suyundan	
ayrılmış

Çakal	eriği 10	orta	boy 250	g Yıkanmış	ve	sapları	ayıklanmış

Su 5	su	bardağı 1	lt

Hazırlanışı

Zeytinyağı	geniş	ve	derin	bir	tavada	kızdıktan	sonra	soğan	kısık	ateşte	yavaş	yavaş	
pembeleşene	kadar	kavrulur,	pirinç	eklenir.	Bir	miktar	da	beraber	kavrulduktan	sonra	½	su	
bardağı	su	ilave	edilir.	5	dk	sonra	tuz,	karabiber,	tarçın	ve	nane	koyularak	iyice	karıştırılır.	
Ocaktan	alınarak	yarım	saat	dinlendirilir.	Saplarından	ayrılan	yaprakların	içine	koyularak	ince	
ve	uzun	bir	şekilde	sarılır.	Tencerenin	dibine	saplar	yerleştirilir	üzerine	sarmalar	sıralanır,	katlar	
arasına	yer	yer	erikler	koyulur.	En	üstüne	yaprakların	açılmaması	için	ısıya	dayanıklı	bir	tabak	
ters	yerleştirilir.	Üzerine	çıkacak	kadar	su	koyup	kapağı	kapatılarak	pişirilir.	Suyunu	çektiğinde	
pişip	pişmediği	kontrol	edilir,	pişmediyse	biraz	daha	su	ekleyerek	pişirilir.

Çakal eriği hakkında araştırma yapınız ve öz bir bilgi derleyiniz.

1
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Soğan Üstü Çılbır

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 2 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Soğan 2	orta	boy 150	g Soyulmuş	ve	piyazlık	doğranmış
Tereyağ 3	yemek	kaşığı 30	g
Yumurta 5	orta	boy 250	g
Tarçın ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz
Karabiber ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz
Tuz 1	tatlı	kaşığı 6	g

Hazırlanışı
1	yemek	kaşığı	tereyağ	sahanda	kızdırılır	ve	soğanlar	½	tatlı	kaşığı	tuz	ilavesiyle	ağır	ağır	kavrulur.	
Yayvan	bir	tencerede	3-4	parmak	derinliğinde	su	kaynatılır,	½	tatlı	kaşığı	tuz	atılır	ve	yumurtalar	
şekli	bozulmadan	yavaşça	içersine	kırılır.	Kaynar	kaynamaz	derecede	(çılbır	pişirme	yöntemi)	aklar	
sarıları	kaplayana	kadar	pişirilir.	Kevgir	ile	suyu	süzülerek	soğanların	üzerine	koyulur.	Bir	başka	
kapta	geri	kalan	tereyağı	kızdırılır,	yumurtaların	üzerine	gezdirilir.	Tarçın	ve	karabiber	ekilip	yenir.
Bu	yumurtalar	istenirse	sarımsaklı	yoğurt	içine	koyulup	üzerine	kızgın	tereyağı	gezdirilerek	de	
hazırlanabilir.

ETLER
Maydanoz Dolması

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 5 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Koyun	kıyması 500	g
Kuru	soğan 2	orta	boy 150	g İnce	rendelenip,	süzülerek	suyu	alınmış
Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g
Pirinç	unu 2/3	su	bardağı 86	g
Maydanoz 1	demet 60	g İnce	kıyılmış	
Limon 1	orta	boy 80	g
Su 1	su	bardağı 200	ml Kaynar

Hazırlanışı
Kıyma,	soğan	suyu,	tuz	ve	pirinç	unu	yoğrulur.	Küçük	toplar	halinde	maydanoz	üzerinde	yuvarlanır.	
Bir	tencere	içersine	dizilir,	üzerine	limon	suyu	koyulur	ve	kapak	örtülerek	kısık	ateşte	pişirilir.	
Ardından	üzerine	su	eklenip	biraz	daha	pişirilir.	Âlâ	ve	hafif	yemek	olur.



Osmanlı Mutfağı100

Yoğurtlu Et Kızartma

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 4 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Dana	eti 1	kg Yağlı

Su

Yoğurt 150	g

Sıvıyağ 6	yemek	kaşığı

Tuz 2	tatlı	kaşığı

Soğan 250	g Halka	doğranmış

Hazırlanışı
Küçük	bir	tencereye	et	parçaları	koyulur,	üzerine	tuz	ve	su	eklenerek	kaynatılır.	Köpüğü	
alındıktan	sonra	etler	çıkarılarak,	üzerlerine	yoğurt	sürülür.	Kızgın	tavada	yağ	ile	kızartılır	ve	
tencereye	alınır.	Aynı	tavada	soğanlar	da	kıpkırmızı	olana	kadar	kızartılır	ve	yağıyla	beraber	
etlerin	üzerine	yerleştirilir.	Kapağı	kapanır	ve	kısık	ateşte	suyunu	çekip	yağı	kalana	kadar	
pişirilir.

Kavurmalı Patlıcan Köz

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 4 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Koyun-kuzu	eti 750	g Kuşbaşı	doğranmış	ve	yıkanıp,	süzülmüş

Tuz 1,5	yemek	kaşığı 9	g

Karabiber 1,5	yemek	kaşığı 3	g Toz

Tereyağı 1,5	yemek	kaşığı 15	g

Patlıcan 5-6	büyük	boy 1,5	kg Büyük	közlemelik,	yıkanmış	ve	kurulanmış

Tarçın 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz

Hazırlanışı
Patlıcanlar	külde,	ızgarada	veya	220˚C’lik	bir	fırında	közlenir.	İç	kısmı	kabuklarından	sıyrılarak	
yayvan	bir	tencereye	döşenir.	
Koyun	veya	kuzu	eti	bir	tavada,	yüksek	ateşte	karıştırır.	Suyunu	salıp,	tekrar	çektikten	sonra	
tuz,	biraz	karabiber	ve	tereyağı	eklenir.	Bir	miktar	da	bunlarla	kavrulduktan	sonra	kevgir	
ile	patlıcanların	üzerine	alınır.	Etin	yağı	ve	kalıntılarının	olduğu	tavaya	yarım	su	bardağı	su	
koyarak	kaynatılır,	patlıcan	ve	etlerin	üzerine	dökülür.	Tencerenin	kapağı	kapatılarak	20	dk	
kısık	ateşte	pişirilir.	Üzerine	tarçın	ve	kalan	karabiber	ekilerek	yenir.
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Patlıcanın tarihi ve özelilkleri üzerine ufak bir araştırma yapınız.

SAKATATLAR

Yalancı İlik

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 2 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Kuyruk	Yağı 158	g

Karaciğer 158	g

Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g

Tarçın 2	tatlı	kaşığı 4	g Toz

Karabiber 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz

Et	suyu 3	su	bardağı 600	ml

Hazırlanışı

Karaciğer	bir	miktar	suda	haşlanır	ve	kuyruk	yağı	ile	birlikte	robottan	geçirilir.	Tuz,	1	tatlı	
kaşığı	tarçın	ve	karabiber	ile	karıştırılır.	Yaklaşık	10	cm	boyunda	kesilmiş	ve	suda	kaynatılarak	
temizlenmiş	kamışların	içlerine	doldurulur.	Tencereye	düzgünce	dizilir,	üzerine	et	suyu	
koyulur.	Kapağı	kapatılır,	hafif	ateşte	üç	saat	pişirilir.	Bir	kaba	kamışlar	silkilir.	Üzerine	1	tatlı	
kaşığı	tarçın	ekilip	tüketilir.	Hoş	ve	iliğe	benzer	olur.

2
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Beyin Pilavı

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 6 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Kuzu	başı	
(beyin) 2	adet 500	g

(beyin)

Tencerede	çokça	su	ve	1	tatlı	kaşığı	tuz	içersinde	iyice	
pişirilmiş	ve	kırılarak	beyinleri	çıkarılmış.	Ardından	
bir	kap	içersinde	az	su	ve	1	tatlı	kaşığı	tuz	ile	ezilip	
yoğurt	kıvamına	getirilmiş

Tuz 3	tatlı	kaşığı 18	g
Su	 4	su	bardağı 800	ml Başların	haşlandığı	su
Tereyağı 4	yemek	kaşığı 40	g
Tarçın 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz
Karabiber 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz
Sakız ¼	tatlı	kaşığı 0,5	g Toz

Pirinç 2	su	bardağı 360	g Tuzlu	ılık	suda	bekletilmiş,	ardından	2	kez	yıkanmış	ve	
süzülmüş

Hazırlanışı
Su	bir	pilav	tenceresinde	kaynatılır.	Tereyağı,	tarçın,	karabiber,	sakız	ve	tuz	ilavesiyle	karıştırılır.	
Pirinçler	salınır,	kapağı	kapatılır	ve	kısık	ateşte	suyunu	çekene	kadar	pişirilir.	Küçük	bir	kadayıf	
tepsisine	dökülür	ve	kevgirin	tersi	kubbelendirilip,	bastırılır.	Üzerine	hazırlanmış	olan	beyin	ezmesi	
düzgünce	sıvanır.	Ardından	tepsi	180	°C’de	ısıtılmış	fırında	üzeri	kızarana	kadar	yaklaşık	40	dk.	
kızartılır.	Eşsiz	olur.

TAVUKLAR

Tavuk Külbastı

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 2 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Tavuk	göğsü 2	orta	boy 500	g Temizlenmiş,	düz	bir	şekilde	kesilmiş	ve	inceltilmiş
Tuz 1	tatlı	kaşığı 6	g
Karabiber ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz
Tarçın ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz
Tavuk	suyu 1	su	bardağı 200	ml

Hazırlanışı
Tavuklar	tuz,	karabiber	ve	tarçın	ile	harmanlanıp	birkaç	saat	dinlendirilir.	Ardından	ızgara	üzerinde,	
hafif	ateşte	sık	sık	çevirerek	kızartılır.	Bir	sahana	koyulur,	üzerine	tavuk	suyu	dökülür.	Yeterince	
yumuşayınca	indirilip	tüketilir.
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Tavuk Dolma

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 6 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Tavuk 1	orta	boy 1500	g Yağlıca,	temizlenmiş,	yıkanmış

Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g

Karabiber 2	tatlı	kaşığı 4	g Toz

Tavuk	ciğeri	ve	yüreği 200	g Temizlenmiş	ve	küçük	küp	
şeklinde	doğranmış

Tereyağı 2	yemek	kaşığı 20	g

Pirinç ½	su	bardağı 90	g Ayıklanmış	ve	yıkanmış

Tarçın 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz

Fıstık 3	yemek	kaşığı 30	g

Kuş	üzümü 2,25	yemek	kaşığı 20	g Sapları	ayıklanmış	ve	yıkanmış

Su 2,5	su	bardağı 450	ml

Sıvıyağ 1	yemek	kaşığı 10	g

Hazırlanışı

Tavuk	1	tatlı	kaşığı	tuz	ve	1	tatlı	kaşığı	karabiber	ile	ovulup	dinlendirilir.	Boyun	kısmı	pamuklu	
bir	iplik	ve	mutfak	iğnesi	ile	seyrekçe	dikilir.	Bir	tavada	tereyağı	kızdırılır,	tavuk	ciğeri	ve	yüreği	
kavrulur.	İçine	pirinç,	tuz,	karabiber,	tarçın,	fıstık	ve	kuş	üzümü	eklenerek	biraz	daha	kavrulur.	
¼	su	bardağı	su	eklenerek	suyu	çektirilir.	Hazırlanan	bu	iç	harcı	tavuğun	arka	kısmından	
doldurulur	ve	derisi	gerdirilerek	seyrekçe	dikilir.	Derin,	kapaklı	bir	tavada	sıvıyağ	kızdırılır,	
tavuğun	sırtı	ve	göğsü	pembeleşene	kadar	kızartılır.	İç	harcının	hazırlandığı	tavaya	2	su	bardağı	
su	dökülerek	kaynatılır.	Tavuğun	üzerine	dökülür	ve	kısık	ateşte	kapağı	kapalı	halde	pişirilir.	
İplikler	çekilip,	sıcakken	tüketilir.
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BALIKLAR
Balık Güveç

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 1 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Levrek 1	orta	boy 500	g İçi	ve	pulları	temizlenmiş,	ikiye	kesilmiş,	2	tatlı	kaşığı	
tuz	ile	tuzlanarak	bir	müddet	dinlendirilmiş

Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g

Soğan 1	orta	boy 75	g İnce	yarım	ay	doğranmış

Zeytinyağı ¼	su	bardağı 40	g

Sirke 1/6	su	bardağı 33	g

Su ¼	su	bardağı 50	ml Ilık

Safran 1	tatlı	kaşığı 0,7	g ¼	su	bardağı	ılık	su	içersinde	bekletilmiş	ve	süzülmüş

Hazırlanışı
Soğan	yağ	ile	kavrulur.	Kapaklı	bir	güvecin	tabanına	yarısı	döşenir.	Üzerine	balık	parçaları	konulur.	
Balık	parçalarının	üzerine	de	geri	kalan	soğanlar	yerleştirilir.	Sirke	ve	safran	suyu	ilave	edilir.	
Güvecin	kapağı	örtülür	ve	180	°C’de	önceden	ısıtılmış	fırında	pişirilir.	Sirke	ve	suyu	ne	kadar	az	
konur	ise	o	kadar	lezzetli	olur.

Hamsi Şiş

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 4 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Hamsi ½	kg Başları	durarak	içleri	temizlenmiş

Tuz 1	tatlı	kaşığı 5	g

Çöp	şiş Yeterince

Un 1	su	bardağı 100	g

Zeytinyağı 2	yemek	kaşığı 20	g	

Limon 2	orta	boy 160	g

Hazırlanışı
Yıkanmış	hamsiler	tuzlanır,	baş	taraflarından	şişlere	geçirilip	una	bulanır.	Yağ,	bir	tavada	kızdırılır,	
hamsiler	yüksek	ateşte	kızartılır.	Üzerine	limon	sıkıp	yenilir,	âlâ	olur.
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SEBZE YEMEKLERİ
Bamya Bastı

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 4 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Kuzu~koyun	eti - 500	g Yağlı,	kuşbaşı	doğranmış
Su 2	su	bardağı 400	ml Kaynar
Tuz 1	tatlı	kaşığı 6	g
Sıvıyağ 2	yemek	kaşığı 20	g
Soğan 2	orta	boy 150	g Temizlenmiş	ve	piyaz	doğranmış
Bamya - 250	g Tepeleri	oval	bir	şekilde	alınmış	ve	tuzlu	suda	yıkanmış
Koruk 1	büy	sal 300	g Olmamış	üzüm,	temizlenmiş
Tarçın ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz
Karabiber ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz

Hazırlanışı
Et	su	içersinde	kaynatılır,	köpüğü	alınır.	½	tatlı	kaşığı	tuz	ilave	edilip	yarı	pişirilir.	Soğanlar	kızgın	
sıvıyağ	içersinde	pembeleşene	kadar	kavrulur.	Bir	sahanın	içersine	çıkarılır.	Üzerine	düzgün	bir	şekilde	
bamyalar,	onun	üstüne	de	soğan	yerleştirilir	ve	tuz	atılır.	Etin	haşlandığı	su	yemeğin	hizasına	kadar	
koyulur	ve	kapak	örtülerek	bir	miktar	pişirilir.	Sonra	koruk	yerleştirilir	ve	yine	kapak	örtülerek	5-10	
dk	kaynatılır.	Ardından	koruklar	alınır	ve	suyu	azalana	kadar	pişirilir.	Düz	bir	kaba	çevrilerek	çıkarılır,	
üzerine	tarçın	ve	karabiber	ekilerek	tüketilir.

Kabak Kıstırma

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 10 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Kabak 16-20	küçük	boy 2	kg Sakız	kabağı,	kabuğu	kazınmış	ve	yıkanmış.
Peynir 400	g Taze.
Maydanoz 1	demet Yıkanmış,	saplarından	ayrılmış	ve	ince	kıyılmış.
Dereotu 1	demet Yıkanmış	ve	ince	kıyılmış.
Tereyağı 240	g
Yumurta 6	orta	boy Bir	kabağın	sığabileceği	kapta,	az	tuz	ile	çırpılmış.
Su 6-8	su	bardağı

Tuz 4	tatlı	kaşığı

Hazırlanışı
Derin	bir	kap	içinde	maydanoz,	dereotu,	peynir	iyice	karıştırılır.	Kabaklar	iki	taraflarından	ortadan	ikiye	
ayrılır	gibi	fakat	gövdeye	kadar	kesilir.	Bu	kesikler	hafif	açılarak	küçük	bir	kaşık	vasıtasıyla	hazırlanan	iç	
malzemesi	sıkıştırılır.	Yumurtaya	bulanır	ve	derin	bir	tencerede	kızdırılan	tereyağında	kızartılır.	Tümü	
kızarınca	aynı	tencereye	düzgünce	yerleştirilir,	üzerine	gelene	kadar	suyu	ve	tuzu	eklenir.	Kısık	ateşte	
pişirilir,	soğuk	veya	sıcak	tüketilir.
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Patlıcan Kayganası

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 4 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Patlıcan 5-6	orta	boy 1	kg Yıkanmış,	kabukları	soyulmuş	ve
irice	rendelenmiş

Tuz 2	tatlı	kaşığı 6	g

Yumurta 2	orta	boy 100	g

Fıstık 3	yemek	kaşığı 30	g Dolmalık

Kuş	üzümü 3	yemek	kaşığı 30	g Sapları	ayıklanmış	ve	yıkanmış

Karabiber ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz

Tarçın ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz

Dana	kıyması 150	g Kavrulmuş

Tereyağı 1,5	yemek	kaşığı

Hazırlanışı

Bir	tencerede	bir	miktar	suya	1	tatlı	kaşığı	tuz	konur	ve	kaynayınca	patlıcan	eklenir.	Bir	taşım	
haşlanınca	süzgeçte	iyice	süzülür,	suyu	sıkılır.	Derin	bir	kapta	kıyma,	yumurta,	fıstık,	kuş	
üzümü,	karabiber,	tarçın	ve	tuz	ile	karıştırılır.	30	cm	çapında	bir	tavada	tereyağı	kızdırılır,	
hazırlanan	bu	karışım	içine	dökülür.	Altı	güzelce	kızarınca	şeklini	bozmadan	düz	bir	tabak	
veya	tepsi	yardımıyla	diğer	tarafı	çevrilir.	Yeterince	kızarınca	sıcakken	tüketilir.
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MEYVE YEMEĞİ

Kavun Dolması

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 5 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Kavun 1	orta	boy 1200	g Tatlı,	sap	tarafından	kapak	gibi	kesilmiş	
ve	çekirdekleri	temizlenmiş.

Soğan 1	orta	boy 75	g Sıçan	dişi	doğranmış

Tereyağı 1	yemek	kaşığı 10	g

Kuzu	kıyma 100	g

Pirinç 1/3	su	bardağı 60	g Ayıklanmış	ve	yıkanmış

Tuz 1	tatlı	kaşığı 6	g

Karabiber 1	tatlı	kaşığı 2	g Toz

Badem ¼	su	bardağı 37,5	g Kaynar	suda	bir	taşım	haşlanıp	soğuk	
suya	tutularak	kabuklarından	ayrılmış

Fıstık 2	yemek	kaşığı 20	g Dolmalık

Kuş	üzümü 2	yemek	kaşığı 20	g Sapları	ayıklanmış	ve	yıkanmış

Hazırlanışı

Kızgın	bir	tavada	soğan	ve	kıyma	tereyağı	ile	kavrulur.	Pirinç,	tuz,	karabiber,	badem,	fıstık	ve	
kuş	üzümü	eklenir,	bir	miktar	daha	kavrulur.	Kavunun	içine	doldurulur	ve	sap	kısmı	kapak	gibi	
örtülür,	kürdan	batırarak	sabitlenir.	Bir	güveç	veya	sahan	içersinde	175	°C’lik	fırına	koyulur.	
1,5-2	saat	pişirilir.	Leziz	olur,	bal	kabağı	ile	de	yapılabilir.	Kabak	eğer	tatsız	ise	1/3	su	bardağı	
pekmez	ilave	edilir.
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PİLAVLAR
Lüfer Pilavı

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 3 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Lüfer 1	orta	boy 350	g Temizlenmiş,	1	tatlı	kaşığı	tuz
ile	tuzlanmış

Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g
Zeytinyağı 1	yemek	kaşığı 10	g
Su 3	su	bardağı 600	ml
Pirinç 1,5	su	bardağı 270 Üç	kez	yıkanmış	ve	süzülmüş
Tarçın ¼	tatlı	kaşığı Toz

Hazırlanışı
Tencereye	zeytinyağı	konur,	su	eklenir.	Kaynamaya	başlayınca	pirinç	salınır,	1	tatlı	kaşığı	tuz	
atılır.	Balık	üzerine	yatırılır	ve	tencerenin	kapağı	kapatılır.	Suyunu	çekince	biraz	dinlendirilir.	
Pilavı	tabağa	konur	ve	üzerine	düzgünce	balıklar	yerleştirilir.	Tarçın	ekilip	tüketilir.

Patlıcanlı Pilav

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 3 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Tereyağı 8	yemek	kaşığı 80	g
Soğan 1	orta	boy 75	g Sıçan	dişi	doğranmış

Patlıcan 1	orta	boy 200	g Küp	küp	doğranmış	ve	suda	1	tatlı
kaşığı	tuz	ile	haşlanmış,	süzülmüş

Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g
Su 2	su	bardağı 400	ml Kaynar
Karabiber ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz
Sakız ½	tatlı	kaşığı 1	g Toz
Safran 1	tatlı	kaşığı 0,7	g
Pirinç 1	su	bardağı 180	g Üç	kez	yıkanmış	ve	süzülmüş

Hazırlanışı

Tereyağı	tencerede	eritilir	ve	soğan	kavrulur.	Patlıcanlar	eklenir,	bir	miktar	kavrulur.	Su,	tuz,	
karabiber,	sakız,	safran	ilave	edilir.	Pirinç	salınır,	suyunu	çekince	tüketilir.	Nefis	olur.
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Acem Pilavı

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 6 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Pirinç 2	su	bardağı Ilık	suda	yarım	saat	bekletilir.	İyice	
yıkanır	ve	suyu	süzülür.

Kuşbaşı	koyun	eti 500	g

Et	suyu 3	su	bardağı

Kuru	soğan 2	orta	boy Ufak	ufak	yemeklik	doğranır.

Tereyağı 6	yemek	kaşığı 90	g

Çam	fıstığı 4	yemek	kaşığı 40	g

Kuş	üzümü 4	yemek	kaşığı 40	g Sapları	temizlenir	ve	şişmeleri	için
yarım	saat	ılık	suda	bekletilir.

Kakule 1	tatlı	kaşığı Kabukları	ayıklanır	ve	tohumları	
havanda	dövülür.

Tarçın 1	tatlı	kaşığı

Karanfil ½	tatlı	kaşığı Öğütülmüş

Tuz ½	tatlı	kaşığı

Hazırlanışı

Genişçe	 bir	 tencerede	 önce	 yağın	 yarısı	 eritilir	 ve	 etler	 kavurulmaya	 başlanır.	 Et,	 suyunu	
salıp	tekrar	çekince	soğanlar	eklenir.	Hafif	 tuzlanır	ve	soğanlar	pembeleşene	kadar	kavrulur.	
Tencereye	1	bardak	sıcak	su	konur	ve	etler	ile	soğanlar	iyice	yumuşayana	kadar	arada	bir	suyu	
kontrol	edilerek	kısık	ateşte	yaklaşık	bir	saat	pişirilir.	
Etler	 pişince	 tencereden	 alınır.	 Fazla	 suyu	 süzülüp	 pilavın	 pişirileceği	 yayvan	 bir	 tencereye	
alınır.	Tüm	baharatlar	eklenir.	Etler	ile	iyice	karıştırılır.	Yıkanmış	pirinçler	etlerin	üzerine	dökülür	
ve	hiç	karıştırılmaz.	Et	ve	pirinç	ayrı	tabakalar	halinde	kalacak	şekilde	ayarlanır.	
3	bardak	 su	 kaynatılır,	 biraz	 tuz	 ile	 kalan	 yağ	eklenip	 tencereye	dökülür.	Tencerenin	 kapağı	
kapatılır	önce	orta	sonra	kısık	ateşte	pirinçler	suyunu	çekene	kadar	10-15	dk	pişirilir.
Pilav	ateşten	alınır	ve	ağzı	bez	ile	örtülür,	kapağı	sıkıca	kapatılır	ve	20	dk	dinlendirilir.	
Ardından	büyük	bir	servis	tabağı	tencerenin	üzerine	kapatılır,	tencere	ters	çevrilir.	Acem	pilavı	
üzerindeki	etlerle	birlikte	servis	edilir.
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BÖREKLER
Fincan Böreği

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 10 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Un	 3	su	bardağı
Yumurta	 1	adet
Tuz	 2	tatlı	kaşığı	
Pazı	 500	g Harcı	için
Soğan	 1	orta	boy
Tereyağı	 3	yemek	kaşığı
Karabiber ½	tatlı	kaşığı
Sıvı	yağ Kızartmak	için

Hazırlanışı
Un	elenir,	ortası	açılır,	tuz	ve	ılık	su	azar	azar	koyularak	yoğurmaya	başlanır.	Sonra	yumurta	kırılır	ve	
yumuşak,	pürüzsüz	bir	hamur	elde	edinceye	kadar	yoğrulur.	Beş	veya	altı	parça	yapılır	ve	30	dakika	
dinlendirilir.	Pazı	temizlenir,	yıkanır	ve	doğranır.	Soğan	yemeklik	doğranır.	Tereyağı	eritilir,	önce	
soğanlar	ve	arkasından	pazılar	iyice	kavrulur.	Tuzu	ve	karabiberi	koyulur.	Harcın	sulu	olmamasına	
dikkat	edilir.	Yufkalar	açılır.	Yarısına	harç	öbek	öbek	koyulur	ve	boş	tarafı	üstüne	kapatılır.	Harç	
böreğin	ortasında	kalacak	şekilde	fincanla	kesilir.	Yağ	kızdırılır	ve	pişirilir.

Marmarina

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 2 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Ispanak 250	g Ayıklanmış	ve	yıkanmış
Yufka 2	adet 210	g
Tereyağı 4	yemek	kaşığı 40	g Eritilmiş
Koyun	peyniri 1	su	bardağı 100	g Taze,	rendelenmiş
Yumurta 2	orta	boy 100	g 1	tatlı	kaşığı	tuz	ile	çırpılmış
Tuz 1	tatlı	kaşığı 6	g

Hazırlanışı
Ispanak	kaynar	suya	daldırılıp	çıkarılır	ve	ince	kıyılır.	Fırın	tepsisi	yağlanır,	yufkalar	döşenir.	Üzerine	
tereyağı	serpilir	ve	ıspanak	yayılır.	Peynir	ve	yumurta	karıştırılarak	eşit	şekilde	dağıtılır.	180	°C’de,	
önceden	ısıtılmış	fırında	üzeri	pembeleşene	kadar	pişirilir.	Hoş	ve	güzel	olur.
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Tavuk Böreği

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 6 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Tavuk 1	orta	boy 1,5	kg Temizlenmiş
Soğan 2	orta	boy 150	g Sıçan	dişi	doğranmış
Zeytinyağı 2	yemek	kaşığı 20	g
Tuz 2	tatlı	kaşığı 12	g
Sıvıyağ 1	yemek	kaşığı 10	g
Yufka 10	ad 1050	g
Tereyağı 4	yemek	kaşığı 40	g Kızdırılmış

Hazırlanışı
Tavuk	yeterince	su	ile	yumuşayıncaya	kadar	pişirilir.	Etleri	didilir.	Soğan	bir	tavada	zeytinyağı	ile	
kavrulur	ve	tuz	eklenerek,	tavuk	parçaları	ile	karıştırılır.	Uygun	bir	tepsi,	sıvıyağ	ile	yağlanır.	5	yufka	
koyulur,	üzerine	hazırlanan	tavuk	etleri	yerleştirilir.	Yine	5	yufka	ile	üzeri	örtülür	ve	bıçak	ile	artı	
şeklinde	kesilir.	Üzerine	tereyağı	gezdirilir.	Önceden	ısıtılmış	175	°C’lik	fırında	üzeri	kızarıncaya	kadar	
pişirilir.

TATLILAR
Güllaç Kızartma

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 10 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Şeker 5	su	bardağı Toz
Su 5	su	bardağı
Karanfil 3	adet Tane
Limon 1	adet
Güllaç 10	yaprak
Gül	suyu 2	su	bardağı Oda	ısısında
Antep	fıstığı 1.5	su	bardağı Dövülmüş
Kaymak 25	yemek	kaşığı
Yumurta 3	adet Bir	yemek	tabağı	içerisinde	çırpılmış
Tereyağı 20	yemek	kaşığı

Hazırlanışı
Şeker,	su	ve	karanfil	kaynatılarak	kıvamlı	bir	şerbet	hazırlanır,	altı	kısılır	ve	limon	suyu	eklenir.	
Güllaç	yaprağı	gül	suyu	serpiştirilerek	ıslatılır,	ortadan	ikiye	katlanır.	Bir	tarafına	kaymak	yerleştirilir	ve	
üzerine	fıstık	ekilir.	Dört	köşe	biçiminde	katlanır,	yumurtaya	bulanarak	kızgın	yağda	iki	tarafı	kızartılır.	
Kevgir	ile	çıkartılıp	hemen	kaynar	şerbete	bırakılır,	diğer	tarafı	da	yeterince	şerbet	çekince	tabağa	
yerleştirilir.
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Lorlu Baklava

Malzemeler Miktar (Yaklaşık 25 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Un 4,5	su	bardağı 500	g Baklavalık,	elenmiş

Yumurta 4	orta	boy 200	g

Süt ½	su	bardağı 100	ml

Tuz 1	tatlı	kaşığı 6	g

Nişasta-un	karışımı 2	su	bardağı 220	g 1	su	bardağı	un,	1	su	bardağı
mısır	nişastası	karışımı

Sıvıyağ 2	yemek	kaşığı 20	g

Tereyağı ¾	su	bardağı 150	g Tavada	erimiş,	dibe	çöken
kazeinli	tortusu	süzülmüş

İçi için

Lor 4	su	bardağı 400	g Tuzsuz

Şeker 1	su	bardağı 180	g Toz

Şerbeti için

Şeker 3,5	su	bardağı 630	g Toz

Su 3,5	su	bardağı 700	ml

Limon ½	orta	boy 40	g

Hazırlanışı

Unun	ortası	açılır,	yumurta,	süt	ve	tuz	konup	özleşinceye	kadar	yoğrulur.	Yarım	saat	
dinlendirilir.	Fındıktan	biraz	büyükçe	80	eşit	beze	yapılır.	Tek	tek	aralarına	nişasta-un	
karışımı	serpilerek	yaklaşık	10	cm	çapında	yufkalar	açılır,	20	tanesi	üst	üste	koyularak	tepsi	
büyüklüğünde	açılır.	Fırça	ile	tepsinin	tabanı	ve	kenarları	yağlanır.	40	kat	koyulduktan	
sonra	lor	ve	bir	su	bardağı	şekerin	iyice	karıştırılmasıyla	hazırlanan	harcın	yarısı	eşit	bir	
şekilde	yayılır.	Üzerine	20	kat	koyulur	ve	geri	kalan	harç	yayılır.	Son	20	kat	yerleştirildikten	
sonra	baklava	şeklinde	kesilir	ve	bir	kaşık	yardımıyla	üzerine	tereyağı	gezdirilir.	İlk	10	dk	
170°C’de	ardından	165°C’de	üstü	pembeleşip	altı	kızarana	kadar	pişirilir,	havadar	bir	yerde	
soğumaya	bırakılır.	Şerbet	için	su	ve	şeker	orta	ateşte	kaynatılır,	tırnağa	damlatıldığında	
kolayca	dağılmıyorsa	limon	suyu	eklenir	ve	altı	kapatılır,	biraz	ısısı	düştükten	sonra	sıcakken	
baklavanın	üzerine	yavaş	yavaş	gezdirilir,	şerbetini	çektikten	sonra	tüketilir.
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Helvayı Hakani

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 12 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Un 1	su	bardağı 110	g Elenmiş
Nişasta 1	su	bardağı 110	g Buğday	nişastası
Pirinç	unu 110	g
Tereyağı 11	yemek	kaşığı 110	g
Süt 430	ml Kaynar
Kestirme için
Şeker 315	g
Su 350	ml

Hazırlanışı
Tereyağı	bir	helva	tenceresinde	eritilir,	içine	unlar	ve	nişasta	yavaş	yavaş	dökülerek	yedirilir.	Un	
kokusu	gidinceye	kadar	kısık	ateşte	karıştırarak	kavrulur.	Süt,	önceden	şeker	ve	su	ile	hazırlanmış	
kestirme	dökülür,	iyice	karıştırılır.	Kapağı	kapatılarak	15	dk	dinlendirilir.	Kepçenin	tersiyle	iyice	ezilir	
ve	tüketilir.	

Süzme Saray Aşuresi

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 10 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama
Buğday 2	su	bardağı 360	g Ayıklanmış	ve	yıkanmış
Su 33	su	bardağı 6,6	lt
Kuş	üzümü ½	su	bardağı 80	g Sapları	ayıklanmış	ve	yıkanmış
Su 1,5	su	bardağı 300	ml
Şeker 1,5	su	bardağı 270	g
Gül	suyu 2	yemek	kaşığı 20	ml

Badem ½	su	bardağı Kaynar	suda	bir	taşım	haşlanıp	soğuk	suya	
tutularak	kabuklarından	ayrılmış

Fındık 90	g
Yeşil	fıstık 80	g Dövülmüş

Hazırlanışı
Buğday	bolca	su	ile	kaynatılır.	Çatlamaya	başlayınca	yine	su	eklenir.	Çektikçe	su	ekleme	işlemine	
devam	edilir.	Tamamen	koyulaşınca	süzülür.	Sıvı	kısmı	tekrar	tencereye	konur,	kuş	üzümü,	su	ve	
şekerden	hazırlanmış	kestirme	eklenerek	kaynatılır.	Gül	suyu	ilave	edilerek	tabaklara	paylaştırılır.	
Üzerine	badem,	fındık,	fıstık	dizilerek	tüketilir.
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Birçok kültürde yeri olan Aşure hakkında neler biliyorsunuz?

Ayva Murabbası

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 4 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Ayva 4	büyük	boy 640	g Kabuğu	soyulmuş,	çekirdek	yerleri	
çıkarılmış,	dörde	bölünmüş.

Su 10	su	bardağı 2	litre

Şeker 4	su	bardağı 720	g

Hazırlanışı
Ayva	su	ile	iyice	haşlanır.	Astarda	süzülür,	çıkan	suyu	şeker	ile	kıvama	gelinceye	kadar	kaynatılır.	
Ateşten	indirilir,	soğuyunca	yine	astardan	süzülüp,	kâselere	koyulur.

İÇECEKLER

Badem Şurubu

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 25 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Tatlı	badem 4	su	bardağı Haşlanmış,	soğuk	suya	çıkarılmış	ve	
kabukları	soyulmuş

Acı	badem 2	yemek	kaşığı Haşlanmış,	soğuk	suya	çıkarılmış	ve	
kabukları	soyulmuş

Su 18	su	bardağı

Şeker 3.5	su	bardağı

Hazırlanışı

Bademler	su	ile	robotta	iyice	karıştırılır.	Süzülür	ve	şeker	ile	beraber	bir	taşım	kaynatılır.	Tekrar	
süzülür	ve	soğuyunca	tüketilir.	

3
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Çilek Şurubu

 

Malzemeler
Miktar (Yaklaşık 20 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Şeker 450	g

Su 15	su	bardağı

Çilek 300	g Yumuşak,	temizlenmiş	ve	kabaca	doğranmış

Hazırlanışı
Şeker	ve	su	bir	tencerede	kaynatılır	ve	köpüğü	alınır.	Ocaktan	indirilir	ve	çilekler	eklenir.	
Kapağı	kapatılarak	2	saat	bekletilir.	İlk	önce	delikli	kevgirden	geçirilir.	Ardından	da	ince	delikli	
süzgeçten	geçirilir.	Kokusu	tuhaf	bir	şerbet	olur.

Demirhindi Şerbeti

Malzemeler Miktar (Yaklaşık 10 porsiyon)

Pratik Ölç Birim Ölç Açıklama

Demirhindi 200	g

Su 12	su	bardağı 2400	ml

Şeker 1	su	bardağı 180	g

Hazırlanışı

Demirhindi	ve	su	uygun	bir	tenecrede	1/3’ü	buharlaşana	kadar	kaynatılır.	Süzülür,	elde	edilen	
suyu	şeker	ile	bir	taşım	kaynatılır	ve	soğumaya	bırakılır.	Tekrar	süzülür	ve	saklanır.	Özelikle	yaz	
günlerinde	hoş	olur	ve	hararete	ilaç	gibidir.

Hint hurması olarak bilinen demirhindi hakkında araştırma yapınız ve öz bir bilgi derleyiniz.

Osmanlı dönemi tariflerinin bulunduğu Şirvani’nin “15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı” isimli ki-
tabı okuyabilirsiniz.

4
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Özet
Osmanlı mutfağına dair yemek isimlerini sayabilmek 
ve gruplayabilmek
Osmanlı yemekleri birçok farklı kategoride yüzlerce 
çeşidi barındırmaktadır. Bunlara örnekler verecek 
olursak çorbalardan arap aşı ve düğün; mezelerden 
erikli yalancı dolma ve soğan üstü çılbır; etlerden 
maydanoz dolması, yoğurtlu et kızartması ve kavur-
malı patıcan köz; sakatatlardan yalancı ilik ve beyin 
pilavı; tavuklardan tavuk külbastı ve tavuk dolma; 
balıklardan balık güveç ve hamsi şiş; sebze yemekle-
rinden bamya bastı, kabak kıstırma ve patlıcan kayga-
nası; meyve yemeğinden kavun dolması; pilavlardan 
lüfer pilavı, patlıcanlı pilav ve acem pilavı; börekler-
den fincan böreği, marmarina ve tavuk böreği; tatlı-
lardan güllaç kızartma, lorlu baklava, helvayı hakani, 
süzme saray aşuresi ve ayva murabbası; içeceklerden 
ise badem şurubu, çilek şurubu ve demirhindi şerbeti. 

Osmanlı yemeklerinde yapılan ön hazırlıkları anlata-
bilmek
Kemik suyu ihtiyacı olan yemeklerde kemikler önce-
den ortadan kırılır veya kesilir ki iliğin tadı ve kemi-
ğin özü yemeklere geçebilsin. Salamura asma yaprağı 
gibi yoğun tuzlu gıdalar bir gün öncesinden ılık suya 
yatırılır, sarılacağı zaman suyu süzülür. Balıkların içi 
ve pulları temizlenir tuz ile tuzlanarak bir müddet 
dinlendirilir. Badem gibi zarlı yemişler kaynar suda 
bir taşım haşlanıp soğuk suya tutularak kabukların-
dan ayrılır. Tatlılarda kullanıcak tereyağı tavada erilir, 
dibe çöken kazeinli tortusu süzülür ve sadeyağ haline 
getirilir. Safran gibi renginin ve aromasının kullanıl-
ması gereken baharatlar ılık su içersinde bekletilir ve 
süzülür.

Osmanlı yemeklerinde kullanılan doğrama ve pişirme 
yöntemlerini örnekleyebilmek
Osmanlı mutfağından yemeklerde çoğu zaman birden 
fazla doğrama yöntemi ve birden fazla pişirme yön-
temi kulanılır. Yemeklik soğanlar sıçandişi doğranır 
ve ufaltılmak istenen gıdalar havanda dövülür. Etler 
kıyılır veya kuşbaşı doğranır. Balıklar iri parçalara bö-
lünür. Tavuk göğüsleri inceltilir. Baharatlar dövülerek 
toz haline getirilir. Peynir gibi gıdalar rendelenir.

 Haşlama, salma, kavurma, ızgara, kızartma, fırınla-
ma, tencerede kendi suyunda pişirme, kaynar dere-
cedeki kaynamayan suda pişirme, az suda pişirme, 
kısık ateşte yavaş pişirme, közleme, güveçte pişirme, 
şişte pişirme, sahanda pişirme ve ağartma gibi pişirme 
yöntemleri kullanılır. 

Osmanlı yemeklerinin belirleyici malzemelerini sırala-
yabilmek
Arap aşı çorbasında kuru bamya kullanılır. Düğün 
çorbasında kemikli koyun eti tercih edilir. Erikli ya-
lancı dolmada adından da anlaşıldığı üzere çakal eriği 
önemlidir. Soğan üstü çılbırda soğan, yumurta ve tar-
çın kullanılır. Maydanoz dolmasında koyun kıyması 
ve pirinç unu ile köfte yapılır. Yoğurtlu et kızartma-
da adından da anlaşılacağı şekilde dana eti ve yoğurt 
kullanılır. Kavurmalı patlıcan közde patlıcan ve tarçın 
belirleyicidir. Yalancı ilikte karaciğer kullanılır. Beyin 
pilavında beyin, tarçın ve sakız kullanılır. Tavuk kül-
bastıda tavuk göğsü ve tarçın önemlidir. Tavuk dol-
mada, iç harcında tavuk ciğeri ve yüreği kullanılır. Ba-
lık güveçte sirke ve safran farklı renk ve aroma sağlar. 
Hamsi şişte hamsiler tuzlanarak şişe geçirilir. Bamya 
bastıda ekşi tadı koruk ile sağlanır. Kabak kıstırmada 
taze peynir, maydanoz ve dereotu kullanılır. Patlıcan 
kayganasında patlıcanla birlikte kavurma kullanılır. 
Kavun dolmasında kıyma ve badem, fıstık ve kuş üzü-
mü önemlidir. Lüfer pilavında adında yer aldığı şe-
kilde lüfer; patlıcanlı pilavda patlıcan ve safran; acem 
pilavında ise koyun eti kullanılır. Fincan böreğinde 
iç harcı olarak pazı; marmarinada ıspanak ve koyun 
peyniri; tavuk böreğinde ise soğanda kavrulmuş di-
dilmiş tavuk eti kullanılır. Güllaç kızartmada kaymak; 
lorlu baklavada tuzsuz lor; helvayı hakanide pirinç 
unu ve süt; süzme saray aşuresinde buğday ve yemiş-
ler; ayva murabbasında da adında yer aldığı şekilde 
ayva önemlidir. Badem şurubunda hem tatlı hem de 
acı badem; çilek şurubunda çilek ve demirhindi şer-
betinde hint hurması olan demirhindi kullanılır.

1
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3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi “Arap Aşı” çorbasında kullanı-
lan malzemelerden biri değildir?

a. Soğan 
b. Kuru bamya
c. Arap sumağı
d. Kırmızıbiber
e. Karabiber

2. Koyun kıyması, kuru soğan, tuz, pirinç unu, maydanoz, 
limon ve su ile yapılan Osmanlı et yemeği aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Kıymalı köfte
b. Maydanozlu köfte
c. Izgara köfte
d. Maydanoz dolması
e. Pirinçli dolma

3. Yalancı ilik yapımında karaciğerli karışım aşağıdakiler-
den hangisine doldurularak pişirilir?

a. Sufle kalıplarına
b. Kek kalıplarına
c. Kemik içlerine
d. Aliminyum folyalara
e. Kamışlara

4. Aşağıdakilerden hangisi “tavuk külbastı”da kullanılmaz?
a. Tavuk göğsü
b. Yoğurt
c. Tuz
d. Karabiber
e. Tarçın

5. “Balık güveç”te kullanılan safran hangi işlemden geçirilir?
a. Sirkeli suda kaynatılılır
b. Soğuk sütte yaklaşık üç saat bekletilir
c. Kaynar sütte bir saat bekletilir
d. Buzlu su içinde beş saat tutulur
e. Ilık su içersinde bekletilerek süzülür

6. Aşağıdakilerden hangisi “patlıcan kayganası”nda kulla-
nılan malzemelerden biri değildir? 

a. Yumurta
b. Safran
c. Fıstık
d. Kuş üzümü
e. Kavrulmuş kıyma

7. Lüfer, tuz, zeytinyağı, su, pirinç ve tarçın kullanılarak ya-
pılan Osmanlı pilavına ne ad verilir?

a. Zeytinyağlı pilav
b. Tarçınlı pilav
c. Sulu pilav
d. Lüfer pilavı
e. Balıklı pilav

8. Ispanak kaynar suya daldırılıp çıkarılır ve ince kıyılır. Fı-
rın tepsisi yağlanır, yufkalar döşenir. Üzerine tereyağı serpilir 
ve ıspanak yayılır. Peynir ve yumurta karıştırılarak eşit şekil-
de dağıtılır. 180 °C’de, önceden ısıtılmış fırında üzeri pembe-
leşene kadar pişirilir.
Yukarıdaki tarif hangi yemeğe aittir?

a. Ispanaklı pilav
b. Marmarina
c. Kapak böreği
d. Tepsi böreği
e. Ispanak kayganası

9. “Lorlu baklava”da kullanılan tereyağı hangi ön işlemden 
geçirilir?

a. Dondurulur ve incecik dilimlenir
b. Yoğrulur ve şekerlenir
c. Şeker ile çırpılır
d. Kaynatılır, şeker ile kızdırılır
e. Tavada eritilir, dibe çöken kazeinli tortusu süzülerek 

sadeyağ yapılır

10. Bademler su ile robotta iyice karıştırılır. Süzülür ve şeker 
ile beraber bir taşım kaynatılır. Tekrar süzülür ve soğuyunca 
tüketilir. 
Yukarıdaki tarif aşağıdakilerden hangisine aittir?

a. Badem helmesi
b. Badem murabbası
c. Badem sütü
d. Badem şurubu
e. Badem sübyesi
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Çorbalar” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Etler” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Sakatatlar” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Tavuklar” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Balıklar” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Sebze Yemekleri” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Pilavlar” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Börekler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
9. e Yanıtınız yanlış ise “Tatlılar” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “İçecekler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Çakal eriği latince adı olan Prunus Spinosa olarak da bilin-
mektedir. Çakal eriği genel olarak 3 ile 4 metre arası uzaya-
bilen beyaz renkte hoş çiçekler açan eni boyuna göre kalın 
bir bitkidir. Meyveleri ise morumsu renginde iri çekirdekli 
ve ekşimsi bir tada sahiptir. Çakal eriği içeriğinde bulundur-
duğu organik asitler, pektin ve çeşitli şekerler sayesinde ol-
dukça sağlıklı ve faydalıdır. Çiçekleri ise flavon ve glikozitler 
açısından oldukça zengin olduğunda insan sağlığı açısından 
önemli yeri vardır. Çakal eriği Asya ve Avrupa ülkelerinde 
ayrıca da Afrika’nın kuzey batısında yetişmektedir.

Sıra Sizde 2 
Patlıcan, latince adıyla Solanum melongena, Solanaceae famil-
yasına ait olup, ılık iklimlerde tek yıllık, tropik iklimlerde ise 
küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir kültür bitkisi-
dir. Patlıcanın ilk yetiştiriciliği M.Ö 5. yüzyılda Hindistan’da 
gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra Afrika’ya sonra Doğu 
Akdeniz’e ve Avrupa’ya getirilmiştir. Avrupa’ya getirilmesi 
16. yüzyılda İspanyollar tarafından gerçekleştirilmiştir.
Avrupa’ya ilk getirilişinde süs bitkisi olarak kullanılan patlı-
can, dünyada üretilen yaş sebzeler arasında altıncı sırada yer 
almaktadır. İçeriğinde düşük nikotin barındırması nedeniyle 
patlıcanı tüketen tek canlı türü insandır. Tropik bölgelerde 
çok yıllık bitki özelliği gösterirken bu kuşağın dışındaki iklim 
kuşaklarında bir yıllıktır.

Sıra Sizde 3 
Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü 
yapılan tatlı. İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu 
günü Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında 
elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Tatlının 
ismi, Arapçada onuncu anlamına gelen عشرة kelimesinden 
gelmektedir.
Aşure Türkiye’nin mutfak geleneğinin yanı sıra çevredeki ül-
kelerin çoğunda, Hristiyan ve Yahudi kültürlerin bir parçası 
olarak da çeşitli isimler altında hazırlanmaktadır. Ermeni ve 
Rum kültüründe de vardır. Ermeniler, 6 Ocak’ta “anuş-abur” 
yaparken; Rumlar, buğday, kuru üzüm ve bal ile yaptıkları 
“koliva”yı kilise kapısında dağıtıp ortasına bir mum diktikleri 
bir tabakla mezarın başına yerleştirmektedirler.
Alevi kültüründe, Kerbela Savaşı’nda Hüseyin’in öldürüldü-
ğü günde aşure pişirilmesi ile aşurenin hiçbir hayvansal ürün 
içermemesi arasında bağlantı kurulur ve şiddetin genel ola-
rak protesto edildiği ifade edilir. Aleviler, her sene aşurelerini 
pişirip konu komşu ile paylaştıkları Muharrem ayında 12 gün 
boyunca etin tüketilmediği bir oruç tutarak öldürmenin her 
türlüsünün (besin için kesilen hayvan dâhil) şiddet olduğunu 
idrak ederler.

Sıra Sizde 4
Demirhindi, Hint hurması olarak da bilinen, Latince ismi Ta-
marindus indica olan, ülkemizde yetişmediği için ithal edi-
len, Ramazan ayında sıklıkla tüketilen Yemen hurmasından 
hayli irice bir meyve. Aktarlarda kurutulmuş ve kalıplanarak, 
paketlenmiş halde bulunuyor. Tatlı ekşi arası, mayhoş bir 
tadı var, yemeklerde kullanılabildiği gibi şerbet yapımında da 
yararlanılıyor veya sade tüketilebiliyor. Besin içeriği de şer-
bet tarifinin devamında gördüğünüz üzere oldukça zengin, 
dolayısıyla faydalı bir gıda…Yüzyıllardır kültürümüzde yer 
edinmiş olduğunu bazı kaynaklardan ve hikâyelerden öğre-
niyoruz. Bir 11. yüzyıl eseri olan “Divânü Lûgati’t-Türk”te 
“arubat” olarak geçen demirhindinin o zamanlarda da kulla-
nıldığını anlıyoruz. Ancak bir şerbet tarifi bulunmadığı için 
içecek olarak tüketilip tüketilmediğini bilemiyoruz.
14. ve 15. yüzyıllarda “Bayram Helvâsı (Halvâ-yi Iyd)” yapar-
ken şeker, sadeyağ, yumurta, bal, badem ve demirhindi kulla-
nılıyormuş. Haliyle yemeklerle de ilişkisi mevcut.
Demirhindi şerbeti üzerine; Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde akılda kalıcı bir anlatı olduğu için Kanuni şerbeti 
olarak da bilinmekte. Öyle ki, sıcak bir yaz günü, Kanuni ye-
niçerileri ziyaret ettiğinde soğuk bir halde demirhindi ikram 
edilmiş. Bu soğuk şerbeti Kanuni çok beğenmiş ve içtiği kabı 
altın ile doldurup geri yollamış. Bu uygulama gelenekleşmiş 
ve uzun yıllar devam etmiş.

 ْ
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı Devleti’nin içecekler konusundaki politikasını tanımlayabilecek,
Kültüre sonradan giren içeceklerin yerleşmesinde belirleyici olan değerleri 
açıklayabilecek,
İçecek tüketiminin salt biyolojik ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmayıp sim-
gesel, sosyolojik ve kültürel anlamlar taşıdığını açıklayabilecek,
İçecek kültüründeki değişim ve dönüşümü modernleşme olgusuyla ilişkilendi-
rebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Osmanlılar devlet ve toplum hayatının birçok alanında olduğu gibi, içecek konusunda da 
Selçuklulardan ve daha önceki atalarından devraldıkları kültürü devam ettirmişlerdir. Bu-
nun yanı sıra fetihler sonucunda kazanılan topraklardaki birikim bu kültüre yeni unsurlar 
eklemiş; Batı’nın coğrafi keşi�er ve sömürge hareketleri neticesinde tanıyıp ticari yollar-
la Osmanlı ülkesine soktukları müstemleke ürünleri içecek kültürünü zenginleştirmiştir. 
İçecek kültürüne sonradan giren ürünlerin benimsenmesinde imparatorluğun aslî unsu-
ru olan Türklerin dinî ve örfî dinamikleri ile toplumsal zevk algısı belirleyici olmuştur. 
İmparatorluk sınırlarının Karadeniz ve Akdeniz’i çevreleyecek biçimde üç kıtaya yayıl-
mış olması ve bu coğrafyada sayısız millet ve topluluk yaşaması, yiyeceklerde olduğu gibi 
içecekler hususunda da çok geniş bir kültürü karşımıza çıkarmaktadır. Payitaht İstanbul 
başta olmak üzere büyük şehirlerde ve liman kentlerinde yiyecek çeşitliliği bakımından 
hem daha yerleşik hem de değişkenliğe açık bir kültür oluşumu görülmektedir. Başta Ev-
liya Çelebi olmak üzere, yerli ve yabancı seyyahların anlattıkları dikkate alınacak olursa 
bu geniş coğrafyada yüzlerce içecek türü bulunmaktaydı. Ancak burada ülke ölçeğinde 
en yaygın tüketilen içecekler tanıtılıp, bunların sosyal ve siyasal hayattaki yansımaları ile 
kültüre kazandırdıkları folklorik birikime dikkat çekilecektir.

Osmanlılarda içecek adı altında tüketilen sıvıları kullanım amaçları, ısı derecesi, tarihî 
geçmişi ve dinî hükmü bakımından birkaç başlık altında tasnif etmek mümkündür. Fakat 
bazı içecekler biyolojik ihtiyaçları karşılamasının yanında, sağaltıcı ve zihni düzenleyici 
etkileri nedeniyle bu tasni�erin birkaçının içerisinde birden değerlendirilebilmektedir. Bu 
gerçekten hareketle, içecekleri kronolojik geçmişlerine bağlı olarak doğal, geleneksel ve 
modern içecekler şeklinde gruplandırmak daha doğru olacaktır.

DOĞAL İÇECEKLER
Doğal içecekler su, süt ve ayran başlıkları altında incelenecektir.

Su
Su, ilk insandan beri, öteki dünya inancına sahip toplumlarda, insanı maddi ve manevi 
kirinden arındırması yönüyle abıhayat sayılmıştır. Doğu ve Batı felsefelerinde ise varlıkla-
rın ilkesi sayılan dört maddeden birisinin de su olduğu kabul edilmiştir (diğerleri toprak, 
hava ve ateş). Bedensel temizliğin başlıca aracı olan bu ilahî maddenin, bir Hindu’nun 
nehre girmesiyle, bir Hıristiyan’ın va�iz edilmesiyle, bir Müslüman’ın abdest almasıyla 
kirlenen benliği günah duygusundan arındırdığına inanılmaktadır. Su, tüm canlılar gibi 
insanı da hayatta tutan en temel besin maddesidir. Osmanlı toplumunda dini ve milliyeti 

İçecek Kültürü
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ne olursa olsun sıradan bir insanın en kolay temin edebilmesi bakımından en ideal içe-
cek kuşkusuz suydu. Bununla birlikte imparatorlukta suyun tüketimi gelişigüzel olmayıp, 
kamusal yarar gözetilerek belirlenen bir düzen içerisinde gerçekleşmiştir. Diğer sulardan 
ayırmak için “içme suyu” olarak vurgulanan bu içeceği tüketiciye kolaylıkla ulaştırabil-
mek amacıyla yeraltı ve yerüstü sistemleri geliştirilmiş; bunun neticesinde suyun sunul-
ması ve tüketilmesi konusunda yerleşik bir kültür oluşmuştur.

İçimlik, tatlı ve belli özellikleri olan su, Osmanlı kaynaklarında “mâ-i leziz” şeklinde 
kaydedilmiştir. İçme suyunun kaynağından yerleşim yerlerine ulaştırılması için kuyular, 
sarnıçlar, suyolları, bentler ve kemerler, çeşmeler ve sebiller inşa edilmiştir. Özellikle bü-
yük şehirlerde inşa edilen çeşmelerin gerek binalarında gerekse musluklarında mimarî ve 
estetik gözetilmiştir. Çeşmelerin meydanlar, yol ağızları, cami ve kilise duvarları, mektep 
yakınları, mezarlıklar, türbe girişleri ve çarşı-pazar gibi sürekli insan trafiğine sahne olan 
yerlerde inşa edilmiş olması, toplumu her an nefis su ile buluşturma anlayışının yansıma-
sıdır. Mahalle çeşmesinden kesintisiz akan su, Osmanlı insanının tasavvuruna sonsuzluk 
imgesini nakşetmekteydi. Suyun devlet veya vakıf sahipleri eliyle halka ulaştırılmış olma-
sı, bundaki kişisel tasarruf imkânını ortadan kaldırıyordu.

Çeşme sularına musluk takılması, ihtiyaç fazlası suların boşa akıp gitmesini önlediği 
için bir tasarruf bilincinin varlığını göstermektedir. Bununla birlikte musluğun değerli 
madenlerden ve süslemeli olarak imal edilmesi, insanı bu ilahî kaynakla buluşturan aracı 
da kutsayan medeniyet tasavvurunun bir yansımasıdır. İslam dininin sosyal yardımlaşma-
ya verdiği önemin ve Hz. Muhammed’in su dağıtma eylemini yücelten sözlerinin etkisiyle 
birçok zengin ve vakıf sahibi ücretsiz kullanılan çeşmeler ve sebiller yaptırarak halka saf 
su içme hizmeti götürmüşlerdir. Su ikramından sonra içenin ağzından çıkan “Su gibi aziz 
olasın!” duası, suyun ne ölçüde kutsandığını gösterdiği gibi sunanın da ne kadar insanî 
bir görev ifa ettiğini vurgular. Varlıklı olanlar evlerine su hatları çektirirken, buna imkânı 
olmayanlar sakalar vasıtasıyla ücretli olarak ya da mahallenin ortak kullanımına sunul-
muş çeşmelerden sularını temin etmişlerdir. Bazı yörelerde, böbrek ve mesane taşlarını 
düşürdüğüne, cildi güzelleştirdiğine, kanı temizlediğine, sinirleri yatıştırdığına ve başka 
farmakolojik etkilerine inanılan kaynak sularının tüketilmesine önem verilmiştir.

Türkler suların kaynak yerine “göze” demişlerdir. Aynı şekilde Farsçadaki “çeşm” ile 
Arapçadaki “ayn” kelimeleri de hem kaynak, hem de göz anlamlarında kullanılmıştır. Gerek 
İstanbul’da gerekse Anadolu’da iyi bir su tiryakisi, içtiği suyun hangi kaynaktan geldiğini 
bilirdi. İskoçyalı seyyah Fynes Moryson, Türklerin namını duydukları güzel kaynak suları-
nı tatma heveslerini, Avrupalıların nadide bir şarabı yudumlama meraklarına benzetmiştir. 
Yine ana yollarda seyahat eden konargöçer Türkmenlerin çadırlarını bildikleri ya da araştır-
dıkları çeşme, temiz su kaynayan pınarlar veya akarsu kenarlarında kurma alışkanlıklarını, 
Avrupalı yolcuların kalacak iyi bir han ve taverna bulma meraklarıyla kıyaslamıştır. Kaliteli 
su tiryakiliği oluşunca, suların fayda ve zararlarını, türlerini, kalitesini ve daha birçok özel-
liklerini anlatan eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden birisinde iyi bir suda bulunması 
gereken özellikler şöyle sıralanmıştır: Su, taş veya taşlık bir yerden doğmalı, kaynağından 
şiddetle çıkmalı, yüksekten alçağa doğru akmalı, güneyden kuzeye veya batıdan doğuya 
doğru akmalı, kaynağının uzak ve yakınında güneşe ve rüzgâra engel bir şey bulunmamalı, 
saf olmalı, içildiğinde mideyi rahatlatmalı ve lezzetinde güzellik olmalıdır. Durağan olan 
kuyu ve sarnıç suları lezzetsiz ve sindirimi zor olması bakımından tasvip edilmemiştir. 

Evliya Çelebi, sağlıklı suyu belirlemek için ilginç bir yöntem önermiştir. Bu yöntem 
suyu tartmaktan ibarettir. Bunun için, incelenecek sulara pamuk batırılır, ıslanan pa-
muklar kurutulduktan sonra tartılır, neticede en hafif çeken pamuğun batırıldığı suyun 
“en hafif ” olduğu ortaya çıkardı. Evliya’nın bu yöntemle belirlediği ve İstanbul’da sara-
yın önündeki çeşmenin benzersiz suyundan bile hafif olduğunu saptadığı sulardan birisi, 
Diyarbakır’da keşfettiği Hemrevat suyuydu. Sultan İbrahim (1640-1648) bu suyun methi-
ni duyunca saraya bundan getirilmesini emretmişti.

Tiryaki kelimesi nereden 
geliyor? Osmanlı döneminde 
zehirlenmelere ve bazı 
hastalıklara karşı kullanılan bir 
cins macuna tiryak adı verilmiş, 
bunu kullananlara da “tiryaki” 
denilmiştir. Tiryaki, zamanla 
her türlü keyif verici madde 
tutkunlarını niteleyen bir isim 
olmuştur.

Evliya Çelebi: 17. yüzyılda 
yaşamış Türk seyyahıdır. İstanbul 
ve çevresinden başlayarak, elli yıl 
boyunca Osmanlı ülkesinin hemen 
tamamını gezmiş; izlenimlerini 
on ciltlik Seyahatnâme adlı 
eserde toplamıştır. Zaman zaman 
fantastik ve mübalağalı anlatıma 
kaçmış olsa da Evliya Çelebi’nin 
mahallî kültüre dair anlattıkları 
son derece önemlidir.
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Başkent İstanbul’da çeşitli markalarda su satan sucu dükkânları açılmıştı. İstanbul’un 
en güzel suları Çamlıca, Kayışdağı, Taşdelen, Karakulak, Sırmakeş, Çırçır, Kocataş, Kan-
lıkavak ve Hamidiye suları idi. Başta kolera olmak üzere, salgın hastalık zamanlarında 
hükümet Terkos suyu ve bent suları yerine doğal kaynak sularının kullanılması hususun-
da halkı ikaz ederdi. Muhacirler tarafından 1881 yılında Beykoz’da keşfedilen Karakulak 
suyunun 40 kıyyesi (yaklaşık 51 kg) 7 kuruştan satılırken, yakın yerlere ücretsiz taşın-
makta, uzak bölgelerde oturanlardan 1 kuruş nakliye ücreti alınmaktaydı. Yaygın tüketil-
diği anlaşılan sulardan birisi de İnegöl’den getirilen Çitli suyu idi. Hazmettirici ve birçok 
hastalığa karşı bünyeyi koruyucu özelliğe sahip Çitli suyu, “herkes alsın diye” sandığı 140, 
şişesi 3 kuruşa satılmaktaydı. Boş şişe iade eden, dolusunu 100 paraya alabilmekteydi. Bazı 
su bayileri, müşterilerini sahte su satıcılarından korumak için, belirli bir indirim yaparak 
abonelik sistemini geliştirmişlerdi.

Su konusunda seçici davranıldığı ve bir su içme kültürünün oluştuğu bilinse de suyun 
keyif verici bir niteliği bulunmadığı gibi, yemek anlarında veya konukların ağırlanmasın-
da itibarı da yoktu. Bundan dolayı, içerisinde önemli miktarda sıvı bulundurduğu için su 
ihtiyacını karşılayan, vücuda protein yüklediği için açlık hissini yatıştıran ve haiz olduğu 
tatlardan dolayı keyif veren muhtelif meyveler ikramlarda daha fazla tercih edilmiştir. Su 
ve meyve, herhangi bir işleme tâbi tutulmaksızın tabiî haliyle tüketilen en mütevazı içe-
cekler olarak kalmışlardır.

Osmanlılarda su kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için şu kitaptan yararlanabi-
lirsiniz: Osmanlı Su Medeniyeti Sempozyum Bildiriler Kitabı (2000), İstanbul: İSKİ Yayınları.

Halkın içme suyu temini konusunda devletin rolü nedir?

Süt
Hayvansal gıdalar olan et, süt ve süt ürünleri Batı’da 16. yüzyıldaki reform hareketlerinden 
sonra yaygınlaşırken, hayvanları sadece eti için besleyen Çinliler ve Uzak Doğu halkları 
süt ve süt ürünlerinin tüketimine asırlarca uzak kalmışlardır. Türklerin geleneksel geçim 
kaynaklarına damgasını vurmuş büyük ve küçükbaş hayvan besiciliğinin ürünü olan süt, 
Hunlardan günümüze tadı ve önemi eskimeyen besin maddelerinin başında yer alır. Türk 
kültüründe renginden dolayı süt, yoğurt ve ayran üçlüsü “ağartı” olarak adlandırılmış ve 
bu üçünden en az birisinin tüketilmesi hayatî derecede önemsenmiştir. 11. yüzyılda ya-
şamış olan Kaşgarlı Mahmud’un Divânü Lügat’it-Türk’ünde geçen, “Su içmeyene süt ver” 
atasözü, Ortaçağ Türklerinde bu maddenin önemini vurgulamaktadır. Orta Asya, Balkan-
lar ve Anadolu mutfak kültürlerinin birleştiği Osmanlı mutfağında, süt ve süt ürünleri çok 
geniş bir yelpazede kullanılmıştır. Doğumundan itibaren insan hayatının her aşamasında 
vitamin yükleyici olarak içilen süt, kaynatılarak sıcak tüketilmesinin yanında, bazı hamur 
işleri, yemek ve içeceklerin temel malzemesini de oluşturmuştur. Yeni doğum yapan anne-
ye, kaybettiği gücünü ve enerjisini geri toplaması için komşuları ve akrabaları tarafından 
pelte ve süt götürülmesi âdet hükmüne girmişti. Saray ve halk mutfağında sayısız yoğurtlu 
yemek ve sütlü tatlı çeşidi bulunmaktaydı. Beslenme kültürünün vazgeçilmez parçaları 
olan peynir, yağ, kaymak gibi gıda maddelerinin özünü oluştururken, yoğurt ve bundan 
elde edilen ayran, Türklere özgü besin kaynakları olarak öne çıkmıştır. Kahvaltı âdetiyle 
tanışmadan önce aile bireyleri, sofraya konulan kâse veya benzeri derin kaplar içerisin-
deki sütü kaşıklarla içmekte idiler. Osmanlı döneminde İstanbulluların süt ihtiyacı şehir 
içindeki üreticilerden veya Galata, Üsküdar, Silivri, Çatalca ve Beykoz gibi yakın kasaba 
ve şehirlerden sağlanmaktaydı.

1
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Ayran
Hayvancılığa dayalı ekonominin sonucu olarak, tıpkı yoğurt gibi bir Türk buluşu olan ve 
dünyaya bu isimle yayılan ayran, en eski içeceklerdendir. Ayran evlerde belli ölçülerdeki 
tencere, bakraç veya hususi kaplarda yapılabildiği gibi kalabalık ailelerde bu iş için özel 
olarak geliştirilmiş yayık denilen ahşaptan mamul eşya kullanılmıştır. Aynı zamanda te-
reyağı elde etmeye yarayan bu yöntemde yayığın içerisine konulan yoğurtla su bir süre 
çalkalanır, yoğurt sıvılaşıp ayran olurken, yağ da ayrışırdı. Hatta ayran sözcüğünün kö-
keninin, “ayırmak” fiiline dayandırılması bundan ileri gelir. Bununla birlikte sözcüğün, 
“beyazlaşan” anlamındaki ağ(a)ran deyişiyle de yakın alakası vardır. “Ayran” sözü, Orta 
Asya ve Anadolu Türk lehçelerinde gerek anlayış ve gerek söyleniş bakımından en az ay-
rılık gösteren, eski bir kelimedir. Osmanlı Anadolu’sunda ayrana, ak, akçakatık, çalkama, 
gövertmeç, katık ve tutma gibi isimler de verilmiştir. 

Yaz aylarında serinletici etkisinden dolayı günün her saatinde içilen ayran, dört mevsim-
de özellikle katı yemeklerin yanında tüketilen bir sıvı olmuş, bilhassa pilav ile özdeşleşmiştir. 
İstanbul’u ve Anadolu’yu gezen birçok ecnebi gezgin, anılarında ikram maddesi olarak sunu-
lan ayrandan söz etmeden geçmemişlerdir. 1875 yılının ortalarında gerçekleştirdiği Güney 
Anadolu ziyaretine ilişkin anılarında, Karaman bölgesindeki misafirperver Efrenk köylüle-
rinin kendisine tereyağı, pilav ve ayran ikram ettiklerini belirten İngiliz seyyah Edwin John 
Davis bunlardan birisidir. Ayranın misafire ikramı sırasında gözetilen hususlardan birisi, 
konulduğu bardaktan veya tastan taşarcasına köpüklü olmasıydı. Köpük, ayranın özentiyle 
hazırlandığının ve dolayısıyla konuğa verilen değerin göstergesiydi. Ayran, çi�liklerde veya 
yapı işlerinde çalışan ırgat ve amelelerin temel besin maddelerinin başında gelmekteydi. 

Ayran binlerce yıldır Orta Asya’dan Balkanlara, Sibirya’dan Afrika’ya kadar Türk’ün 
ayağının bastığı her coğrafyada tüketilen başlıca içeceklerden olmasına rağmen, kültür 
tarihi çalışmalarında gereğince yer bulamamıştır. Osmanlı Türklerinin konargöçer ve yer-
leşik unsurlarının beslenme kültürünün vazgeçilmez unsuru olan bu içeceğin Türk ha-
yatındaki yerini en mükemmel izah edenlerden birisi Gaspıralı İsmail’dir. 1909 yılında 
Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi tarafından Çamlıca Köşkü’nde misafir edilen büyük düşü-
nür, kahve ve sigara ikramının ardından sunulan Çamlıca suyu ile hazırlanmış ayrandan 
övgüyle bahsetmiştir. Gaspıralı, halis yoğurt ve halis su ile meydana getirilen ayranı hem 
abıhayat, hem de “Türk millî içkisi” olarak nitelemiştir.

GELENEKSEL İÇECEKLER
Geleneksel içecekler; şerbet, limonata, şurup, şıra, boza, salep, hardaliye, ıhlamur çayı, ada 
çayı olarak listelenebilir.

Şerbet 
Aşağıda üzerinde durulacak olan şurup ve şarap, daha ziyade soğuk içecekler için kulla-
nılan meşrubat, kulplu su kabı manasındaki maşrapa ve temelde su içilen yer anlamında 
olup, sonradan huy, mizaç, karakter, yaşayış tarzı ve gidilen yol gibi birçok manalara teş-
mil edilmiş bulunan meşrep sözcükleri gibi, şerbet de, “içmek” fiilinin Arapçadaki karşılı-
ğı olan “şurb”un dilimize kazandırdığı kelimelerden birisidir. Şerbet söyleyişi, Türkçeden 
küçük değişikliklerle Avrupa dillerine geçmiş; Almancaya scherbett, Fransızcaya sorbet, 
İtalyancaya sorbetto şeklinde yerleşmiştir. Geçmişi Osmanlılardan çok öncesine uzanan 
şerbet, daha ziyade yaz aylarında tercih edilmiş olmakla birlikte, hemen her meyvenin 
şerbeti yapıldığı için yıl boyunca tüketilen bir içecekti. Şerbet taze hazırlandığı gibi daha 
önceden yapılmış şurup, çevirme ve pestil gibi maddelerin ihtiyaç halinde sulandırılma-
sıyla da elde edilebilmekteydi. Kahve ve diğer içecekler gibi hem aile içerisinde tüketilen, 
hem de misafire ikram edilen bir içecekti. Ana yemeklerin yanında ve bilhassa hamur 
işlerinden sonra daha fazla tüketilirdi.

Gaspıralı İsmail (1851-1914): 
Kırım Tatarı eğitimci, gazeteci, 
yazar ve fikir adamıdır. Hayatını 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ve İslam âleminin kalkınması 
için eğitim yoluyla mücadeleye 
vakfetmiş; modern eğitim 
kurumlarıyla ilgili düşüncesini 
usûl-i cedîd adıyla tarihe 
kazımıştır. Düşüncelerini Tercüman 
gazetesi yoluyla dünyaya duyuran 
düşünür, fikirlerini “Dilde, fikirde, 
işte birlik” sloganıyla formüle 
etmiştir.

Çevirme: Şişe geçirilen tavuk 
veya kuzunun ateşte çevrilerek 
pişirilmesi için kullanıldığı 
gibi, bir çeşit şekerlemenin 
adıdır. Şekerleme pişerken 
macun kıvamına gelmesi ve 
kristalleşmesinin önlenmesi için 
sürekli bir yöne doğru çevrilmesi 
dolayısıyla bu ad verilmiştir.
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Meyvelerin dışında gelincik, gül gibi çiçeklerin şerbeti de yaygındı. Hatta Isparta 
ve civarında gül yetiştiriciliğinin yaygınlığı da buna bağlanmaktadır. Bazı çiçekler ise 
şerbetlere koku ve renk katmakta kullanılırdı. Ayrıca çeşitli yörelerdeki endemik bit-
ki kökleri, ağaç kabukları, yaprakları ve hatta tohumları birtakım işlemlerden geçirilip 
katkı maddeleriyle zenginleştirilerek birbirinden nefis şerbetler meydana getirilmiştir. 
Antep’te yapılan meyankökü şerbeti bunlardan birisidir: Meyankökü iyice yıkandıktan 
sonra bir kütük üzerinde tokmakla ezilir, salın içerisine konup üzerine su doldurulur, 
bu halde iki gün bekletilerek kökün tadının suya geçmesi sağlanırdı. Suyun rengi me-
yankökünün oranına göre değişir; kök çoksa kahverengi ile kırmızı arası, az ise daha 
açık bir renk alırdı. Ama koyu olanı daha muteberdi. Evliya Çelebi yaygın bilinen şer-
betlerin dışında onlarca türden bahseder ki, Arnavud Kasım şerbeti, Atina balı şerbeti, 
tarçınlı hacı şerbeti, fışfış şerbeti, mübtecil şerbeti, şeker şerbeti, tiryaki şerbeti gibi 
birbirinden farklı yöreleri ve damak tatlarını çağrıştıran türler bunlardan birkaçıdır. 
Öte yandan tatlandırıcı olarak şerbetin içerisine tercihe ve imkânlara göre çeşitli şeker 
türleri ve reçeller de katılırdı. Örneğin, kış şerbetinde salep şekeri, Ramazan şerbetinde 
portakal reçeli kullanılırdı.

Hanımlara pratik yemek tari�erinin önerildiği 1907 tarihli Fahriye imzalı kitapta, çe-
şitli meyve ve çiçeklerden yapılan 24 şerbet tarifi verilmiştir. Bunlar menekşe, limonlu 
menekşe, portakal, turunç, vişne, çilek, Frenk üzümü, ekşi nar, demirhindi, sübye, badem 
sübye, keçiboynuzu, kuru üzüm, kızılcık, ağaç çileği, gül, amberbaris, iğde çiçeği, yasemin, 
zambak, fulya, fil, amber çiçeği şerbetleri ve limonatadır. Mahmud Nedim ise 1900’de ya-
yımlanan eserinde bunlara ek olarak şe�ali, kayısı, erik, kavun çekirdeği ve koruk şer-
betlerinden bahsetmiştir. Fahriye, keçiboynuzu ve sübye şerbetleri dışındakilere modern 
içeceklerden gazoz karıştırılmak suretiyle gazlı şerbetler yapılabileceğini ifade etmiştir.

Şerbet yapımında kullanılan malzeme, ailelerin varlık derecesine göre değişmekteydi. 
Dar gelirliler sadece bal veya şeker yardımıyla basit şerbet yaparken; zenginler ve devlet 
büyüklerinin konaklarında limon, portakal, ağaç kavunu, menekşe, gül, karabaş, dut, ner-
gis, safran ve ıhlamurdan hazırlanan şerbetler mutfak ra�arını doldurmaktaydı. Şerbetin 
lezzetini arttırmak için çoğu kez misk, amber, sarısabır gibi kokulu maddelerle destek-
lenmekteydi. Gerek sarayda gerekse Bâbıâli’de yabancı misafirlere ve hatırlı konuklara 
kahvenin yanı sıra şerbet ve koku ikramı âdet haline gelmişti. Özellikle son ikisi birlikte 
sunulurdu. Sarayda olduğu gibi evlerde de misafire şerbet ve kokunun birlikte ikramı yay-
gın bir âdetti. Dükkânlarda esnafın müşteriye veya özel konuklarına ikramında şerbet 
ön sıradaydı. Büyük şahsiyetlerin konaklarında yıllık muhtelif şerbetler hazırlamaları için 
mahir ustalar görevlendirilmekteydi.

Türkiye’yi gezen Batılı seyyahların eserlerinde en çok yer verdikleri iki üründen biri-
si kahve, diğeri şerbettir. İngiltere’nin ilk İstanbul elçisi William Harborne, 1582 yılında 
sarayda kendisine verilen yemeğin yanında şerbet sunulduğunu ve bu içeceğin gülsuyu, 
şeker ve baharat karışımından elde edildiğini belirtmiştir. Akdeniz’de Osmanlılara esir 
düştükten sonra Kaptanıderya Sinan Paşa’nın kölesi olan İspanyol Pedro ise 1552-1556 ta-
rihlerine ait anılarında, efendisinin konağında birkaç çeşit şerbet bulunduğundan bahset-
miş; kiraz, kayısı ve erik gibi meyvelerin kaynatılıp şeker ve bal ile karıştırılmasıyla hazır-
lanan şerbetin bozulmaması için her gün taze taze yapıldığını belirtmiştir. Tournefort ise 
Bursa’da girdiği kaplıcada yıkanma aralarında kahve, tütün ve şerbet içildiğini yazmıştır.

Osmanlı Sarayı’nda şerbet, 16. yüzyılın ilk çeyreğinde idarî bakımdan Matbah-ı 
Âmire’ye bağlı olarak kurulan Helvahane’de hazırlanmaktaydı. Saray halkının tatlı-ekşi 
yiyecekleri ve diğer içecekleri de burada imal edilmekteydi. Bu işte çalışan şerbetçilerin 
amiri şerbetçibaşı idi. Şerbetçibaşı, en nadide ve değerli şerbet malzemeleri temin etmek 
için her yıl Mısır’a giderdi. Şerbete düşkünlüğü ile bilinen Fatih Sultan Mehmed kırmızı 
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ve siyah üzüm ile Hindistan cevizinden yapılan sübyeyi severdi. Sübye denilen şerbet, 
badem, kavun çekirdeği, hıyar çekirdeği, kuru üzüm, pirinç ve abdülleziz gibi şeylerden 
yapılmaktaydı. Seçilen malzemenin dövüldükten sonra su ile karıştırılıp astardan süzül-
mesiyle elde edilen sıvıya şeker ve çiçek suyu katılmak suretiyle hazırlanırdı. Sübye sıcak 
olarak içilirdi. İstanbul çarşısında 17. yüzyılda Mısır’a özgü pirinç sübyesi satan dükkânlar 
açılmıştı. Badem sübyesi ise bademli dondurma ve badem şurubu imalinde kullanılırdı. 
Evliya Çelebi, limon suyu, şeker ve su ile hazırlanan ve içerisine bazen akamber katılan 
şerbet türünün, saraya mahsus olduğunu yazar. Osmanlı Sarayı’nda yapılan gül şerbe-
tinin malzemesi Isparta bölgesinden temin edilmekteydi. Yazın şerbete buz konularak 
lezzeti arttırıldı. Önceleri padişahın ve saray halkının şerbetlerinde kullanılmak üzere 
Uludağ’dan getirilen dondurulmuş kar, sonradan bütün şehir halkının istifadesi için ge-
tirilmeye başladı. 18. yüzyıl sonlarında İstanbul’un bütün şerbetçi dükkânlarında buzlu 
şerbet bulmak mümkündü.

Osmanlı Sarayı halkının ve İstanbul seçkinlerinin tükettiği özel şerbetlerden birisi de 
Mısır ve Sakız’da yetişen bir turunçgil meyvesi olan hummâz limonundan yapılan hummâz 
şerbetidir. Padişah için 17. yüzyılda Mısır’dan İstanbul’a yüzlerce kavanoz hummâz şerbeti 
yollanmaktaydı. Sarayda bunun içerisine misk, amber ve şeker katılarak özel bir tat verilir-
di. Bazı Osmanlı yazarları bu şerbetin kuzukulağından yapıldığını yazmışlardır. 1897 yı-
lında gazeteye ilan veren Şekerci Fâik’in sattığı üç çeşit şerbetten birisi hummâz, diğerleri 
ise gül ve limonata şerbetleriydi. Abdülaziz Bey ise sinirleri güçlendirmede eşi bulunma-
yan ve İslam şarabı denilen halis üzüm pekmezinden şerbet yapıldığını belirtmiştir. Gerek 
şerbetçi ve şekerci esnafının, gerekse seyyar satıcılarının en fazla bulundurduğu şerbet 
türlerinden birisi de demirhindi şerbetiydi.

Şerbet, sadece serinlemek ya da keyi�enmek amacıyla tüketilen bir içecek değil, aynı 
zamanda yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik gibi günlük hayatta sık karşılaşılan rahatsızlık-
larda içilen bir drogdu. İstanbul’da ciddi bir yekûn teşkil eden şerbetçi esnafı, Galata’da 
Perşembe günleri kurulan pazarda yolun sağ ve sol tarafına dizilerek ilaçlarını satarlardı. 
Anadolu şerbetlerinin ünü 16. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’ya ulaşınca, buraya limon-
lu, güllü ve menekşeli şerbet karışımları ihraç edilmeye başlamıştır. Özellikle 18. yüzyılda 
İngiltere ve Fransa’da visney adı verilen vişne şurubu ve çeşitli sert şerbetler büyük alıcı 
kitlesine ulaşmıştı. Şerbetin İtalyan mutfağına girmesinden sonra, 17. yüzyılda şerbetle 
hazırlanan dondurmaya da sorbetto adı verilmiştir.

Boza gibi şerbet de dükkânlarda veya seyyar satıcılar eliyle satılmaktaydı. Evliya 
Çelebi’ye göre 16. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da 300 şerbetçi dükkânı, 600 seyyar şer-
betçi bulunmaktaydı. Yaz sıcağında serinleten şerbetler kadar, kışın soğuk havalarda ısıtı-
lıp satılan şerbetler de makbuldü. Kışın İstanbul sokaklarında salepçi, mahlepçi, sütçü ve 
şerbetçilerden oluşan “sıcak içecek satıcıları” grubunun sayısı bini geçmekteydi. Müşteri 
memnuniyetini önemseyen şerbetçi esnafı, dükkânlarındaki şerbet servisleri için İznik ve 
Çin porselenlerinden imal edilmiş kâseler kullanmakta idiler.

Şerbetin içecek kültürü içerisindeki özgün yeri, onun birçok deyim, atasözü, şarkı ve 
türküye konu edilmiş olmasından anlaşılabilir. “Şerbet gibi”, “ecel şerbeti”, “kızılcık şerbe-
ti içmek”, “nabza göre şerbet vermek” deyimleri bunlardan birkaçıdır. İçine bu içeceğin 
konulduğu kaba “şerbetlik” denildiği gibi iş yaptırılan bir çırağa verilen bahşişe de bu ad 
verilmiştir. “Şerbetli” sıfatı ise bir hastalığa ya da zehire karşı bünyece bağışıklığı niteleyen 
bir kavramdır. Tarikata girene şerbet verilmesi, yeni doğum yapan kadına “lohusa şerbeti” 
içirilmesi gibi uygulamalar; evliliklerin ilk aşamasını teşkil eden ve Anadolu’da hâlen sür-
dürülmekte olan söz kesme ve nişan törenlerindeki “şerbet içme” âdeti, söz konusu içece-
ğin halk hekimliğindeki ve törelerdeki yerini işaret etmektedir. Doğumu takip eden gün-
lerde kutlama için eve gelen yakınlara ve komşulara, ailenin varlık düzeyine ve görgüsüne 

Mahlep: İdris ağacı denilen 
Prunus mahalebin hoş kokulu 
tohumudur. Dış kabuğu çıkarılan 
tohumun öğütülerek elde edilen 
tozu Doğu Akdeniz ülkelerinde 
çörek ve kurabiye gibi hamur 
işlerinde kullanılmıştır. Osmanlı 
Devleti’nde, 17. yüzyılda bal 
ve şekerle tatlandırılarak salep 
benzeri bir içecek yapılmıştır. 
İstanbul’da sokakta satılan 
bu içecek, Azerbaycan’da 
kahvehanelerde tüketilmekteydi.
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göre bir testi ya da kristal sürahi içerisinde sıcak “lohusa şerbeti” ikram edilirdi. Varlıklı 
aileler, ayrıca daha uzakta oturan akraba ve dostlarına kırmızı bir tüle sarılmış Saksonya 
sürahilerle bu şerbetten yollayıp doğumu haber verirlerdi. Sürahinin kapağının sarılması 
doğan bebeğin kız, sarılmaması ise erkek olduğunu bildiren önemli bir ayrıntıydı.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki şerbet türleri ile bunlar için kullanılan malzemeler 
ve şerbet tari�eri için şu kaynaktan yararlanabilirsiniz: Fahriye (2002), Ev Kadını, Haz. L. 
Erdemli-Z. Vanlı, İstanbul: Ofset Yapımevi.

Osmanlı döneminde şerbetin tüketildiği alanlar hangileridir?

Limonata
Aynı zamanda bir şerbet türü olarak kabul edilen limonatanın 14. yüzyılda Mısır’da se-
rinlemek için limon suyuna bal karıştırılmak suretiyle içildiği bilinmektedir. Osmanlı 
topraklarında 15. yüzyıldan itibaren görülen limonata önce Sarayda, büyüklerin ve zen-
ginlerin köşk ve konaklarında içilmiş; 17. yüzyılla birlikte şekerin bollaşması üzerine tü-
ketim alanı genişlemiştir. Türk limonatasını Batı’daki benzerlerinden ayıran fark, içerisine 
katılan naneden ileri gelir. 1668’de İstanbul’u gezen Fransız seyyah Tavernier, “Türklerin 
günlük içecekleri” olarak nitelediği şerbetlerin çeşitli hazırlanma biçimleri olduğunu be-
lirtmiş ve bunlardan en yaygın olanını Fransa’daki limonata yapımına benzetmiştir. Türk 
limonatasının farkı, çok az su kullanılması ve içerisine amber ve misk katılmasıydı. Padi-
şahın ve devlet ricalinin de içtiği en gözde şerbet ise menekşe, şeker ve az miktarda limon 
suyuyla yapılan şerbetti. 

Halk mutfağında limonataya, limonun rendelenmiş en dış kabuğu, şeker ve nanenin 
iyice yoğurulmasıyla elde edilen karışım ilave edilirdi. Son dönem yemek kitabı yazarı 
Fahriye’nin limonata tarifi, sıkılan limonların suyuna şeker eklenip yeterli derecede su 
ilavesiyle karıştırıldıktan sonra süzülerek çekirdek ve posanın ayıklanmasından ibarettir. 
Fakat daha iyisi için, bergamot kabuğunun üzerindeki sarı tabakanın ince bir rende ile 
kazınarak şekerle beraber porselen havanda dövülmesiyle elde edilen karışımın limona-
taya katılmasını önermiştir. Bergamot bulunmazsa bunun yerine limon kabuğunun en 
üstündeki ince tabakanın şeker ve nane yaprağıyla dövülerek limonataya ilave edilmesini 
tavsiye etmiştir.

Şurup
Kaynaklarda şerbetle karıştırıldığı görülen şurup, şerbet yapmak üzere hazırlanan koyu 
kıvamlı sıvıdır. Meyvelerin, çiçeklerin ve çeşitli baharatların özsuyuyla yapılan şurup, bu 
haliyle de tüketilmekle birlikte, asıl ihtiyaç halinde sulandırılarak içilmesi için hazırlanan 
bir içecekti. Başlıca şuruplar, müleyyin yani yumuşatıcı ve ishal yapıcı etkisi olan demir-
hindi şurubu, kuvvetlendirici oğulotu ve gelincik şurubu; kan tazeleyen şahtere ve nar 
şurubu; kanı rahatlatıcı Frenk üzümü şurubu; göğüs ağrılarına karşı Girit bademi şuru-
bu; bal ile sirkeden yapılan iştah açıcı sirkencebin, kuvvetlendirici ve yumuşatıcı pelin ve 
kına şurubu, mide ağılarına karşı hindiba şurubu, terletici ıhlamur şurubu gibi sağaltıcı 
etkileri bilinen şuruplardan başka, şe�ali çiçeği, keçiboynuzu, gül ve hatmi şurupları da 
yaygındı. 1898 yılında bir şekerlemecinin gazeteye vermiş olduğu ilanda satışını yaptığını 
duyurduğu vişne, ananas, mandalina, menekşe, badem, gül, fulya, kızılcık, ahududu, çilek, 
portakal, turunç, koruk, taze kayısı, böğürtlen, demirhindi şurupları, dönemin gözde şu-
rupları olarak düşünülebilir. Bunlardan başka birtakım yöresel meyvelerden ve endemik 
çiçeklerden şuruplar yapılmaktaydı. Kastamonu bölgesinin kızılcık şurubu bunlardan bi-
risidir. İstanbul seçkinlerin ağızlarını tatlandıran reybâs özel bir şurup türüydü. Arapçada 

2



Osmanlı Mutfağı128

ribâs denilen ve Doğu Anadolu, Lübnan, Suriye ve İran’da yetişen ışgın (Latincesi riheum 
ribes) bitkisinin ekşi tadındaki uzun ve kalın saplarından elde edilen reybâs şurubu tıbbî 
faydaları için içilmekteydi. Halep’te üretilen reybâs şurubu 16. yüzyılda Osmanlı Sarayı’na 
yollandığı gibi yurtdışına da ihraç edilmekteydi. 

Hadiye Fahriye 1924 yılında yayımladığı Tatlıcıbaşı adlı kitapta 30 çeşit şurup tarifi 
anlatmıştır. Bunlar limon şurubu, kaynamamış limon şurubu, kuru limon şurubu, porta-
kal şurubu, mandalina şurubu, turunç şurubu, vişne şurubu, kaynamamış vişne şurubu, 
kuru vişne şurubu, çilek şurubu, kaynamış çilek şurubu, kayısı şurubu, kaynamamış kaysı 
şurubu, zerdali reçeli şurubu, erik şurubu, kaynamamış erik şurubu, şe�ali şurubu, kızıl-
cık şurubu, ağaç çileği şurubu, Frenk üzümü şurubu, kaynamamış Frenk üzümü şurubu, 
hünnap şurubu, gül şurubu, yasemin şurubu, fulya şurubu, elma şurubu, kaynamamış 
elma şurubu, armut şurubu, ayva şurubu, menekşe şurubu, gelincik şurubudur.

Şıra
Şıra, çeşitli meyvelerden çıkarılan sular için kullanılan bir isim olmakla birlikte, özellikle 
üzüm suyundan yapılan hafif ekşitilmiş içeceğe bu ad verilmiştir. Anadolu’nun doğusun-
da ve batısında yaygın olan şıra, elma, armut, üzüm, nar ve muşmula gibi meyvelerin az 
veya çok ekşitilmesiyle meydana getirilirdi. Bunun için meyve ile defneyaprağı, altında 
musluğu bulunan bir küp veya fıçıya beraberce konulup üzerine şekerli su ilave edilir, böy-
lece şıra ekşitilmiş olurdu. Musluktan çekilen şıra miktarı kadar üstten şekerli su takviyesi 
yapılır, ilkbahara kadar bu işlem sürdürülürdü. Bu şekilde tükenmesi uzun zaman aldığı 
için bu şıraya “tükenmez” adı verilmiştir. Tükenmez şırası bilhassa bayramlarda sebiller 
aracılığıyla halka dağıtılırdı. Osmanlılarda üzümden şurup yapma âdeti bulunmadığını, 
üzümün hem tazesinden hem de kurusundan şıra yapıldığını belirten Hadiye Fahriye, 
üzüm şırasının yapılışını şöyle tarif etmiştir: Kuru üzüm güzelce yıkandıktan sonra az 
miktar su ile ıslatılarak birkaç saat dinlendirilir. Kuruduktan sonra taş dibeklerde macun 
gibi oluncaya değin dövülür. Daha sonra üzerine 2 kıyye (yaklaşık 2,5 kilogram) su ila-
ve edilerek karıştırılır ve yarım saat kadar dinlendirilir. Sıkılarak süzülür. Suyu tamamen 
alındıktan sonra üstüne biraz daha su ilave edilerek karıştırılıp tekrar süzülür. Posası atılır. 
Elde edilen su, şıradır. Bu şıra soğuk havalarda yirmi dört saat sonra ekşimeye başlar; bir 
ha�alık şıra ise sarhoşluk verecek derecede şaraplaşır. Yaz mevsiminde ise altı saat sonra 
ekşimeye başlar ve 2-3 gün içerisinde sarhoşluk verecek dereceye gelir. Yazar, şırayı ek-
şimekten korumak için içerisine çöven suyu veya pekmez toprağı denilen beyaz toprak 
katıp süzmek gerektiğini tavsiye etmiştir.

Boza
Kullanımı milattan önce 6 binlere uzanan boza Asya, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’da 
kurulan medeniyetlerde içile gelmiş, Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılmış en yaygın 
içeceklerden birisidir. Kaşgarlı Mahmud, Karahanlıların akdarıdan boza elde ettiklerini 
ve içeceğe buxsum adını verdiklerini yazmıştır. Selçuklu Türklerinde ise bekni adıyla bi-
linmekteydi. Hacı Bektaş-ı Velî’nin Balkanlardaki çağdaşı Sarı Saltuk Dede’nin bozacılar 
esnafının pîri olması, bu içeceğin Rumeli topraklarına Osmanlılardan önce girdiğini gös-
termektedir. 

Başta darı olmak üzere buğday, mısır, pirinç ve arpadan mayalanma yoluyla elde edi-
len boza yapımında Osmanlılar darıyı tercih etmişlerdir. Boza üretimi yapılan işletmele-
re bozahane adı verilmiştir. Daha 15. yüzyıl ortalarında Amasya’da büyük bir bozahane 
mevcuttu ve bunun bulunduğu mahalle de Bozahane olarak adlandırılmıştı. Bozahane-
ler şehirlerin temel iş kollarından birisiydi. Bozanın kâr getiren bir iş olduğu görülünce 
devlet bozahaneleri kendisi açmaya ve bunların işletme hakkını müzayedeyle satmaya 
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(mukataaya verme) başlamıştı. Örneğin,1470’lerde Edirne’deki bozahane hazineye yıllık 
70.000 akçe gelir sağlamaktaydı. 1519 yılına gelindiğinde bu şehirde 23 bozahane muka-
taaya verilmiş durumdaydı. Boza, en meşhuru Tekirdağ’da yetişen beyaz darıdan yapılırdı. 
Darı değirmende çekilerek un haline getirilir, elekten geçirilerek kepekleri ayıklanır, biraz 
sulandırıldıktan sonra serin bir yerde dinlendirilir. Bu şekilde ekşiyen darıya halis üzüm 
pekmezi karıştırılmak suretiyle boza elde edilmiş olur. Çok koyu olduğu için kaşıkla yenil-
mesi daha fazla tercih edilmiştir. Hafif mayhoş bir tada sahip olan boza sıcakta ekşiyip ta-
dını ve etkisini kaybetmeye yatkın bir madde olduğu için, serin havalarda ve bilhassa kışın 
tüketilen hatırlı bir içecekti. Üzerine atılan bol tarçın ve leblebiyle tadı ve etkisi arttırılırdı. 
Bozanın yaseminli ve başka türleri yapılmaktaydı. Ulema ve şeyhlere mahsus özel bir boza 
imal edilmekteydi. Bozaya pekmez, tarçın, zencefil, hindistancevizi vs. katılmaktaydı. Bo-
zanın çok fazla mayalanmış olan türüne “mırmırık” denirdi. Mırmırık özellikle Ankara 
bölgesinde tutulmaktaydı. Bunun, içenlere sarhoşluk veren daha sert cinsi İstanbul’da içki 
yerine de kullanılmıştır. Geleneksel kullanımıyla günümüze kadar gelmeyi ve hatta yurt 
dışına ihracı bile başarmış olan boza, besleyici niteliğinden dolayı tercih edilmiştir. Tandır 
başlarında leblebi eşliğinde içilmesi, tutkunlarına tarifsiz bir keyif verirdi. Hazırlanma-
sında mısır yerine arpa da kullanılan boza, biraya yakın olmakla birlikte, içilmesinde dinî 
yönden bir yasak söz konusu değildi. 

Osmanlı Sarayı’nda boza Helvahanede yapılmaktaydı. Kasım’dan başlayarak Nisan so-
nuna kadar sıkça tüketilen boza için sadece 1631 yılında 7.5 ton pirinç harcanmış olması 
boza tüketiminin miktarı hakkında fikir vermektedir. Sarayda ve bazı zengin konakla-
rında boza için özel küpler bulundurulur ve bu küpler bodrumda ağzına kadar toprağa 
gömülerek bozulmadan muhafaza edilirdi. II. Abdülhamid zamanında Yıldız Porselen 
Fabrikası’nın kurulmasından sonra boza, burada özel olarak üretilen sürahi ve bardaklar-
la ikram edilmiştir. 

Boza, besleyici ve vücudu ısıtıcı etkisinden dolayı Osmanlı ordusunun temel tüketim 
maddelerinden birisiydi. Çeşitli vitaminler, yağ, kalsiyum, demir ve çinko gibi kimyasal 
bileşenleri yeniçerilerin tok kalmasını sağladığı gibi soğuğa karşı da direnç kazanmaları-
na yarardı. Bozayı hamal ve ameleler enerji toplamak için içerlerken, hamile kadınlar da 
sütlerinin bol ve çocuklarının kuvvetli olması için tüketmişlerdir.

Boza daha ziyade Rumeli’de, Arnavutluk ve Sırbistan bölgelerinde yaygındı. İstanbul’a 
da Arnavutlar tarafından tanıtıldığı bilinmektedir. Anadolu’da en fazla yaygın olduğu yer-
ler ise Amasya, Bursa, Tosya, Ankara, Erzurum ve Mardin’di. Payitaht sokaklarında gö-
rülen seyyar boza satıcıları genellikle Arnavutlardı. Geceleri satışa çıkan seyyar bozacılar 
ellerinde iki güğüm boza, bellerinde birer bardaklık ve tarçın kutusu, bardak yıkamak 
için suibriği taşırlardı. Çoğunlukla fener de bulundururlardı. Bozacılar müşteri cezbet-
mek için ürünlerini öven manzumeler söylerlerdi. İçerisinde boza içilen mekânlara da 
bozahane denilmiştir. 

Bozahaneler de kahvehaneler gibi şehir kültürünün önemli bir parçası haline gelmişti. 
Kahvehaneler hakkında olumsuz görüşler ortaya koyan Osmanlı kaynakları, bozahaneler 
konusunda pek katı değillerdir. Bununla birlikte, içerisinde boşa zaman harcandığı için 
olsa gerek pek olumlu da bahsetmemişlerdir. Evliya Çelebi’ye göre 1630’larda İstanbul’da 
300 bozacı dükkânı ile 1005 boza satıcısı bulunuyordu. II. Selim’in (1566-1574) tahta çı-
kışının ikinci yılında, kahvehanelerle beraber bozahaneler de içerisinde günah işlendiği 
gerekçesiyle kapatılmıştır. Ankara’daki bozacılar kapatılmakla kalmamış, küpleri ve ça-
nakları kırılmıştır. Fakat Şeyhülislam Ebussuûd Efendi, sarhoşluğa yol açtığından şüphe 
edilmediği sürece bozanın helal olduğu yönünde fetva verince mekânlar yeniden açılmış-
tır. Bununla birlikte Ebussuûd Efendi, şüpheye düşülmemesi için, bozanın dükkânlardan 
alınmak yerine evde yapılanından içilmesini tavsiye etmiştir. Boza aleyhindeki görüşlerin 
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sürmesinden dolayı sonraki asırlarda bozahaneler, meyhanelerin devamı olan ve ayakta-
kımının gittiği mekânlar olarak görülmüştür. Bu algı, dolaşımda bulunan iki farklı boza 
türünün tüketicilerinin farklılığından ileri geliyordu. Bunlardan birincisi sarhoş edici 
etkisi bulunmayan tatlı boza, diğeri ise sarhoşluk veren ve yeniçeri, levent, hamal gibi 
grupların kullandıkları ekşi boza idi. Alkol ve asit oranı yüksek olan ekşi bozayı Tatarlar 
su niyetine içtikleri için “Tatar bozası” da denilen bu içeceğe Evliya Çelebi “İslâmbol bo-
zası” adını takmıştır. Dönemin aydınları, İstanbul sosyetesinin bozahanelere gitmediğini 
yazmışlardır. Örneğin, 17. yüzyılda Haliç’te, sandalcı ve gemicilerin devam ettikleri çok 
sayıda bozahane mevcuttu ve bunlar ekseriyetle meyhanelerin yanında konumlanmıştı. 
Bursa’da ise durum tersi olup, kibarların yani sosyetenin belli başlı eğlence yerlerinden 
birisiydi ve bozahanelerde çalgıcılar ve şarkıcılar bulunmaktaydı. Bozahanelerin mimari 
estetikten ve sanattan uzak olduğunu belirten Evliya Çelebi Dobruca, Akkirman ve Kırım 
bozahanelerini sarhoşların devam ettikleri salaş mekânlar olarak tasvir etmiş, fakat Bursa 
ve Kefe bozahanelerini bu genellemenin dışında tutmuştur.

Boza tüketiminin yaygın ve yerleşik bir kültür oluşu Türk folkloruna kazandırdığı 
ürünlerden anlaşılabilir. Bugün de kullanılan “Şıracının şâhidi bozacı” deyiminin orijini 
olan “Meyhaneciden kefil istemişler, bozacıyı göstermiş” sözü, bunun satıldığı mekânların, 
Türk toplumunda tasvip edilmeyen meyhanelere benzetilmesinden kaynaklanmıştır. “En-
sesinde boza pişirmek” deyiminin arka planında ise eziyet çeken kişinin hâlinin boza ya-
pılırken geçirilen çetin aşamayı hatırlatması vardır.

Osmanlı’dan günümüze boza tüketimi ve kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak 
için şu kaynaktan yararlanabilirsiniz: Acısıyla Tatlısıyla Boza: Bir İmparatorluk Meşruba-
tının Tarihi, Coğrafyası, Kimyası, Edebiyatı (2007), Ed. Ahmet N. Turan, Ankara: Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları. 

Salep
Salep, imparatorluğun birçok yerinde doğal olarak yetişen bir orkide çeşidinin genç yum-
rularından elde edilen toza ve bundan elde edilen sıcak içeceğe verilen addır. Orchis, 
ophrys veya dactylorhiza türleri olan bu orkideye şeklinden dolayı Anadolu’da tilkitaşağı 
denilmiştir. Bunun Arapçadaki karşılığı olan husyet’üs-sa‘leb deyişinin zamanla baş tarafı 
atılarak sadece salep kısmı kullanılır olmuştur. Yumrular haşlandıktan sonra sertleşin-
ceye kadar güneşte kurutulur, daha sonra ezilerek toz haline getirilir, bu toz süt ile pi-
şirilerek salep hazırlanmış olur. İbn-i Sina 11. yüzyılda kaleme aldığı El-Kânun fi’t-Tıbb 
adlı kitabında uzunca anlattığı salebi zihni açıcı, sinir sistemini düzenleyici, öksürüğü 
söken, kabızlığı gideren, cinsel gücü arttıran, felci geçiren bir drog olarak tanıtmıştır. Os-
manlı döneminde de bu etkilerinden dolayı içilmiştir. II. Selim’in Başhekimi Nidaî’nin 
Menâfi‘u’n-Nâs, IV. Murad’ın Başhekimi Emir Çelebi’nin Enmûzec-i Tıbb adlı eserlerinde, 
İbn-i Sina’nın salebin faydaları hakkındaki görüşleri tekrarlanmıştır.

Salep, vücudu ısıtıp soğuk algınlığına karşı direnç sağladığı için kış günlerine özgü bir 
içecekti. Özellikle sütle hazırlandığında etkisinin daha çok arttığına inanılır, isteğe göre 
tarçın katılırdı. Boşaltım sistemi hastalıklarında etkisi bilinen salep, musilaj özelliğe sahip 
olduğu için kronik ishalleri kesmek için içilirdi. Besleyici özelliğinden dolayı gıda mad-
desi olarak da nitelendirilmiş olan salep, 18. ve 19. yüzyıllarda pekmez, bal veya şekerle 
tatlandırılmış, üzerine zencefil, tarçın, gülsuyu veya çiçek suyu serpilmiş, tercihe göre içe-
risine bir parça kuru kaymak da katılmıştır.

Salep, içecek olarak tüketilmesinden başka kaymaklı dondurma, çevirme ve şer-
bet yapımında da kullanılırdı. En elverişli salepler Kahramanmaraş, Akdağmadeni ve 
Taşköprü’de yetişenlerdi. Salep, Osmanlı Sarayı’nın her sene padişahlar için macunların 

Musilaj: Su ile temasında şişen 
madde.
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pişirildiği Helvahanenin temel tüketim maddelerinden biriydi. “Macun-ı şâhî” ya da “pa-
dişah macunu” denilen ürünün temel bileşenlerinden birisi salepti. Çelebi Mehmed ve 
II. Murad devirlerinde yaşamış olan Muhammed bin Mahmud Şirvanî, Tuhfe-i Muradî 
adlı eserinde salebi bu macunun belli başlı maddeleri arasında göstermiş ve yararların-
dan şöyle bahsetmiştir: Öncelikle zihni açar, kalbe güç verir, ciğer ağrısına faydalıdır, 
hemoroide, bağırsak ağrısına, gut hastalığına iyi gelir; kısacası bütün hastalıklara şifalı-
dır, tecrübe edilmiştir ve şahlar macunudur. Osmanlı’nın son devir romanlarında, kışın 
İstanbul sokaklarında güğümlerle salep satıldığına dair kayıtlara rastlanması, salep tüke-
timinin yaygınlığı konusunda fikir vermektedir. Osmanlı Devleti 17. ve 18. yüzyıllarda 
Avrupa’ya ve Hindistan’a salep ihraç etmiştir. Ancak 18. yüzyılın ortalarından itibaren 
İngiltere ve Fransa’da çay ile kahvenin gölgesinde kalması üzerine ihracat gerilemiş ve 
nihayet durmuştur.

Hardaliye
İlk defa ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de kaynaklarda Kanuni Sultan Sü-
leyman (1520-1566) devrinden beri tüketildiği görülen ürünlerden birisidir. Hardaliye, 
Kırklareli başta olmak üzere Rumeli topraklarında yetişen özel bir üzümün olgunlaşmış 
taneleri ile hardal tohumunun karıştırılması yoluyla elde edilen lezzetli bir kış içeceği idi. 
Taze şıra ve dövülmüş hardal, musluklu bir fıçıya veya küpe konarak sıkıca kapatılır ve bu 
şekilde üç ha�a serin bir yerde bekletilirdi. Hardal tohumu üzüm şırasının mayalanma-
sını, dolayısıyla alkol oluşumunu önlediği için, hardaliyenin içilmesinde dinî yönden bir 
sakınca bulunmuyordu. 

Kanuni zamanında Türkiye’yi gezen Felemenk diplomat Busbecq, içine üzüm sal-
kımları konulan hardaliyeli üzüm turşusundan bahsetmiştir. 17. yüzyılda Edirne ve 
Banyaluka’da hardaliye üretimi yapılmaktaydı. Anadolu’da ise Amasya hardaliyesinin 
şöhreti yayılmıştı ve her yıl buradan İran’a hediye olarak hardaliye yollanmaktaydı. 19. 
yüzyıl sonlarında İstanbul’da sınırlı bir tüketici kitlesi bulunan hardaliyenin, 20. yüzyılın 
başlarında Vezneciler ile Fatih’te en az iki dükkânda satıldığını dönemin gazetelerindeki 
reklamlardan öğrenmekteyiz.

Müselles
Üzüm şırasından ya da eski şaraplardan yapılan bir içecekti. Arapça “üç” anlamındaki 
selâseden türeyen müsellese bu adın verilmesi, şıra veya şarabın üçte biri kalıncaya ka-
dar kaynatılması nedeniyledir. Bu şekilde kaynatma neticesinde alkolü giderilmiş olan 
şarabın, yani müsellesin, dinî kurallara göre içilmesi mübah hâle geliyordu. Ancak Evli-
ya Çelebi, yıllanmış şarabın ne kadar kaynatılırsa kaynatılsın alkolünün kaybolmayaca-
ğından hareketle, bunun bir fincanının bile sarhoş etmeye yeteceğini düşünmüş ve mü-
sellesi haram saymıştır. Buna karşın diğer din âlimleri ve yazarlar, müsellesi tüketimine 
olumlu bakmışlardır. Müselles Kırklareli ile Rumeli’nin çeşitli yerlerinde ve Bosna’da 
üretilmekteydi. İstanbul’da pek fazla tutulmamış olmakla beraber, en çok aranılanı Ge-
libolu müsellesiydi.

Ihlamur Çayı
Latincesi tilia olan ağacın kurutulmuş yapraklarının Çin çayı gibi kaynatılmasıyla elde 
edilen içecek başlangıçta ıhlamur ağacının yetiştiği sahil kesimleri ile Trakya bölgesinde 
içilmiş, daha sonra iç bölgelere yayılmıştır. Sıcak olarak ve daha ziyade sağaltıcı etkisiyle 
bilhassa kışın tüketilen içeklerden olduğu için karasal iklimin hâkim olduğu yörelerde 
tutulmuştur. İdrar arttırıcı, terletici ve göğsü yumuşatıcı etkilerinin yanı sıra, bünyele-
rin soğuğa karşı direnç sağlaması veya solunum yolu hastalıklarında kullanıldığı gibi 
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Tanzimat’tan sonra başlayan kahvaltı kültüründe bazı ailelerin bu öğünde tercih ettikleri 
içecek olmuştur. Tanzimat romanında veya Midhat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul örne-
ğinde olduğu üzere Osmanlı’nın son dönemini anlatan romanlarda yüksek rütbeli devlet 
görevlilerinin konak ve saraylarında misafirlere ikram edilen maddeler arasında ıhlamura 
da rastlanmaktadır.

Adaçayı
Latincesi salvia olan adaçayının S. o�icinalis başta olmak üzere çeşitli türlerinden elde 
edilen içecektir. Adaçayı bitkisinin Türkçedeki karşılığı “diş otu”dur. Sağaltıcı özelliğinden 
dolayı sıcak olarak tüketilen içeceklerden birisi olan adaçayının tarihi ilkçağlara kadar 
uzanmaktadır. Sömürgeler çağında Hollandalılar Çin ve Japonya’ya verdikleri adaçayının 
üçte biri oranında Çin çayı almışlardı ve Avrupa’ya çay ilk defa bu takas yoluyla girmişti. 
Osmanlı toplumunda adaçayının yaprakları kurutulup sıcak içecek olarak tüketilirken, 
bitkinin farklı türlerinin yetiştiği Anadolu’nun batı ve güney kesimlerinde dokuma sektö-
ründe doğal boyamacılıkta kullanılmıştır. 1890’larda Anadolu ve Rumeli’de etkili olan ko-
lera salgını sırasında devlet, Erzurum, Van, Trabzon, Sivas, Bitlis, Mamüratülaziz, Edirne 
ve Kosova valilerine genelgeler göndererek, Avrupa’da yapılan bilimsel araştırma sonuçları 
doğrultusunda ahalinin çay veya adaçayı içmesini istemiştir. Adaçayı aile arasında tüke-
tildiği gibi misafire de ikram edilebilen ve kahvehane gibi kamusal mekânlarda da satılan 
bir içecekti.

MODERN İÇECEKLER
Kahve, çay, kakao, gazoz gibi içecekler modern içecekler arasında sayılabilir.

Kahve
Kahve 1000 yılı civarında, Afrika’da, besleyici ve tok tutucu özelliğinden dolayı öğütülerek 
ekmek yapımında kullanılan bir madde idi. Keyif verici özelliğinin keşfedilmesi bundan 
birkaç asır sonradır. Rivayete göre, Etiyopya’da Kaudi adlı bir çoban, gütmekte olduğu 
keçilerinin bazı geceler çok hareketli olduklarını, uyuyamadıklarını fark edince bunun 
sebebini anlamak için kafa yormaya başlamış, işin içinden çıkamayınca konuyu bölgenin 
tanınmış bilginlerinden birisine açmıştır. Bilge kişi hayvanlardaki değişikliğin, yedikleri 
otlarla ilgili olabileceğini belirtmiş, otlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde keçileri bu 
duruma düşüren yaprakların kahveye ait olduğu tespit edilmiştir. Çobanın görüştüğü ki-
şinin Şaziliye tarikatı şeyhi olduğunu belirten rivayete göre, kahve Şeyh Şazilî ve müritleri 
için vazgeçilmez bir tutku olmuş; ayıltıcı etkisinden dolayı geceleri daha çok ibadet etmek 
amacıyla sufiler kahveyi bolca tüketmeye başlamışlardır. Nihayet 13. yüzyılın ortalarında, 
Şeyh Şazelî’nin müritleriyle birlikte hacca gitmek istediği geminin, aniden çıkan fırtınanın 
etkisiyle yön değiştirip Cidde yerine Yemen iskelesinde durması üzerine kahve alışkanlığı 
buraya gelmiş oldu. 15. yüzyıl ortalarında Yemen kahve ağaçlarıyla kaplandı. Yavuz Sultan 
Selim (1512-1520) komutasındaki Türk ordularının Memlukları yenip Yemen’i de ele ge-
çirmesi üzerine Osmanlılar kahveyi tanıdılar.

Osmanlı idaresinden önce Araplar arasında hüküm süren kabile anlaşmazlıkları ve 
rekabet nedeniyle seyahat güvenliği kalmadığından, üreticiler mahsullerini sahile indi-
rememiş ve kahve başka bölgelere taşınamamıştı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
(1520-1566) Osmanlıların Kızıldeniz’in iki yakasına hâkim olmaları üzerine, Yemen ile 
Habeşistan’ın sahil kesimlerindeki ambarlarda ve limanlarda bulunan tonlarca kahve 
Müslüman tacirler eliyle İstanbul’a nakledildi. İstanbul 1530’ların ortalarından itibaren 
kahvenin geniş kitlelerce tüketildiği bir merkez haline geldi. Kahve daha önce yerleştiği 
yerlerdekine benzer biçimde, burada da önce tarikat çevrelerinin ilgisine mazhar oldu. 
Nihayet 1551 tarihinde Halepli Hakem ve Şamlı Şems’in Tahtakale’de ilk kahvehaneleri 
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açmasıyla kahve alışkanlığı toplumun en alt katmanlarına kadar genişledi. Avrupalıların 
henüz tanımadığı 16. yüzyılın sonlarında kahve, Anadolu’nun en ücra köylerinde bile içi-
liyordu. 1580’lerde Ankara’da kahvehane gündelik hayatın en işlek kurumları arasında yer 
almaktaydı. Devlet erkânı toplantılarda kahve içerken, merasimlerde katılımcılara kahve 
sunulmaktaydı. Dini, milliyeti, cinsiyeti ve statüsü ne olursa olsun şehirli ve köylü bütün 
Osmanlıların tiryakisi haline gelmesi, kahveye imparatorluk içeceği vasfı kazandırdı. 

Kahvenin Avrupa’ya tanıtılması ve taşınması da Türkler aracılığıyla oldu. Avrupalılar 
kahveyi ilk önce İstanbul ile diğer şehirlere giden diplomat ve seyyahların yazılarından 
tanıdılar. Bazı egzotizm meraklıları kahveyi ülkelerine götürdüler. Öte yandan resmî gö-
revlerle Avrupa’ya giden Osmanlı elçilerinin kahve alışkanlıkları, oradaki muhataplarını 
etkiledi. Örneğin, 1669’da Paris’e gönderilen Süleyman Ağa’nın kendi eliyle yaptığı kah-
ve, Kral XIV. Louis’nin (1610-1643) ailesi de dâhil olmak üzere Paris sosyetesini büyüle-
mişti. İçecek buraya ca�e, ko�ie, co�ee gibi kelimelerle yerleşirken, bunun içildiği ticari 
mekânlara da café adı verildi. Avrupa’da kahvehanelerin tesisinde de Türklerin rolü büyük-
tür. Almanya’nın bilinen ilk ruhsatlı kahvehanesi 1673’te Bremen’de açıldıktan sonra; 1697 
yılında Würzburg’da va�iz edilmiş bir Türk, 1698 yılında da Bohemya’nın Neuhaus ken-
tinde yine Ahmet adlı bir Türk ilk kahvehaneleri işlettiler. Paris’in ilk kafesi olarak bilinen 
St. Germain yakınındaki Türk tarzı kahvehane, 1672 yılında Pascal adlı Osmanlı vatanda-
şı bir Ermeni tarafından açılmıştı. Avrupa’da birçok kahvehane işletmecisi ise daha fazla 
müşteri çekebilmek amacıyla, garsonlarına üniforma olarak Osmanlı kıyafeti giydirmiş-
lerdir. Avrupalılar, kahvenin buradaki serüvenini, Müslümanların batıdaki ilerleyişinin 
son noktası olarak bilinen 1683 yılındaki Viyana bozgunu sırasında yaşanan bir hadiseye 
dayandırırlar. Kuşatmadan mağlup ayrılan Türk ordusu geri dönerken savaş meydanında 
bir hayli erzak bırakmıştı. Bunların içerisinde, çuvallara doldurulmuş 250 kilogram da 
kahve bulunuyordu. Avusturyalı askerler bunları deve yemi zannederek Tuna’ya dökmek 
istemişlerdi. Belirtilen savaşın en önemli kahramanlarından Polonya asıllı Kolschitsky, 
durumu son anda fark ederek çuvallara el koydu. Daha önce İstanbul’da bulunduğu ve 
kahve işlettiği için bu maddeyi tanıyan Kolschitsky bir kahvehane açıp yıllarca bunu pa-
zarladı. Bu arada Viyanalı bir fırıncının da yine kuşatma sırasında Türklerden öğrenerek 
imal ettiği ayçöreğinin eşlik etmesiyle beraber kahvenin şöhreti günden güne arttı. Kahve 
Müslümanlıkla özdeşleştirildiği için Avrupa’da bir süre “kâfirlerin içeceği”, “şeytan içkisi” 
gibi nitelemelere maruz kalmış, onu içenlerin Türkleşeceğinden endişe edilmiştir. 

Osmanlıların kahve içmeyi kendilerine özgü damak tadıyla sentezlemesi “Türk kahvesi” 
kimliğini ortaya çıkarmıştır. Ancak Sabri Koz’un belirttiği gibi esmer tenli ve dağlı bir Arap 
(ya da Habeşî) iken kara yağız bir Osmanlı’ya ve sonrasında Türke dönüşen kahvenin bu 
kimliğe kavuşması, bunun dinî hükmüyle ilgili tartışmalardan kaynaklanan acı ve sancılı 
bir süreç sonunda olmuştur. Kanuni’nin başhekimi Mehmed Bedreddin Kosonî kahvenin 
tıbben zararlı olmadığını, az miktarda içilmesi halinde bazı faydalar sağlayacağını belirtmiş-
ken, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi kavrulurken kömürleştiği için kahvenin haram olduğu-
nu, içenlerin de fâsık, yani günahkâr olacağını ileri sürdü. Bunun üzerine kahve yasaklandı. 
İstanbul limanına kahve getiren gemiler dipleri delinmek suretiyle batırıldı. Tiryakiler ve 
kazançlarını kahveden sağlayan tüccarlar buna tepki gösterdiler. Şikâyetlerin padişaha kadar 
ulaşması ve biraz da kahveden alınan gümrük gelirlerinin azalmasının da etkisiyle Ebussuûd 
Efendi verdiği fetvayı bir süre sonra kaldırdı. Kahvenin aleyhindeki ve lehindeki tartışmalar 
sonraki padişahlar döneminde de sürdü. III. Murad (1574-1595) zamanında kahvehane-
ler hakkında hem toplum, hem de yönetim katından şikâyetler yağmaya başlayınca kahve 
yasaklanırken, kahvehaneler de ilk defa kapatıldı. Aslında yasakların hedefi kahvehaneydi, 
kahve bir bakıma günah keçisiydi. Zira şikâyetlerde kahveden ziyade kahvehanenin kötü-
lükleri üzerinde durulmaktaydı. Örneğin, 1580’lerde Ankara’dan ve Karahisar’dan İstanbul’a 
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ulaşan şikâyetlerde kahvehanelerin türlü ahlâksızlıkların sergilendiği fesat yuvaları haline 
geldiği, çengi oynatıldığı, dedikodu yapıldığı, kısacası batakhaneye dönüştüğü öne sürül-
müştü. Bununla birlikte yasağa aldırış etmeyen tiryakiler kahvelerini gizlice içmenin yolunu 
bulmakta idiler. Nihayet Şeyhülislam Bostanzâde’nin kahvenin lehinde ve nazım şeklinde 
yazdığı 52 beyitlik fetvası üzerine III. Murad koyduğu yasağı geri kaldırdı. Kapatılanlarla 
beraber imparatorluk sathında çok sayıda yeni kahvehane açıldı. Bu arada bazı yöneticiler 
de bu kârlı işe soyundular. III. Mehmed zamanında (1595-1603) İngiltere’den Osmanlı ül-
kesine tütünün girmesi üzerine yeni bir tartışma başladı. İçilirken sakalı, elbiseyi ve etrafı 
kokutması, evlerde yangına sebebiyet vermesi gibi nedenlerle ulema ve ahali arasında tütün 
aleyhtarlığı gelişti. 1633’te Cibali’de meydana gelen ve şehrin üçte birini küle çeviren büyük 
yangına kahvehanelerde içilen tütün artıklarının sebep olduğu tespit edilince, IV. Murad’ın 
fermanıyla İstanbul ve diğer şehirlerdeki bütün kahvehaneler kapatıldı. Fakat bu yasağı da 
IV. Mehmed (1648-1687) kaldıracaktı. Kahvehaneler toplu şekilde son olarak 1826’da yeni-
çeri teşkilatının kaldırılmasıyla birlikte yasaklanmış, ancak 1830’lardan itibaren açılmaları-
na yeniden ruhsat verilmiştir.

17. yüzyılın sonlarında Yemen’den Kahire’ye her yıl yaklaşık 5 bin ton kahve getiril-
mekte; bunun yarısı Mısır’da tüketilirken, diğer yarısı ise İstanbul’a ve öteki Osmanlı şe-
hirlerine gönderilmekteydi. Mısır’dan Saray mutfağı için alınan malzemeler arasında kah-
ve de bulunmaktaydı, ama bunun parası mutfak için ayrılan ödenekten değil, padişahların 
özel bütçelerinden ödenmekteydi. Padişahın kahvesi özel bir kömürle hazırlandığından 
bunun bütçesi de ayrı tutulmuştur. Kahveye düşkünlüğü ile bilinen Kanuni zamanında 
Sarayda kahvecibaşılık kurumu ihdas edilmişti. Kahve tutkunu diğer padişah II. Abdül-
hamid ise Yıldız’daki özel kütüphanesinde çalışırken kahve içmekte, önemli konuklarını 
burada kahve ile ağırlamaktaydı. 

Kanuni devrinde, tiryakileri kahve bağımlılığından vazgeçirmek için İstanbul’a kahve 
getirenlerden gümrük vergisi alınmaya başlamıştı. Kahvenin çabuk tüketilmesinin ya-
nında, düzenli olarak gelmemesi bazen kahve darlığına yol açıyor, fiyatlar yükseliyordu. 
Yokluk dönemlerinde karaborsa canlanıyor, ürünün sahtesi piyasaya sürülüyordu. Avru-
palı tüccarlar başlangıçta kahveyi Mısır’dan almakta ve gemilerle Avrupa’ya sevk etmekte 
idiler. Bu durum vergi kaybına yol açtığı gibi İstanbul ve diğer bölgelere daha az kahve 
gitmesine neden olunca, Bâbıâli, hem vergi kaybının önünü almak hem de kahve piyasa-
sını canlandırmak amacıyla Mısır’da Avrupalı tüccarlara kahve satışını yasakladı. Bunun 
üzerine Fransız ve Hollandalı tüccarlar, doğrudan doğruya Yemen’e giderek normal değe-
rinden çok yüksek fiyatlarla ve gemiler dolusu kahve satın almaya başladılar. Bu girişim 
kahve ticaretine büyük darbe indirdi, kahve stokları hızla boşalırken fiyatlar olağanüstü 
biçimde arttı. Bir süre sonra İstanbul’un deniz ticaret yollarının Avrupalıların kontrolüne 
geçmesi pahalılığı körükledi. Nihayet III. Ahmed 1719 yılında Yemen İmamına mektup 
göndererek Avrupalı tüccarlara hiçbir şekilde kahve satılmamasını istedi. Fakat alınan 
tedbirlere rağmen kaçakçılık önlenememiştir. Bu arada yeryüzünde kahve plantasyon-
larının genişlemesi ve Brezilya kahvesinin diğer kıtalara ihracatının yapılması Yemen’in 
kahve tekelini yıktı. Osmanlı hazinesi ve ekonomisi bundan büyük yara aldı. Çeşitli ne-
denlerle piyasadan çekildiği zamanlarda, bir kısım esnaf kahveye nohut, bulgur, badem, 
öğütülmüş fındıkkabuğu ve başka maddeler karıştırarak satmak yoluna gitti. Ortaya çıkan 
açığı kapatmak isteyen hükümet kahve ticaretine yeni vergiler getirdi. Fakat bu tedbir fi-
yatların iyice kontrolden çıkmasından başka bir işe yaramadı. Karışık kahve ile mücadele, 
Abdülaziz ve özellikle II. Abdülhamid devirlerinde zabıtayı en fazla uğraştıran sorunlar-
dan birisi olmaya devam etti. Tanzimat’tan sonra yeni gelir kaynakları yaratmak politikası 
çerçevesinde birtakım sanayi bitkilerinin deneme ekimlerine girişen devlet, Girit ve diğer 
Ege adaları ile Bingazi, Suriye, Bağdat, Hicaz, Diyarbekir, Adana ve İzmit vilayetlerinde 
Yemen kahvesi ekmiş, ancak sonuç alınamamıştır.
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Türk kahvesinin çekiciliğini, tozun kavrulma derecesi, pişirilen suyun özelliği, ateşin 
cinsi, pişirme süresi ve cezvenin hangi metalden imal edildiği belirlemiştir. Geleneksel 
Türk kahvesinin hazırlanmasında sudan başka bir madde kullanılmaz, yani sadedir. Bu-
nunla birlikte ağzı tatlandırıcı olarak yanında bir parça lokum ile küçük bir bardak içeri-
sinde su ikram edilirdi. Türk kahvesinin diğer hususiyetleri telveli ve köpüklü oluşudur. 
Telve, içeceğe asıl tadını veren madde olduğu gibi köpük de soğumasını ve kokusunun 
kaçmasını önleyen kapak vazifesi görürdü. Kahvenin höpürdetilerek içilmesi ayıp sayıl-
maz, tersine sevimli bulunurdu. Zira içenin memnuniyetini ve keyfini yansıtan bu ses, 
kahvenin mükemmelliğini gösterirdi. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerek Avru-
palılar gerekse Osmanlılar nezdinde Brezilya kahvesi göz doldurmaya başlamış, ancak ha-
zırlama yöntemi bakımından “Türk Kahvesi” değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Türk 
kültürünün Avrupa’ya kazandırdığı en önemli şey belki de budur. Nitekim 1835 yılında 
İstanbul’da bulunan İngiliz leydisi Pardoe’nin, sıcak ve koyu Türk kahvesini tattıktan son-
ra, yaklaşık iki asırdır kullanmalarına rağmen, Avrupalıların kahve pişirmeyi öğreneme-
melerinin çok acıklı olduğunu belirtmesi, bu gerçeğin apaçık itirafıdır.

Kahve bazı biyolojik ihtiyaçları karşılayan ve anlık lezzet yaşatan sıradan bir içecek 
olmayıp, toplumsal, kültürel ve simgesel anlamlar içeren bir maddeydi. Kahve her şeyden 
önce bir keyif vericiydi. Batılı seyyahlar bu keyfi, kahve içenin bağdaş kurarak gözünü bir 
noktaya dikip hayal veya tefekküre dalması şeklinde tarif etmişler; Avrupa’da olduğu gibi 
eğlenme, savurganlık ve lüks tüketim anlayışına benzemediğini vurgulamışlardır. “Gönül 
ne kahve ister, ne kahvehane/Gönül sohbet ister kahve bahane” sözünün de ifade etti-
ği üzere, kahve, ortak paylaşımda bulunmak isteyenler için bir araç olarak algılanmıştır. 
Özel, resmî ve kamusal mekânların en geçerli ağırlama vasıtası olan kahve, yoksullar için 
bile mutlak bir zaruret halini almış, dostlukları hatırlatan ya da pekiştiren bir sembole 
dönüşmüştür. Bu anlayış, “Bir fincan kahvenin kırk yıllık hatırı vardır” atasözünü doğur-
muştur. Müdavimlerinin statülerine göre birçok türü bulunan kahvehaneler ise kamusal 
hayatı sadece çarşı ve cami ile sınırlı Osmanlı şehir hayatına yeni bir sosyalleşme mekânı 
olarak doğmuştur. Kahvehaneler, klasik mahalle dokusuna yeni bir çehre kazandırmış; 
özel, dinî ve ticarî zaruretlerin dışında, insanların sosyal ihtiyaçlarına yanıt veren yeni or-
tak paylaşım alanları olmuşlardır. Tanzimat’tan sonra gündelik hayata giren ve içerisinde 
sadece okuma etkinliği yapılan kıraathaneler ise içerdikleri kitap ve gazete koleksiyon-
larıyla şair, yazar ve araştırmacıların bilgi kaynakları olarak birer kültür enstitüsü işlevi 
görmüşlerdir. Kısacası bu kolektif tüketim mekânları toplumsallığın oluşması ve kamuo-
yunun gelişmesinde birinci derecede rol oynamışlardır.

Kahve konusunda Sabri Koz-Kemalettin Kuzucu (2013), Turkish Co�ee, İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, adlı kitaptan faydalandık. Bu konuda daha fazla bilgi için şu kaynağa bakabilirsi-
niz: Ralph S. Hattox (1996), Kahve ve Kahvehaneler: Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu’daki 
Kökenleri, Çev. N. Elhüseyni, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Kahvenin Avrupa’ya tanıtılmasında Türklerin rolünü belirtiniz.

Çay
Milattan yaklaşık üç bin yıl önce Çin’de keşfedilen Camellia sinensis bitkisinin, Amoy 
lehçesindeki söylenişi olan t’e (teheh), Avrupa dillerine “thé”, “tea” ve “tee” şekillerinde 
geçerken, yönetici elitin kullandığı Mandarin lehçesindeki ç’a (tcha) kullanımı Japon, 
Hint, İran, Rus ve Türk dillerine yerleşmiştir. Çin’e sınır olan Hunlar ve Uygur Türkleri 
tarafından kullanılan çay, batıya yönelen göçler neticesinde zamanla unutulmuştur. Sel-
çukluların çay içtiklerine dair kayıt bulunmazken, Osmanlıların ilk yüzyıllarını anlatan 
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kayıtlarda da geçmez. İstanbul’da ve Anadolu’da çay kullanımına dair en erken kayıtlar 
Evliya Çelebi’de bulunmaktadır. Evliya, 1631 yılına ait İstanbul izlenimleri arasında, çayın 
faydasından bahsetmiş, Gümrükhanede hizmetçiler tarafından sunulan içecekler arasın-
da Yemen kahvesi ile salebin yanı sıra çayı da zikretmiştir. Bitlis’te bir konağa misafir olan 
seyyah, burada çeşitli meyve sularından elde edilen şerbetler ile kahve, salep, mahlep ve 
sütün yanında çay ikram edildiğini belirtmiştir.

Osmanlılarda çay başlangıçta çeşitli hastalıkları sağaltmak ya da bünyeleri hastalık 
mikroplarından korumak düşüncesiyle çok az bir kesim tarafından şifalı bitki olarak tüke-
tilmiştir. Halk hekimliğinde kalp ve damar rahatsızlıkları, felç, sara ve ürolojik sorunlara 
şifa amacıyla hazırlanan macunların temel bileşenlerinden birisi çaydı. 18. yüzyılda saray 
mutfağındaki ürünler arasında görülen çay, şerbet yapımında içeceğin lezzetine çeşni ka-
zandırmak amacıyla bulundurulmuştur.

Çay kültürü Türkiye’nin doğusuna Rusya ve İran üzerinden girmiştir. Van ve Hakkari 
bölgesindeki çok koyu içme alışkanlığı İran’dan; Erzurum ve Kars’ta ise semaver kullanı-
mının yaygınlığı, çayın açık içilmesi ve kıtlama usulüyle tatlandırılması gibi alışkanlıklar 
Rusya’dan geçmiştir. Osmanlıların Orta Asyalı ırkdaşlarıyla kurdukları diplomatik ilişki-
lerin yanında, bu coğrafyadan Anadolu’ya vuku bulan sürekli göçlerin, çayın Osmanlı 
topraklarında yaygınlaşmasındaki rolü büyüktür. Bugün Amasya ve civarında çay tut-
kusunun ve semaver kullanımının yerleşik bir kültür oluşu 18. yüzyılda buraya yerleşen 
Azerbaycanlılara dayandırılmaktadır. Aynı yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’a göç eden 
bazı Kırım Tatarları ile Buharalılar, çay alışkanlığının buraya getirmişler, birçok İstanbullu 
çay içmeyi bunlardan öğrenmiş ve nihayet İstanbul’daki ilk çay ticaretini de bu topluluklar 
gerçekleştirmişlerdir. 

Çayın bugünkü anlamda tüketilmeye başlaması, hem ticari bir meta hem de kültür 
olarak ülkeye daha fazla girdiği 19. yüzyıl ortalarındadır. Osmanlı Devleti 1774’te imzala-
nan Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan beri çay ihtiyacını, Çin ve Uzakdoğu’nun çaylarını 
harmanlayıp teneke kutular içerisinde gemilerle İstanbul’a getiren Rusya’dan karşılamak-
taydı. Rusya, 1853-1855’teki Kırım yenilgisinden sonra Osmanlı piyasasından çekilince 
bunun yerini İngiltere aldı. Bâbıâli ile İngiltere arasında 1838 yılında imzalanan Baltali-
manı Anlaşması’nın ve müteakip yıllarda diğer Avrupa devletleriyle yapılan ticaret anlaş-
malarının ithalata uygulanan gümrük vergilerini yok derecesine düşürmesinden faydala-
nan İngiltere, İstanbul limanına daha fazla sömürge malı sokmuş; Çin, Japonya ve Rusya’yı 
saf dışı bırakarak, kendi sömürgelerinde yetişen çayı İstanbul’a taşımıştır. İstanbul’da çay 
tüketimi ve buna bağlı alışkanlıkların ortaya çıkmasında, belirtilen Kırım Savaşı sırasında 
aileleriyle beraber payitahta yerleşen müttefik temsilcileri öncü rol oynamışlardır. Yine 
bu süreçte alafranga kahvaltı öğünüyle tanışan Türk aileleri yavaş yavaş çay tüketmeye 
başladılar. Rusya’nın Osmanlı Devleti ve İran’la giriştiği savaşlar sonucunda Orta Asya 
ve Ka�asya’daki yurtlarını kaybettikleri için Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan Türk-
ler, yeni iskân bölgelerinde çay kültürünü tanıttılar. İstanbul’da İran’dan gelen tüccar ve 
entelektüellerin toplandığı Valide Hanı civarında açılan Acem çayhaneleri, çayın geniş 
kitlelere ulaşmasını sağladı.

Çay 1850’lerden itibaren resmî daire, askerî kışla ve sağlık kuruluşlarında tüketilen 
içecekler arasına katıldı. Dairelerin hemen tamamında bulunan kahve ocaklarında çay 
servisi yapılmakta, gerek memurlara gerekse konuklara sunulan çaylar için bardak kul-
lanılmakta idi. II. Abdülhamid’in emriyle 1891 yılından itibaren askere çay verilmeye 
başlandı. Yalnızca kış mevsimi için geçerli olan bu uygulama ile askerlerin soğuktan ko-
runması hede�enmişti. Bununla birlikte bazı kolera gibi salgın hastalıklarda askere çay 
içirilmiş, halka da tavsiye edilmiştir. Çay çeşitli hastanelerle Darülaceze ve Bimarhâne gibi 
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kurumlardaki hasta, kimsesiz ve yaşlılara verilen günlük mönüye de alınmıştı. Bazı oteller 
müşterilerine sabahları simit ve çaydan oluşan kahvaltı servisleri yapmakta, payitahtın 
işlek caddeleriyle köşe başlarında seyyar çaycılar gelene geçene semaver çayı satmaktaydı. 
19. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu ve Balkan coğrafyasında çay yayıldığı gibi bunu 
keyif verici sınıfına koyan tiryakilerin sayısı çoğaldı. 1860’lardan itibaren Beyazıt-Şeh-
zadebaşı bölgesi çayhanelerle doldu. Çeşitli nedenlerle piyasadan çekildiği dönemlerde 
Anadolu halkı, çayı andıran bitki yapraklarını aynı yöntemle hazırlayarak içmeye yönel-
diler. Bursa’da ayıüzümü denilen yabanmersini yaprağının şöhreti vilayetin dışına taşa-
rak İstanbul pazarlarında Çin çayı şeklinde alıcı bulurken; Almanya’ya ihracatı bile yapıl-
mıştır. Tokat’ta kekik çayı yapılarak içilen yapraklar ise Rusya’ya kaçırılarak Çin çayı gibi 
işlendikten sonra Anadolu’ya yıllarca gerçek çay diye satılmıştır. Erzurum kahvelerinde 
1900’lerin başında karanfil çayı, havlıcan çayı ve tarçın çayı satılmış, şeker kıtlığından 
dolayı bunlar kuru üzüm ve diğer meyve kurularıyla tatlandırılmıştır. 

Dinî ve geleneksel değer yargıları kadının kahvehane ve çayhane gibi mekânlara gir-
mesine izin vermediği için, kadınlar çayı evlerinde içmek durumunda kalmıştır. Bunun 
yanında, 20. yüzyıla girilirken, Emirgan gibi bölgelerde ailelerin devam edebileceği “çay 
bahçesi” tarzındaki mekânlar ortaya çıkmıştır. Çayın Osmanlı kadınına getirdiği en büyük 
yenilik çay partileridir. İstanbul’da bu etkinliği elçilik çevreleri ile Kırım Savaşı sırasında 
Avrupalı asker aileleri tanıtırken, diplomatik görevlerle ya da eğitim amacıyla Avrupa’ya 
Osmanlılar da bu kültürün taşıyıcısı olmuşlardır. Çay partileri 1860’lardan itibaren İs-
tanbul’daki yabancı devlet temsilcilerinin, Rum ve Ermenilerin, nihayet batılı yaşam tar-
zına özenen Türklerin yaşantılarını süsleyen sosyal etkinliklerden birisi olmuştur. Bayan 
Müller ve Dorina L. Neave, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’un Türk sakinlerinin 
evlerinde düzenledikleri “beş çayı”ndan bahsetmişlerdir. Beş çayı Osmanlı metinlerinde 
ekseriyetle “ikindi çayı” olarak kaydedilmiştir.

Sömürge ürünü olarak Osmanlı kültürüne giren çayın, hazırlanışı ve sunumu Türk 
damak zevkine ve adabımuaşeretine uyarlanmıştır. Odun ateşinde ya da semaverde hazır-
lanan çayın muteber sayılması, içiminde fincan yerine bardak kullanılması, hatta bardakta 
bile örneğin “ince belli” gibi özelliklerin aranması bu pratiklerden birkaçıdır. Çay takımı 
denilen ve hızla gündelik hayata giren araç-gereçler Türk-İslam bezeme sanatının moti�e-
riyle süslenerek millileştirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı döneminde çay sade içilmiş, nadir 
olarak kaymak, süt ve limon katılmıştır. Çayın sıcaklığına, renginin parlaklığına, ağızda 
buruşturucu bir tat bırakmasına dikkat edilmiştir. Uzakdoğu’daki çay demleme sanatı ve 
ritüelinin, Türk kültüründe semaverle anlamını bulduğunu söylemek mübalağa olmaz. 
Türk çay kültürünün en önemli ögelerinden birisi olan semaver 1870’lerden itibaren İs-
tanbul ve Erzurum’da üretilmeye başlamış, çok geçmeden İran’a ihracatı yapılmıştır.

Osmanlı döneminde Rize ve Artvin bölgelerinde 1870’lerden itibaren amatörce çay 
tarımı yapılmış, ancak göçler ve savaşlar nedeniyle üretim geliştirilememiştir. II. Abdül-
hamid döneminde İstanbul, Selanik ve Bursa’nın yanı sıra bazı Anadolu şehirlerinde gi-
rişilen deneme ekimlerinden sonuç alınamamıştır. Ancak bu dönemdeki resmî ve özel 
tecrübelerin sağladığı birikim, Cumhuriyet dönemindeki çay politikasının hareket nok-
tası olmuştur.

Çayın Tarihi ve Kültürü konusunda şu kaynakta daha fazla bilgi bulabilirsiniz: Kemalettin 
Kuzucu (2012), Bin Yılın Çayı: Osmanlı’da Çay ve Çayhane Kültürü, İstanbul: Kapı Yayınları.

Çay kültürü nerelerden ve hangi yollarla girmiştir?
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Kakao
Kahve ve çayla birlikte sömürge ürünü kabul edilen kakaonun anavatanı Meksika olup, 
Latince adı theobrama cacao olan bir ağacın çekirdeklerinden elde edilen bir üründür. 
Çikolatanın ana maddesi olan kakao, tablet halinde imal edilmeden önce sıvı içecek olarak 
kullanılmıştır. Osmanlıların Kırım Harbi sırasında tanıdığı ürünlerden birisi olan çikola-
ta imparatorluğun sonuna kadar çok sınırlı tüketilmiş, 19. yüzyılın ikinci yarısında sıvı 
çikolata tüketimi tablet çikolatanın hep önünde yer almıştır. Çikolatanın Gerçek Tarihi 
kitabının yazarlarından Michael D. Coe bunun nedenini, kahveye tutkun Yakın Doğu top-
luluklarının hiçbirisinde çikolata gerçek anlamda kabul görmemiştir diye açıklar. Bunda 
kültürel muhafazakârlık da rol oynamıştır. 20. yüzyılın başında çikolata tüketimi on kat 
artmasına ve vitrinlerde tablet, draje, bonbon türlerinde sert çikolatalar yer almasına rağ-
men, sütle karıştırılıp içilen kakao tozu ve suda eritilen cinsten katı çikolatalar piyasada 
hâlâ gezmekteydi. İngiliz kadın gazeteci Ellison, 1913 yılında İstanbul’da misafir olduğu 
konakta ikram edilen kahvaltı tepsisinde süt, kakao ve çay bulunduğunu belirtmiştir. Ke-
yif vericiler sınıfına dâhil edebileceğimiz kakao Osmanlı döneminde değil kahve, modern 
bir içecek olan çayı bile yakalayamamış, sadece “seçkin bir lezzet” olarak Beyoğlu pastane-
leri müşterileriyle sınırlı kalmıştır.

Gazoz
Meyve esansı, şeker ve karbonik asitle yapılan gazoz, Türkiye’ye ithal malı olarak giren 
ürünlerdir. 1890’ların başında ithal edilmesinin ardından Niğdeli girişimci Mısırlıoğlu 
Aleksandr, Fransa’dan makine getirerek, üç ortağıyla birlikte Karaköy’de gazoz imaline 
ve satışına başladı. Bunu Ankara’da kurulan gazoz fabrikası takip etti. İlk gazozlar şişeyle 
satıldığı gibi sifonla ve seyyar el arabalarıyla bardakla da satılmıştır. 1907 tarihinde ya-
yımlanan bir kitapta gazoz tarifinin yapılmış olması, söz konusu içeceğin Osmanlı toplu-
munda yaygınlığı hakkında fikir vermektedir. Yazar gazozun yapılışını şöyle tarif etmiştir: 
Gaz makinesinin içerisine 6 gram limontuzu ile 12 gram karbonat ve yarım kıyye (640 
gram) su konulup iki saat bekletildikten sonra sifon adı verilen şişe kaldırılır. Beş altı saat 
geçtikten sonra servis yapılır.

ALKOLLÜ İÇECEKLER
Osmanlı Devleti’nde alkollü içeceklerin üretimi ve tüketimi İslâm hukukuna göre birta-
kım esaslara bağlanmıştı. Sarhoş olanların hareketlerini kontrol edemedikleri, şeytanın 
içki vasıtasıyla insanlar arasına kin ve nefret soktuğu, ibadet etmekten alıkoyduğu gibi 
gerekçelerle İslam’ın esriklik verici şeyleri haram kılmasından hareketle Osmanlı toplumu 
içerisinde içki üretilmesi, satılması ve tüketilmesi yasaklanmıştı. Ancak gayrimüslimle-
rin, kendi iskân birimleri ve cemaat yapıları içerisinde, Müslümanları rahatsız etmeyecek 
biçimde içki kullanmalarına izin verilmişti. Gayrimüslimlere, yalnızca tüketebilecekleri 
kadar içki üretme hakkı tanınması, evlerde içki yapımı geleneğini yaygınlaştırmıştır. Alkol 
bağımlısı bir Müslüman ise içkisini ya gizli şekilde ya da devletin yasağından etkilenme-
yen gayrimüslim ahali arasında içmek durumunda kalmıştır. Güvenlik güçleri sokakta 
rastladıkları sarhoş gayrimüslimlere müdahale etmezken, Müslüman bir sarhoş görüldü-
ğünde derhal tutuklanırdı. Osmanlı İstanbul’unda Bizans döneminden kalan meyhanelere 
sonraki dönemlerde yenileri eklenmiş; zaman zaman kapatılmakla birlikte, meyhaneler 
imparatorluğun yıkılışına kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Osmanlı hükümeti, farklı toplumların uyum içerisinde düzenli bir hayat sürebilme-
leri için, birçok konuda yaptığı gibi alkollü içecek tüketimini de zaman zaman çıkardığı 
yasalarla denetim altında tutmuştur. Örneğin, Kanuni’nin 1555’te bütün Müslümanlara 
içkiyi yasaklaması ve hatta İstanbul’a şarap getiren gemileri batırmasına rağmen, ardın-
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dan tahta çıkan II. Selim’in ilk yıllarında, Yahudi ve Hıristiyan ahaliden bazılarının gizli-
ce içki sattıkları tespit edilince, hiç değilse gümrük vergisinden mahrum kalmamak için 
içki satışı tekrar serbest bırakılmıştır. Bunun için Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’den fetva 
alınmış ve içki ticaretine sınırlama getirilmiştir. Cuma namazı kılınan şehirlerde gizlice 
pazarlanması, Müslümanlara satılmaması, içki âlemleri düzenleyip çevrenin rahatsız edil-
memesi ve evlerin meyhane gibi kullanılmaması koşuluyla içki ticaretine izin verilmiştir. 
Fakat bu kural uzun sürmemiş, 1583 yılında İstanbul’da içki tüketimi herkese yasaklanıp 
bütün meyhaneler kapatılmıştır. Bu tarihlerden sonra kahve ve kahvehane konusundaki 
yasaklar ve serbestliklerin benzeri içki ve meyhaneler konusunda da yaşanmıştır. En şid-
detli yasaklar Kadızadelilerin siyasette nüfuzlarını arttırdıkları 17. yüzyıldadır. 18. yüzyıl 
şeyhülislamlarından Abdullah Efendi, içkinin ilaç olarak içirildiği bir koyun veya sığırın 
etinin yenebilmesi için hayvanın kesilmeden önce günlerce bekletilmesi gerektiğini içeren 
bir fetva vermiştir. Ona göre bir şarap kadehi veya sürahisine ısrarla bakan bir Müslüman 
dahi günahkârdı. Bununla birlikte bütün bu sıkı yasalara rağmen, Müslüman ahaliden 
bazıları gizli veya aşikâr olarak içmek suretiyle bu yasağı bozmuşlardır. Ülkeyi gezen sey-
yahların genel olarak şarap bulabildiklerini ve fiyatının düşük olduğunu belirtmeleri, bu 
maddenin yasaklandığı tarihlerde bile tedarikinin zor olmadığını göstermektedir. Nite-
kim 1700’lerin ortalarına gelindiğinde tütün ve içki tüketiminin artmasına bağlı olarak, 
Müslümanlar sınırlı sayıda da olsa meyhane işletmeye başlamışlardır. III. Selim 1793 yı-
lında kurduğu İrâd-ı Cedîd hazinesine gelir sağlamak amacıyla, toplanması daha kolay 
olduğu için tütün, rakı, şarap ve kahveden “zecriye” adı verilen vergi almıştır. Aynı padi-
şah, içkili mekânlarda yaşanan kavgalar ve rahatsız edici gürültüler konusunda şikâyetler 
yükseldiği için içkiyi yasaklamış, hatta Müslümanlara şarap ikram eden gayrimüslimlerin 
öldürülmelerini emretmiştir. Fakat bazı kurnaz satıcılar, uydurma avadanlıklar içerisinde 
başka şey satar gibi gözüküp, sokak aralarında ve izbelerde içki satmışlardır. Yeniçerilerin 
iyice bozulup askerlik mesleğini terk ederek ticarete yöneldikleri bu devirde içki yasağı 
onlar için karaborsa fırsatı doğurmuştur. 

Devletin bazı durumlarda içki yasağını esnettiği veya kaldırdığı oluyordu. Örneğin, 
üstün hizmetlerinden dolayı gayrimüslim bir devlet görevlisine veya bazı yabancılara özel 
izne tabi olarak içki tedarik etme ve içme hakkı verilmiştir. Bazı Osmanlı yöneticilerinin 
Hıristiyan tebaaya şarap ikram ettikleri, onların bu maddeyi kolayca içki bulabilmelerini 
sağlayan düzenlemeler yaptıkları olurdu. Mesela Akşehir’de gayrimüslimlerin rahatça şa-
rap alabilmeleri için çarşı içinde bir yer tahsis edilmiştir. Fransız botanikçi ve doğabilim-
ci Tournefort 1701’de Türkiye’ye yaptığı seyahatle ilgili anılarında, Kandiye’de yaptırılan 
bir cami inşaatında çalışan Rum işçilere, adadaki Fransız konsolosluğundan temin edi-
len şarabın yöneticiler tarafından ikram edildiğini yazmıştır. Erzurum’da içki ticaretiyle 
uğraşanların baskı altında bulunduklarını ve değnek cezasına çarptırıldıklarını belirten 
Tournefort, Bursa’da böyle bir cezadan söz etmediği gibi uygun fiyata çok güzel şaraplar 
alınabileceğinden bahsetmiştir. İzmir izlenimlerinde ise meyhanelerin gece gündüz açık 
olduğunu, kırmızı ve beyaz şarap türleri bulunduğunu yazmıştır. Bu kayıtlar, içki konu-
sundaki uygulamaların bölgelere göre değiştiğini, dinî hassasiyetleri yüksek olan doğu-
da kısıtlamalar yaşanırken, kozmopolit nüfus oranının yüksek olduğu batı bölgelerinde 
ve liman şehirlerinde baskının az olduğunu göstermektedir. Müslüman yöneticilerin bu 
hoşgörüsü, yapılan işin verimini arttırmak düşüncesinden ileri gelmekteydi. Tanzimat’tan 
sonra içki satışı ruhsata bağlandı. En büyük mülkî idarenin verdiği ruhsatı alanlar, cami, 
kilise, karakol ve benzeri yerlerin uzağında olmak koşuluyla içki satabileceklerdi. Satıcıla-
rın devlete beş çeşit vergi ödemesi ve bunun üçte birini peşin verme zorunluğu getirildi. 
Bununla birlikte bu kararın sağlıklı bir şekilde işletildiği söylenemez.

Kadızadeliler: 
Özellikle1630-1680 döneminde 
etkili olan vaizler sınıfı. Bunlar, 
dinî meselelerin dışında 
siyasi ve sosyal konularla 
da ilgilenmişlerdir. Devletin 
gerilemesinin sebeplerini Hazret-i 
Muhammed zamanındaki 
İslam’dan uzaklaşmaya bağlayan 
Kadızadeliler, günlük hayatta 
İslamî esaslarla çelişen ve 
çelişmeyen bütün yenilikleri 
reddetmişlerdir. Örneğin 
minarelerin yıkılmasını, yemeğin 
kaşıkla değil elle yenmesini, 
don giymek yerine peştamal 
takılmasını savunmuşlardır.

İrâd-ı Cedîd: III. Selim 
zamanında girişilen reformların 
finansmanı için yeni kaynaklara 
ihtiyaç duyulması üzerine padişah, 
özellikle yeni kurulan Nizâm-ı 
Cedîd askerinin masra�arının 
karşılanması amacıyla yeni bir 
hazine kurmuştur. Îrâd-ı Cedîd 
adı verilen bu hazinenin gelir 
kaynakları arasında zecriye 
(alkollü içecekler), pamuk, yapağı, 
üzüm, kökboya, mazı ve tiftik 
vergileri bulunuyordu. Nizâm-ı 
Cedîd ordusuyla birlikte bu hazine 
de kaldırılmıştır.
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Bütün Hıristiyanların, kendi evlerinin ihtiyacı için gerekli olan şarabı evlerinde imal 
etmeleri serbestti. Ermeni patriği her sene hükümete müracaat ederek, şarap yapmak için 
gerekli izni ve fermanı alırdı. Bu izin imparatorluğun bütün Hıristiyan tebaası için geçer-
li olurdu. Ancak I. Mahmud zamanında (1730-1754) üzüm fiyatlarının yükselmesinin, 
Hıristiyanların fazlaca şarap yapmalarından kaynaklandığı dedikoduları çıkınca padişah 
evlerde şarap imalini yasaklamıştır. Hıristiyanlar bir süre gizlice ve zabıtaya büyük paralar 
ödemeleri karşılığında şarap yapabilmişlerdir.

Şarap taze üzümden elde edilen fermente bir içki iken rakı damıtma yoluyla yapılıp 
anasonla aromatize edilen yüksek alkollü bir içkidir. Her ikisi de Arapça kökenli olan 
bu kelimelerden şarap “şurb”dan; rakı ise, terleten anlamındaki “araki” kökünden gelir. 
Mastika adı verilen sakızlı rakı ile düziko denilen anasonlu saf rakı İstanbullu Rumların 
icadıdır. 19. yüzyıldan önce Osmanlı topraklarında rakı sözcüğü bilinmemekle beraber, 
Rumların 17. yüzyılın ikinci yarısında uzo veya düziko adını verdikleri içki, Mantran gibi 
bazı araştırmacılar tarafından rakı olarak değerlendirilmiştir. Aynı yazar, 1690 yılında, 
yasak olmasına rağmen Çorlu’da Ermeniler tarafından rakı yapıldığını yazmıştır. 1890’da 
Feriköy’de bira fabrikası kuran İsviçreli Bomonti Kardeşler 1912’de İzmir Halkalı’da rakı 
fabrikası açmışlardır. 

M.Ö. 3000’lerde Sümerlerin kullanmış olmasından hareketle tarihin en eski alkollü 
içeceği olarak bilinen biranın Osmanlı topraklarına girişi çok yenidir. Türk toplumunun 
birayı tanıması Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında olmuştur. Bunda bahsedilen savaş sı-
rasında müttefik subay ve erlerinin aileleriyle birlikte İstanbul’a yerleşmelerinin payı bü-
yüktür. Osmanlı payitahtında “moda” olgusunun başladığı bu tarihlerde sokaklarda kö-
pekle dolaşmak, şemsiye taşımak, çay partileri düzenlemek, alafranga dans ve balo gibi 
uygulamalarla tanışan İstanbullu aileler, piyano, çikolata, sigara gibi maddelerin yanı sıra 
birayı da tanımışlardı. Hatta öteden beri uygulanagelen bir yasak bu süreçte kaldırılmış ve 
İngiliz ve Fransız subaylarının kaldıkları kışlaların yakınlarında meyhaneler açılmasına 
göz yumulmuştu. Bu tarihlere koşut olarak, 1850’lerde Zonguldak’ta kömür üretiminde 
çalışan Balkan şehirlerinden gelmiş gayrimüslim işçilerin zorunlu gurbet şartlarına da-
yanmak için bira içtikleri ve bazı Müslüman arkadaşlarının da bunlara özendikleri bilin-
mektedir. Bununla birlikte İstanbul’da bira satılan işletmelerin sayısı 1900 yılına kadar 40’ı 
geçmemiştir. 

19. yüzyılın sonlarına yaklaşıldıkça İstanbul’da yaşayan Avrupalıların nüfusunun ço-
ğalmasının etkisiyle, alkollü içecek türleri arasına konyak ve likör de girmiştir. Örneğin, 
Yunanistan’ın Pire şehrinde üretilen Metaxa konyağı alkol tutkunlarının gözde içkilerin-
den bir haline gelmişti. 1890’ların gazetelerinde Ayvalık düzü ve Sakız mastikası ilanla-
rına rastlanmaktadır. Alkollü içeceklere ilginin artması, bunların sahtelerinin piyasaları 
kaplamasını da beraberinde getirmişti. En çok tüketilen markalardan biri olan Metaxa 
konyağının sahtesinin dolaşıma girmesi üzerine firma yetkilileri II. Abdülhamid’in kim-
yageri Kiryako Singros’a yazdırdıkları raporla hükümetten bandrol alarak bunları şişe-
lerin üzerine yapıştırmışlar; bandrolün taklidini yapanların sahte imza atma kullanmak 
ve kalpazanlık yapmak suçundan cezalandırılacağı tehdidini içeren metni gazetelerde ya-
yımlatmışlardır.

İmparatorluğun sonuna yaklaşıldıkça içki kullanımı Müslümanlar arasında yaygınlaş-
mıştır. Bunda bazı Osmanlı aydınlarının batılılaşmayı, günlük hayatta onlar gibi yaşamak 
şeklinde algılamalarının rolü büyüktür. Özellikle Bektaşî tarikatı mensuplarının içki tü-
ketme alışkanlıkları, fıkralara konu olacak derecede artmıştır. Avrupa ile diplomatik ilişki-
lerin geliştiği Tanzimat döneminde alkollü içecek satan işletmelerin sayısı da çoğalmıştır. 
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Bununla birlikte Osmanlı döneminde alkollü içecek kültürü, kendi sosyal ortamlarında 
bunları tüketmelerine izin verilen gayrimüslimler arasında gelişmiş ve onlara münhasır 
kalmıştır. Müslüman toplum ise dinî kuralları, örfî değerleri ve damak tatlarının etkisiyle 
otokontrol uygulamaları sonucunda içki tüketiminden uzak kalmış, bu durum Türklerde 
özgün içki kültürü oluşmasını geciktirmiştir. Max Müller’in 1893 yılında İstanbul sokak-
larından bahsederken kullandığı “Sarhoş erkeğe ve sarhoş kadına hiçbir yerde rastlanmaz; 
şayet bir sarhoş görürseniz bunun bir Türk olmadığına emin olabilirsiniz” şeklindeki tes-
piti, Türk toplum hayatında Batı’daki gibi bir içki kültürünün oluşmadığının ifadesidir.

Osmanlı döneminde alkollü içecek kültürü konusunda daha fazla bilgiye ulaşmak için şu 
makaleden yararlanabilirsiniz. Abdullah Temizkan (2006), “Osmanlı İmparatorluğu’nda 
İçki Kültürü”, Akademi Günlüğü, c. 1, Sayı 2, s. 1-23, Ankara.

Tanzimat’tan sonra alkol tüketiminde görülen gelişmeler nelerdir?
5
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Özet
Osmanlı Devleti’nin içecekler konusundaki politikasını 
tanımlayabilmek
 Gündelik hayatta tüketilen sıvıların seçimi doğal ola-
rak toplumun tercihine bırakıldığı gibi hükûmet sos-
yal devlet anlayışının yansıması olarak ya da ihtiyaç 
durumunda içecekler konusunda birtakım düzenle-
meler yapmıştır. Örneğin, temel içecek olan suyun 
halka ulaştırılması için yeraltı ve yerüstü sistemleri 
geliştirilmiştir. Kahvenin pahalandığı ya da piyasa-
lardan çekildiği dönemlerde ihracatına sınırlama 
getirmiş, gerektiğinde tamamen durdurmuştur. Gay-
rimüslimlerin alkollü içki tüketimini yasaklamayıp, 
Müslüman unsuru rahatsız etmeyecek biçimde üretip 
tüketmelerine izin vermiştir. Kahve ile çayın üretimi-
nin yaygınlaştırılması için çeşitli tarihlerde muhtelif 
vilayetlerde deneme ekimleri yapılmıştır.

Kültüre sonradan giren içeceklerin yerleşmesinde belir-
leyici olan değerleri açıklayabilmek
 Osmanlı toplumunun sonradan tanıdığı içeceklerin 
yerleşmesinde bunların damak tadına uygunluğu, 
İslam dinince mubah/helal sayılması, toplumsal zevk 
anlayışına hitap etmesi, keyif verici yanının bulun-
ması ve vücut sağlığına zarar vermemesi gibi etkenler 
belirleyici olmuştur. 

İçecek tüketiminin salt biyolojik ihtiyaçları karşılamak-
tan ibaret olmayıp simgesel, sosyolojik ve kültürel an-
lamlar taşıdığını açıklayabilmek

 En sıradan fakat başlıca içecek olan suyun vakıf me-
deniyetiyle bütünleştirilerek, bazı hayır sahiplerinin 
ahaliye nefis su temin etmeyi ibadet sayması medeni-
yet düşüncenin yansımasıdır. Şerbetin konuk ağırla-
malarda koku ile birlikte vazgeçilmez bir ikram öğesi 
olarak görülmesi ona sembolik bir anlam yüklerken, 
kahvenin tören havasında sunulması ev sahibinin 
görgüsünü yansıtan bir durumdur. Çay ve kahve gibi 
maddeler ortak paylaşımın ve birlikte vakit geçirme-
nin aracı haline getirilmesi sosyolojik bir değer taşı-
maktadır. Birçok içeceğin hem aile arasında, hem de 
bayram, düğün, doğum, ölüm gibi dayanışma zaman-
larında tüketilmek düşüncesiyle çeşitli zahmetlere 
katlanılarak önceden hazırlanmış olması, insana ve 
birlikte yaşamaya verilen önemin göstergesidir. 

İçecek kültüründeki değişim ve dönüşümü modernleş-
me olgusuyla ilişkilendirebilmek
 Osmanlılar Kanuni devrinden önce atalarından sü-
regelen zengin bir içecek kültürüne sahip oldukları 
halde, bu devirde modern bir içecek olarak gündelik 
hayata giren kahve kısa sürede sudan sonra en fazla 
tüketilen içecek haline gelmiştir. Sömürgecilik hare-
ketleri neticesinde anavatanı Uzak Doğu’nun dışına 
çıkan ve İngiltere ve Rusya tarafından Türkiye’ye so-
kulan çayın benimsenmesi zor olmamıştır. Yine bir 
sömürge olan kakao da İslamî hükümlerle çelişmediği 
için, sınırlı da olsa tüketilmiştir. Bugün en çok tüke-
tilen ürünlerden olan gazlı içeceklerin, ilk imalatının 
hemen ardından Osmanlı topraklarında görülmesi de 
modernleşme olgusunun tüketim kültürünü ne kadar 
kısa sürede etkisi altına aldığına işaret etmektedir.

1

2

4

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Osmanlı döneminde zenginlerin ve vakıf sahiplerinin 
çeşmeler ve sebiller yaptırmalarında aşağıdakilerden hangisi 
etkili olmuştur?

a. Devletin su politikasının yetersizliği 
b. Şöhret kazanarak isimlerini yaşatma isteği 
c. Ailelerine miras bırakma düşüncesi
d. Kazanç sağlama arzusu
e. İslamiyet’in su dağıtımına verdiği önem

2. Gaspıralı İsmail’in “millî içki” olarak nitelediği içecek 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Su
b. Ayran 
c. Çay
d. Boza
e. Kahve

3. Resmî dairelerde, evlerde ve dükkânlarda misafirlere 
koku ile birlikte ikram edilen yaygın içecek aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Şerbet
b. Kahve
c. Çay
d. Salep
e. Süt

4. Başlı başına tüketildiği gibi, şerbet yapımında da kullanı-
lan içecek aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hardaliye
b. Müselles
c. Şurup
d. Limonata
e. Boza

5. Boza içilen mekânlar olan bozahaneler ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. İstanbul’un dışında başka kentlerde de açılmıştır.
b. Bursa’da sosyetenin rağbet gösterdiği mekânlardır. 
c. Bazı aydınlar meyhanelere benzetmişlerdir.
d. Hiçbir zaman yasaklanmamıştır. 
e. İnşaalarında mimari estetiğe önem verilmemiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde ihracatı 
yapılan ürünlerden biri değildir?

a. Salep
b. Boza
c. Şurup
d. Çay
e. Kahve

7. “Kahve” sözcüğü 16. yüzyılda Osmanlı’dan Avrupa dille-
rine geçmesine rağmen, birkaç asır sonra “kafe”nin Avrupa 
dillerinden Türkiye’ye girmiş olması aşağıdakilerden hangisi 
ile açıklanır? 

a. Mekânın içecekten daha fazla önemsenmesi
b. Kahvenin her devirde moda olması
c. Asya’da kahve alışkanlığının bulunmaması
d. Çayın daha geç tanınması
e. Baskın kültürün gücü

8. Padişah ve saray halkının içecek tüketimiyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Halkın tükettiği içecekleri tercih etmemişlerdir.
b. İstanbul dışında yapılan içecekleri de tüketmişlerdir. 
c. İçecekler sarayın Helvahane bölümünde hazırlan-

mıştır.
d. En fazla tüketilen içecekler şerbet ve kahvedir.
e. İçeceklerin soğutulması için Uludağ’dan kar getiril-

miştir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk kahvesinin özelliklerinden 
biri değildir?

a. Telveli olması
b. Köpüklü olması
c. Şekerli olması
d. Yanında lokum ikram edilmesi
e. Yanında su ikram edilmesi

10. Hem salep, hem de dondurma üretiminde kullanılan bit-
ki aşağıdakilerden hangisidir?

a. Safran
b. Orkide
c. Adaçayı
d. Ihlamur
e. Zambak
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Su” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Ayran” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Şerbet” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Şurup” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz. 
5. d Yanıtınız yanlış ise “Boza” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Çay” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.
7. e  Yanıtınız yanlış ise “Kahve” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz. 
8. a Yanıtınız yanlış ise “Su”, “Şerbet” ve “Boza” konuları-

nı yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “Kahve” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz. 
10. b Yanıtınız yanlış ise “Salep” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Devlet, içme suyunun kaynağından yerleşim yerlerine ulaş-
tırılması için kuyu, sarnıç, suyolu, su bendi, sukemeri, çeşme 
ve sebil gibi yeraltı ve yerüstü tesisleri inşa etmiştir. Suyun 
tüketiciye kolay ve kısa sürede ulaştırılması amacıyla çeşme-
ler sürekli insan trafiğine sahne olan meydanlar, yol ağızları, 
cami ve kilise duvarları, mektep yakınları, mezarlıklar, türbe 
girişleri ve çarşı-pazar yerlerinde yapılmıştır. Suyun devlet 
eliyle halka götürülmesi, kişisel tasarruf imkânını ortadan 
kaldırmıştır. 

Sıra Sizde 2
Şerbet kişisel olarak tüketilebildiği gibi, aile içerisinde ve ko-
lektif tüketim mekânlarında da içilen bir içecektir. Evlerde 
ana yemeklerin yanında ve bilhassa hamur işlerinden sonra 
daha fazla tüketilirdi. Ramazan ayına ve bayramlara mahsus 
şerbetler yapılmaktaydı. Hem kutsal günlerde hem de gün-
lük oturmalarda misafire ikram edilen başlıca içeceklerden 
birisiydi. Padişah sarayında çok çeşitli şerbetler yapılırken, 
devlet adamları ve zenginlerin konaklarında da ziyaretçilere 
şerbet ikramı âdetti. Aynı şekilde alışveriş için dükkânlara gi-
renlere de şerbet sunulurdu. Şerbet, sadece serinlemek ya da 
keyi�enmek amacıyla tüketildiği gibi, yorgunluk, baş ağrısı, 

halsizlik gibi günlük hayatta sık karşılaşılan rahatsızlıkları gi-
dermek için de içilirdi. Ayrıca bir tarikata girene, yeni doğum 
yapan kadına, evlilik için söz kesme törenine katılanlara özel 
şerbetler dağıtılırdı. 

Sıra Sizde 3
Avrupalılar kahveyi ilk önce, Osmanlı ülkesine gelen diplo-
mat ve seyyahların anılarından tanıdılar. Öte yandan resmî 
görevlerle Avrupa’ya giden Osmanlı elçilerinin kahve alış-
kanlıklarını yanlarında götürmeleri, bu maddenin tanın-
masını sağlamıştır. 1683 yılındaki Viyana kuşatmasından 
başarısızlıkla ayrılan Osmanlı ordusunun geri dönerken 
savaş meydanında bıraktığı 250 kilogram kahveye el koyan 
Polonya asıllı Kolschitsky, Viyana’da açtığı kahvehanede 
bunları yıllarca pazarlayarak kahvenin tanıtımına katkıda 
bulunmuştur. Avrupa’nın bazı şehirlerinde ilk kahvehaneleri 
Türk veya Ermeni Osmanlı vatandaşları açmıştır. Bununla 
birlikte bazı işletmeciler daha fazla müşteri çekebilmek için 
dükkânlarında ya Türk garson istihdam etmişler ya da gar-
sonlarına Osmanlı kıyafeti giydirmişlerdir. 

Sıra Sizde 4
Çay kültürü Osmanlı Devleti’ne birkaç kanaldan girmiştir. 
Asya ve Ka�asya’da İran-Rusya-Osmanlı devletleri arasında 
yapılan savaşlarda yurtlarını kaybettikleri için Anadolu’ya gö-
çen Türk, Çerkez, Tatar ve diğer muhacirler çay kültürünü de 
beraber getirmişlerdir. Barış zamanlarında ise Anadolu’nun 
doğu sınırlarında yaşayan Osmanlı vatandaşlarının İranlı ve 
Rusyalı komşularıyla alışverişleri neticesinde bu ülkelerden 
çay ve bununla ilgili alışkanlıklar ve eşyalar alınmıştır. Ayrıca 
Rusya ile 1853-1855 tarihlerinde yapılan Kırım Savaşı sıra-
sında Osmanlı Devleti’nin müttefiki olarak İstanbul’a gelen 
İngiliz ve Fransız askerlerinin buraya aileleriyle birlikte yer-
leşmeleri sonucunda moda olgusuyla birlikte birçok tüketim 
maddesi ve bu arada çay İstanbul kültürüne girmiştir. Onla-
rın hayat tarzına özenen İstanbullular kahvaltıda çay içmeyi 
ve bir sosyal etkinlik olarak çay partilerini öğrenmişlerdir. 

Sıra Sizde 5
Alkollü içeceklerin üretimini ve tüketimini İslâm hukukuna 
göre birtakım esaslara bağlayan devlet, Tanzimat’tan sonra 
içki satışını da ruhsata bağladı. Yerleşim yerlerinde en büyük 
mülkî idarecinin verdiği izni alanlar, cami, kilise, karakol ve 
benzeri yerlerin uzağında olmak koşuluyla içki satabilme 
hakkını elde ettiler. Satıcıların devlete beş çeşit vergi ödeme-
si ve bunun üçte birini peşin verme zorunluğu getirildi. Çok 
eski bir içecek olan bira İstanbul’da Kırım Savaşı sırasında 
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yayıldı. Bununla birlikte bira satılan işletmelerin sayısı 1900 
yılına kadar 40’ı geçmemiştir. 19. yüzyılın sonlarına yakla-
şıldıkça İstanbul’da yaşayan Avrupalıların nüfusunun çoğal-
masının etkisiyle, alkollü içecek türleri arasına konyak ve 
likör de girmiştir. 1890’lı yıllarda gazetelerde alkollü içecek 
reklamları yayımlanmıştır. Bu tarihlerde imparatorluğun 
Müslüman nüfusu arasında da alkollü içecek kullananla-
rın sayısı artmaya başlamıştır. İsviçreli Bomonti Kardeşler 
1890’da Feriköy’de bira fabrikası, 1912’de İzmir’de rakı fab-
rikası açmışlardır. 
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7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı sarayında kullanılan mutfak araç gereçlerini açıklayabilecek,
Klasik dönem ve modern dönem kap kacakları arasındaki farkları açıklayabilecek,
Osmanlılarda zengin kaşık kültürü varlığını anlatabilecek,
Osmanlı modernleşmesini mutfak ve sofra araç gereçleri üzerinden tartışabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Mutfak	Eşyaları
•	 Bakır	Sahan
•	 Seledon
•	 Fincan

•	 Kap	Kacak
•	 Kaşık
•	 Sini
•	 Sofra

İçindekiler






Osmanlı Mutfağı Mutfak ve Sofra Araç Gereçleri

•	 GİRİŞ
•	 KLASİK	DÖNEM	MUTFAK	ARAÇ-
GEREÇLERİ

•	 ALATURKADAN	ALAFRANGAYA:	
MUTFAK	ARAÇ-	GEREÇLERİNDE	
MODERNLEŞME

OSMANLI MUTFAĞI



GİRİŞ
“Mutfak” deyince şüphesiz ilk akla gelen yemeklerdir. Oysa gıda maddelerinin tedarikin
den pişirmeye ve sunmaya kadar, yemeğin oluşumunu sağlayan birçok unsur bir şekilde 
bu kavramın kapsam alanına girer. Gıda maddelerinin satın alınması, taşınması, kilerde 
saklanması, hazırlanması, pişirilmesi ve sunulması aşamalarında canlı ve cansız birçok 
aktör rol almaktadır.

Osmanlı mutfaklarında ve sofralarda kullanılan kap kacaklara dair kayıtlar, şimdilik 
ağırlıklı olarak saray mutfak defterlerinden çıkarılabildiği için bu ünite, büyük oranda 
saraylarda kullanılan kap kacaklara dayanmıştır. Ancak şurası belirtilmelidir ki, saray 
çalışanlarının sofraları, halkın önemli kısmının sofrasından farklı değildi. Bakır siniler, 
sahanlar, tabaklar, bardaklar ve diğer bakır mutfak ve sofra eşyaları ortalama Osmanlı 
halkının gündelik yaşamının bir parçasıydı. Bu ünitede tedarikçiler, kilerciler, aşçılar veya 
helva cılar gibi canlı aktörler dışında, klasik dönem Topkapı Sarayı mutfaklarının ve 19. 
yüzyılda diğer sarayların cansız aktörleri olan mutfak ve sofra malzemeleri ele alınacaktır.

Hemen belirtelim ki; bu gereçler sadece mutfak ve sofralarda kullanılanlarla sınırlı 
tutulmayacak, teda rik aşamasından yemeğin sunumuna kadarki süreçte tespit edilenle
rin tamamını içerecektir. Bu bağlam da İstanbul piyasasından veya taşradan alınan gıda 
maddelerinin taşınırken konulduğu kaplar ve ambalaj malzemeleri, saray mutfakları ve 
bağlı birimlerde kullanılan eşyalar vb. her türlü gereç araştırmanın kapsamı dâhilindedir.

Mutfak ve Sofra
Araç Gereçleri

Resim 7.1

Kapalıçarşıda Eşya 
Taşıyan Sırık ve Arka 
Hammalları

Kaynak: Miss Pardoe, 
Beauties of the 
Bosphoros, London 
1838
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KLASİK DÖNEM MUTFAK ARAÇ-GEREÇLERİ
Şüphesiz her alanda olduğu gibi mutfak ve sofra gereçleri açısından da klasik dönemi 
modern dönem den ayıran özellikler vardır. Tedarik açısından bakıldı ğında buharlı gemi 
ve demiryolu taşımacılığının olma dığı bir evreden bahsediyoruz. Dolayısıyla eşyalar ka
rada araba veya yük hayvanları; denizde ise kürekli veya yelkenli gemiler ya da kayıklarla 
taşınıyordu. Bu iki dönemde sözü edilen araçların taşıma şartları ve süratleri farklı olduğu 
için malların konulduğu kaplar da nispeten farklılaşmaktaydı.

Yine klasik dönem, mutfaklarda kuzinelerin veya karla soğutma işlemini yapan buz
dolabının ilk örneklerinin olmadığı bir zaman dilimiydi. Bu devrede ne yemek yemek için 
masa kullanılıyor ne de sofrada çatal, bıçak gibi alafranga unsurlar yer alıyordu. Peki neler 
vardı klasik dönem saray mutfak ve sofra gereçleri arasında? 

Tedarik Sırasında Kullanılan Kaplar
Saray mutfağının gıda ihtiyacının çeşit açısından büyük kısmı İstanbul piyasasından kar
şılanıyordu. Fakat daha az kalemden oluşmasına rağmen bazı malların neredeyse tama
mına yakını taşradan tedarik ediliyordu. Gerek başkent piyasasından gerekse taşra dan 
elde edilen bu malların “kavi” kaplara konularak taşınması ilgililerin üzerinde özellikle 
durdukları bir konuydu. Yoğurt, kaymak ve boza gibi İstanbul piya sasından alınan mallar 
için kullanılan çanak, kâse, maşrapa, tas ve desti gibi kapları hariç tutarsak satın alınan 
gıda maddelerinin daha hacimli kaplarda taşın dığını söyleyebiliriz.

15. yüzyıla ait olanlar hariç, saray mutfağı muhasebe leri başkent piyasasından alınan 
malların ne tür kap larla taşındığını belirtmez. Bu nedenle şehirden alınan gıda maddele
rinin ne tür kaplarla taşındığına ilişkin bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Buna karşılık, bel
geler kullanım alanıyla ilgili bilgi vermede pek cömert dav ranmasa da taşradan alınan 
malların konduğu kaplar hakkında daha detaylı malumata sahibiz.

Çoğunluğu Batı Anadolu’dan tedarik edilen kuru meyveler, kilim, hasır, çul, kelter ve 
büyük çuvallarla (garar) taşınıyordu. Garar, aynı zamanda şeker taşıma da, çuval özellikle 
buğday nakliyesinde; kafes, şeker ve baharat taşımada; sepet, elma, incir ve ayva taşımada; 
sandık, elma ve şeker taşımada; fıçı, turşu, limonsuyu ve zeytinyağı gibi sıvı mamullerin 

Resim 7.2

Deve Sepetiyle Mal 
Taşıyan Develer

Kaynak: Miss Pardoe, 
Beauties of the 
Bosphoros, London 
1838
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nakliyesinde; gaza vi, pirinç, nohut ve mercimek gibi Mısır zahiresi ile Batı Anadolu’dan 
yapılan zerdali transferinde; zembil ve küfe kar taşımakta, küfe aynı zamanda bal kava
nozlarını koymada; varil, sıvı gıdaların nakliyesinde; tulum ise sadeyağ, bal ve zeytinyağı 
taşımada tercih edilmiştir.

Tedarik sırasında kullanılan malzemelerin bir kısmı merkezden bölgeye gönderiliyor 
ama önemli bir kısmı da bölgede yaptırılıyordu. Sandık ve fıçı yaptırılmasına ilişkin tahta, 
çivi gibi ihtiyaç maddelerinin alınması ve yapanlara ücret ödenmesine dair kayıtlar bunu 
göstermektedir. Kilim, garar, çuval gibi malzemeler de eskiler kullanılamıyorsa bölgede 
satın alınıyordu.

Taşımada kullanılan kapların hacmi konusunda bel gelerde yeterli bilgi mevcut değil
dir. Bununla birlikte şeker taşımada kullanılan kafes ve gazavi gibi kapların istiap haddini 
tespit edebiliyoruz. Buna göre, bir kafes yaklaşık 3 Mısır kantarı, 2,5 İstanbul kantarı veya 
110 İstanbul kıyyesi (141 kg.) şeker alıyordu. Kafeslerdeki şekerin miktarına yönelik he
saplamalarda eksik veya fazla 12 kıyye oynama olmaktadır. Fakat gazavilere yüklenen 
pirinç miktarında makas oldukça açıktır. Yapılan hesaplamalarda gazavilere 13 ile 36 kile 
arasında değişen pirinç konulduğu tespit edilmiştir. Bu durum pirinç gazavilerinin hacim 
açısından birbi rinden farklı olduğunu göstermektedir. Aradaki farkın bu kadar açık olma
ması gerekir. Çünkü mercimek ve nohut konulan gazavilerin, çok küçük farklarla ortala
ma 15 kile aldığı tespit edilmektedir.

Saray Mutfaklarında Kullanılan Araç-Gereçler
Aşağıdaki listelerde saray mutfakları ve yan kuruluş ları için alınan araçgereçlerin isimleri 
yer almaktadır. Listeler, mutfaklar ve bağlı birimlere göre tasnif edile rek oluşturulmuş
tur. Fakat 1517. yüzyıllar arasındaki zaman dilimini kapsayan araştırmada karşılaşılan 
önemli bir sorun; araçgereçlerin bazen mutfağa bağlı hangi birime ait olduğunun tes
pitinin mümkün olma masıdır. Bunun sebebi, kayıtların yer aldığı mutfak muhasebele
rinde gereçlerin hangi kuruluş için satın alındığının belirtilmemesidir. Böyle durumlar
da kul lanım eşyasının niteliğine göre kısmî bir dağıtım yapılmaya çalışılmış, kalanlar da 
“Matbah-ı Amire Gereçleri” listesine dâhil edilmiştir.

Resim 7.3

Çeşitli Hayvanlarla 
Mal Nakliyesi

Kaynak: Arif Bilgin 
Arşivi.

Matbah-ı Amire: Osmanlı 
saraylarında bulunan mutfakların 
genel adıdır. Matbah-ı Amire bir 
emin tarafından idare edilmiştir.
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Listelerde, doğrudan yemek ve mutfakla ilgili araçgereçler bulunduğu gibi sepet, bo
gasi, heybe, kürek, dirhem, keylçe vb. yardımcı malzeme olarak tanım lanabilecek eşyalar 
da yer almaktadır. Anlaşılmayı kolaylaştırmak için listelerdeki gereç isimleri genellikle 
Türkçeye çevirilerek verilmiştir. Sözgelimi muhase belerde Farsça olarak geçen “pervîzen-i 
mû”, “kıldan mamul elek” olarak kaydedilmiştir. Buna karşılık “here ni” ve “lâk” gibi gü
nümüz Türkçesindeki karşılığını tam tespit etmek mümkün olmayan kaplar ise orijinal 
ismiyle verilmiş, yanına parantez içinde bir açıklama yapılmıştır.

Resim 7.4

Sırtında Su Kırbası 
Taşıyan Saka 

Kaynak: Arif Bilgin 
Arşivi.

Resim 7.5

Haseki Sultan’ın 
Tepsisi ve İskemlesi

Kaynak: Arif Bilgin 
Arşivi.
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Her bir listede yer alan gereçler, isimlerine göre alfa betik sıralamaya tabi tutulmuştur. 
Ancak bir ürün, niteliğini belirten bir sıfat veya açıklamayla verilmişse, o kayıt da ürünün 
isminin geçtiği kısımda yer almıştır. Örneğin, listelerde birçok sepet çeşidi yer almakta
dır. Sepetin niteliğini belirten tanımlama “sepet”in önün de veya ardında geçsin, listedeki 
bütün sepet çeşitleri “S” harfinde art arda gelmiştir. Daha somut ifade edersek, “Kilârı 
Amire Gereçleri” kısmındaki Bursa sepeti, deve sepeti, fodula sepeti, katır sepeti, sini sepeti 
ve deri kaplı sağlam sepet, niteliği belirtilmeyen “sepet” kaydının ardından verilmiştir.

Listelerde geçen ürünler, çok çeşitli maddelerden üre tilmiştir. Bakır başta olmak üze
re; tunç, pirinç, platin gibi madenlerle çeşitli ağaçlar, toprak, kemik, taş ve demir gibi çok 
farklı hammaddelerden imal edilen araçgereçlere rastlanmaktadır. Bu noktada önemli 
bir sorun, sarayda bakır dışında altın, gümüş ve por selen kap kacakların kullanıldığı bi
linmesine rağmen mutfak muhasebelerinde, az sayıda porselen (fağfurî) kaydı dışında 
böyle gereçlere rastlanmamasıdır. Bunun sebebi, sözü edilen değerli eşyaların masrafının 
mutfak bütçesinden görülmüyor olmasıdır. Bilindiği gibi por selenler, hediye olarak veya 
özel siparişle gerçekleşen satın alma yoluyla elde ediliyordu. Sarayda az sayıda kimsenin 
kullanabildiği altın ve gümüş sofra gereçleri ise mutfak bütçesini zorlayacak kadar paha
lıydı. Bu nedenle sözü edilen kıymetli kap kacakların masrafı başka kurumlar tarafından 
görülüyor olmalıdır. Büyük ihtimalle bu alımlar iç hazine tarafından yapılmış ve miktar 
ve fiyatları hazine defterlerine kaydedilmiştir. Öte yandan saray mutfağı görevlisi olan çi
nicinin aldığı kap kacaklar (evâni), topraktan mamul kaplar olduğu için, bu ünitede “çini” 
sıfatıyla verilerek tanımlanmıştır.

Osmanlı sarayında kullanılan mutfak eşyaları ne tür maddelerden üretilmiştir? 

Aşağıdaki listelerde Topkapı Sarayı’nda kullanılan mutfak ve sofra gereçlerinin ta
mamı verildiği için bunlarla ilgili detaylı açıklamalara ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. 
Gereçlerin sanatsal ve teknik özellikleri ise girift bir konudur. O nedenle bu ünitede mal
zemelerin tedarik ve kullanımıyla ilgili bazı noktalara ve listedeki çeşitlerden önemli gö
rülen birkaç çeşide temas edile cektir. 
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İncelenen dönemin hemen hemen tamamında saray mutfağı gereçleri piyasadan satın 
alınmıştır. Fakat bazı yıllarda bakır kap kacakların bir kısmı saray ağası tarafından tedarik 
edilen bakırdan imal ettirilmiş ve saraydaki değişik kurumlara dağıtılmıştır.

Mesela 1615’te satın alınan yüksek miktardaki bakırın 7.515 kilogramından sahan, 
tabak, tepsi, tencere, tava, sini, kepçe, güğüm, kapak, maşrapa, kavanoz gibi çok çeşitli 
malzemeler üretilmiş ve Matbahı Âmire, Helvahane, Enderun, Darüssaâde ve diğer bazı 
hizmet gruplarına dağıtılmıştı. Bundan iki yıl sonra da Topkapı Sarayı ile birlikte İbrahim 
Paşa ve Galata Saraylarının ihti yacı için hazineden 200 kantar bakır istenmiş, fakat bunun 
100 kantarının verilmesi için onay çıkmıştı.

Saray halkının büyük kısmı tarafından kulla
nılan bakır kap kacaklar düzenli olarak kalayla
nıyordu. Kapların temizliği ve parlaklıkları bazı 
gözlemcilerin yapıtla rında sitayişle bahsettiği 
bir husus olmuştur. Saray mutfağına bağlı bir 
birim olan “kalayhane” (kârhâne-i kal’îgerân) 
16. yüzyılda kurulmuştu. Bu tarihten önce saray 
kap kacakları şehir kalaycılarına ücretle kalayla
tılıyordu. Öte yandan zaman zaman zarar gören 
bazı kapların tamiri de yapılmaktaydı. Sarayda 
bakır kapların tamirini yapacak bir ünite olma
dığı için bu işlemi şehir esnafı gerçekleştiriyor, 
karşılığında da ücret alı yordu. Mesela 1643’de 
bakır kapların tamirine 31.020 akçe gibi yüksek 
bir meblağ ödenmişti. Bu meblağla aynı tarihte 
yaklaşık 350 deste büyük bıçak (kâridi büzürk) 
satın alınabilmekteydi. Öte yandan tamir edile
meyecek kadar tahrip olan bakır kap kacaklar 
Tophanei Amireye gönderilerek eritiliyor ve 
yeniden bakır imal ediliyordu.
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1574’deki büyük yangında mutfak kısmında koru nan malzemelerinin neredeyse ta
mamı yanmıştı. Bunların büyük kısmı bakır kap kacaklardı. Yangının hemen akabinde 
toplu alımlar yapıldı. Bu dönemde alınan malzemeler diğer dönemlere göre daha fazla dır.

Saraya ait mutfak malzemeleri zaman zaman bir şekilde saray dışına çıkarılırdı. Hatta 
bunlar çarşı esna fının sattığı metalar arasına bile girmekteydi. Robert Withers, saraydaki 
kap kacakların çoğu zaman kaybol duğunu, kaybolanların büyük kısmının da çalındığını 
söylemektedir. Böyle durumlarda İstanbul kadısının yardımıyla şehir çarşılarında yapılan 
teftişlerle saraya ait tuğralı kap kacaklar tespit edilmeye çalışılıyor ve en azından bir kısmı
nın mutfak kaplarından sorumlu aşçıbaşıya teslim edilmesi sağlanıyordu.

Sefer dönemlerinde mutfaklar seyyar olarak çadır larda oluşturuluyor, farklı bir görü
nüm kazanıyordu. Sefer zamanlarında mutfaklarda kullanılan malzeme lerin de değişti
ğini, bazı yeni malzemelerin devreye girdiğini görmekteyiz. 1621 yılındaki seferde kuru
lacak mutfaklarda kullanılmak üzere bildiklerimizin dışında hepsi demirden olmak üzere; 
kazan sehpası, kebap sehpası, tencere sehpası, ocak sehpası, gelberi ve yahnikeş alınmıştı. 
Ayrıca aynı seferde kullanılmak üzere bir terazi de satın alınmıştır. 
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Sofralar ve Tabaklar
Osmanlı halkı yemeğini genellikle yere serdiği basit bir örtü etrafında oturarak yerdi. 
Hali vakti yerinde olanlar ise deriden bir sofra örtüsü kullanırdı. Bununla birlikte örtü
nün üzerine konulan kasnağın veya ahşap tan köşeli nesnenin üstüne bir sini koyarak da 
yemek yiyenlere rastlanırdı. Osmanlı sarayında ise sofralar genellikle sözü edilen örtü ve 
ağaçtan bir malzeme üzerine oturtulmuş sinilerden oluşuyordu. Tabaklar bu siniler üzeri
ne konulur, insanlar statülerine göre bu sofralara oturarak yemeklerini yerlerdi. Bununla 
bir likte şenlik sofralarını resmeden minyatürlerde görül düğü gibi sofra, halı üzerine ko
nulan bir sini altlığı ve siniden de oluşabilirdi. Yine 1582 şenliğindeki sofrala ra ve Lala 
Mustafa Paşa’nın yeniçerilere verdiği ziya feti gösteren minyatürlere bakıldığında, sininin 
kul lanılmadığı, bir örtü üzerinde tabakların dizildiği de gözlenmektedir. Sarayda kullanı
lan sofra örtülerinin çoğu, “bulgarî” isminde yuvarlak bir deriydi. Siniler ise çoğunlukla 
bakırdan mamuldü. Padişah da diğer saray halkı gibi yemeğini sinilerde yerdi. Fakat onun 
sofra olarak kullandığı bir gümüş bir de som altından sinisi vardı. Evliya Çelebi padişahın 
sofralarıyla ilgili şunu söyler: “Kendisi sofrada bağdaş oturur. Sofra, etrafı çok defa iki par-
mak yükseklikte som gümüş büyük bir sinidir. Som altından mamul ve mücevherle müzey-
yen diğer bir sofrası da vardır ki, bunu senede ancak üç dört defa kullanır”.
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Gümüş siniler aynı zamanda elçi ziyafetlerinde, vezir lerin sofrası olarak da kullanı
lırdı. Enderundaki İç Hazinede saklanan bu değerli siniler, ihtiyaç halinde bir fermanla 
çıkartılır ve fonksiyonunu üstlenirdi.

Tıpkı siniler gibi sofralarda yer alan kap kacakların büyük kısmı da bakırdandı. Bu
nunla birlikte seramik, porselen, gümüş ve altından kaplar da mevcuttu. Porselenlerden 
mavibeyazlar ve seladonlar yoğun bir biçimde kullanılmıştır. İkincisinin yemeğin zehirli 
olması halinde renk değiştirdiği belirtilmektedir. Saray personeli hiyerarşideki yerine göre 
bu kapları kullanma imkânına sahipti. Eğer görevli alt rütbeli bir memursa bakır kaplar 
dışındaki değerli kaplarda yemek yeme şansına sahip değildi.

Padişahların yemeklerini sürekli altın ve gümüş kaplar da yediklerine dair genel bir gö
rüş vardır. Saray haya tıyla ilgili güvenilir bilgiler veren Mustafa Âlî, padişa ha yemek gö
türülen sahan ve tepsilerin saf altından olduğunu belirtir ve “her hayli ki ellerinde altun 
sahanları görürdüm” diyerek bunun duyum değil, kendi gözlemi olduğunu ekler. Âlî’nin 
bu gözlemine rağmen padi şahların altın yanında gümüş kapları da kullandıkları bilinmek
tedir. Av sırasındaki sofralara dair bilgi veren bir kayıt, kime ne tür kaplarda yemek veril
diğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. 1648’deki av organizas yonunda kurulan sofralara 
konulan hoşafın Padişaha sunulanı, hem altın hem gümüş tas ve gümüş maşrapayla, Valide 
Sultan’a verileni gümüş tasla; has odalı lara verileni ise bakır kavanozlarla takdim edilmiştir.

Busbecq’in verdiği bilgiler doğruysa, padişahların kıy metli kaplarda yemek yeme alış
kanlığına Kanunî’nin ara verdiği anlaşılmaktadır. Yazarın belirttiğine göre, Sultan, bir ihti
yarın nasihati üzerine değerli madenler den yapılan ve kıymetli taşlarla süslü malzemeleri 
kul lanmaktan vazgeçmişti. Bu meyanda yemeklerde kullandığı altın ve gümüş tabakların 
yerine toprak kaplar tercih etmeye başlamıştı. Nitekim Solakzade’nin, Âli’nin Künhü’l
Ahbâr’ından naklen verdiği bir bilgi Busbecq’i desteklemektedir. Âlî’ye göre Kanunî, 
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oğul larının sünnet düğününde yediği yemeğin ardından şerbetini fîrûze (turkuvaz, iznik 
çinisi) kâseden; vezir ve âlimler ise fağfûrî (çin porseleni) kâseden içmiştir. Altın ve gü
müş kaplar değerli ve bu nedenle pahalı olduğu için Enderun Hazinesinde muhafaza edil
mekteydi. Yöneticilerin, devletin mali açıdan zorda kaldığı zamanlarda buradaki eşyaları 
Darphaneye gönderip para basarak bunalımı aşmaya çalıştığı bilin mektedir. 18. yüzyılın 
sonunda, alışılan bu uygulama biraz daha genişletilerek altın ve gümüş kapların sof ralarda 
kullanımına dair genel bir yasak getirilmiştir. Şeyhülislâmdan alınan fetva ile yayınlanan 
yasak emri, sadece sarayı değil bütün halkı kapsıyordu. Yasak esasen, seferlerden bunalan 
Osmanlı maliyesini rahat latmayı amaçlıyordu. Çıkan emirde sarayda bulunan bazı altın 
at koşumları hariç diğer eşyaların ve halkın elindeki altın ve gümüş malzemelerin ücreti 
mukabi linde Darphaneye teslimi istenmiştir.

Osmanlı sofra geleneği hakkında bilgi veriniz.

Kaşıklar
Osmanlı sarayında ağaçtan yapılma sıradan sayılabi lecek kaşıklar yanında çok değerli ma
den ve taşlarla süslenen, nitelik ve estetiği oldukça yüksek kaşıklar da kullanılmıştır. Ka
şıklar genellikle dışarıdan alınmakla birlikte ağaç kaşıkların sarayda da yapıldığı anlaşıl
maktadır. 1573 tarihli bir mutfak muhasebesinde kaşık yapmak üzere abanoz, şimşir, 
şîrmâhî, sandal ve şim şiri ablak alındığı kayıtlıdır. 

17. yüzyıl başlarında İstanbul’da bulunan Withers; sadece çorba ve hoşaf için kulla
nılan iki çeşit kaşı ğa vurgu yapsa da arşiv belgeleri neredeyse her yemek için ayrı kaşığın 
tercih edildiğini göstermekte dir. Çorba kaşığı, hoşaf kaşığı, paluze kaşığı, keşkül kaşığı 
gibi çeşitler konuyla ilgili zenginliği göstermesi açısından enteresandır.

Kaşıkların en pahalısı, yapımında “şîr-mâhî” kulla nılanıdır. Şîrmâhî, aslan balığına 
verilen isimdir. Kemiklerinden kaşık sapının yanında bıçak sapı da yapılmaktaydı. Diğer 
bir değerli kaşık ise sedeften yapılan “milaka-i sedef ”tir.

Bıçaklar ve Yardımcı Malzemeler
Klasik dönemde hem seçkinler hem de sıradan insan lar sofralarda bıçak kullanmazlardı. 
O nedenle aşağı daki listede yer alan bıçakların çoğu mutfaklarda kul lanılmaktaydı. Bu
nunla birlikte listede kurban bıçağı gibi mutfak dışında fonksiyon üstlenen bıçaklar da yer 
almıştır. Listedeki bıçakların büyük kısmının nerede kullanıldığı adından anlaşılmaktadır. 
Kıyma bıçağı, et bıçağı, meyve bıçağı, et satırı, kıyma satırı gibi bıçak türleri kullanım 
amaçları belli olanlardır. Buna karşılık köfteci için satın alındığı belirtilen bıçağın da köf
teci tarafından kullanıldığı anlaşılmakla birlikte, köftelik et doğranmasında mı yoksa köf
telerin yanına konul duğunu bildiğimiz pideleri kesmek için mi kullanıldığı açık değildir.

Kayıtlarda bıçakların bilenmesine yarayan iki araç geçmektedir. Biri “masat”, diğeri 
“mekkî” bilegü. 

Son olarak mutfak defterlerinde kaydına çok rastla nan 15. yüzyılda Eflak, 16 ve 17. 
yüzyıllarda Engürüs, 18. yüzyıldan itibaren de “Macar bıçağı” olarak anı lan bıçağa ilişkin 
şunları söyleyebiliriz. 15. yüzyılda Eflak bıçağı o kadar yaygındır ki 1473’te Fatih sefer
deyken Tokat’ta Eflak bıçağı satın alınmıştır. 16. yüzyıl kayıtlarından bu bıçağın tüccarlar 
ara cılığıyla Kefe’ye bile götürüldüğü görülmektedir. Bıçağın ticaretine dair kayıtlara 1525 
tarihli Niğbolu Kanunnamesi’nde de tesadüf edilmektedir. Arşiv belgelerinde 16. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Eflak bıçağına rastlanmamakta, onun yerine Engürüs bıçağı ka
yıtları geçmektedir. 18. yüzyılda ise iki isim de kullanılmaz, yalnızca Macar bıçağı ismine 
rastlanır. Son ikisinin Macaristan’da üretilen bıçak türü olduğu açıktır. Muhtemelen birin
cisi de aslen Macar bıçağıydı. Osmanlı topraklarına Eflak vasıtasıyla girmiş olmasın dan 
dolayı Eflak bıçağı ismini almış olmalıdır.
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Baklava Tepsileri
Ramazan’ın 15. günü yeniçerilere baklava ikram edilirdi. Saray fırınlarında hazırlanan 
baklava tepsi leri futalara (peştamal) sarılarak sırıklara bağlanır ve eğlenceli bir şekilde 
Fatih’deki Hırkai Şerîf Camii’ne kadar taşınırdı. “Baklava Alayı” denilen bu merasim ol
dukça tantanalı ve gösterişli olurdu. Yeniçeriler tepsilerdeki baklavaları yer, bir gün sonra 
tepsi ve futaları saray mutfağına iade ederlerdi. Reşat Ekrem Koçu, baklava tepsilerinin 
İstanbul esnafından kiralandığını fakat yeniçeri ocağında yaşanan bozulmayla birlikte 
tepsi ve futaların geri gelmemeye başlaması üzerine piyasadan satın alınmaya başlandı
ğını belirtir. Ancak bu bilgi doğru görünmemektedir. Çünkü birçok arşiv belgesi yeniçeri 
baklavası için tepsi alındığını göster mektedir.

Yağma İçin Alınan Kaplar
Saray mutfağı kayıtlarında, kökleri Orta Asya’ya kadar uzanan ve Osmanlılarca da yaşatı
lan yağma geleneği için alınan eşyalar da kayıtlıdır. Belgelerde dört tür yağma malzemesi 
mevcuttur: Yağma çanağı, yağma kâsesi, yağma testisi (sebu) ve yağma sofrası. Bunların 
tamamı ilgili esnaftan satın alınmaktaydı. Diğerlerine neredeyse bütün şenlik ve bayram 
dönemi kayıtlarında rastlanmakla birlikte, yağma sofrasına yalnızca bir belgede tesadüf 
edilmiştir. Bu dördünden en fazla sayıda alınanı yağma çanağıydı. Söz gelimi 10 Kasım 
16261 Mart 1628 muhasebe döneminde 9.000 adet yağma çanağı satın alınmıştı. Buna 
muka bil örneğin 1643 yılında 2600 adet kâse ve testi tedarik edilmişti. Sünnet düğünü 
gibi şenliklerin bütçesi sûr emininin denetimindeki farklı bir kalemden görüldüğü için, 
yağma için alınan kap kacaklar mutfak defterle rindekilerle sınırlı olmamalıdır. Nitekim 
1539 şenliğini anlatan bir eserde yağma için 5.000 kâse gibi oldukça yüksek bir alım ya
pıldığı kayıtlıdır.
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Tedarik Malzemeleri
Mutfakta kullanılan tedarik malzemeleri aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

İsmi ve Kullanım Alanı
Astar: İncir  Çanak: Kaymak  Çul: Üzüm, badem  Çuval: Buğday  Beyaz çuval  Desti 
(Testi, sebu): Pekmez, turşu ve boza  Fıçı: Turşu, limonsuyu, zeytinyağı gibi sıvı mamuller 
 Garar: Üzüm, şeker ve badem  Gazavi: Pirinç, mercimek, nohut, zerdali  Hasır: Kuru 
meyve  İncir ipi: İncir dizmek için  Kafes: Şeker, baharat  Kâse: Kaymak, yoğurt  Kava
noz: Yoğurt, bal  Keçe (Memedhâi Mû): Her türlü gıda maddesini örtmek için  Kelter: 
Kuru meyve  Kilim: Kuru meyve  Kutu: Bal  Küfe: Kar, kavanoz  Maşrapa: Kaymak 
 Muşamma: Şeker  Sandık: Elma, şeker  Sepet  Ağaç sepeti (sepeti çûb): Elma, incir 
ve ayva  Tabak: Kaymak  Tas: Yoğurt  Torba (çente)  Tulum: Sadeyağ, bal, zeytinyağı  
Varil: Sıvı gıdalar  Zembil: Kar.

Kâse
Değerli taşlarla süslü porselen kâse (Topkapı Sarayı Müzesi).
Kâse
Mavi beyaz porselen kâse (Topkapı Sarayı Müzesi).
İbrik
İbrik (Dolmabahçe Depo Müze).

Helvahane Gereçleri
Has astar (iyi kalite astar)  Astarlı bohça  Basma bohça  Sebze bohçası  Beyaz çuval 
(çuvalı sefîd)  Bakır fırın (fırını nühası cedid)  Fincan  Çini fincan  Garar  Meşinli 
garar  Deve gararı (gararı üştür)  Hereni (Bir çeşit tencere): Divan helvası için  Küçük 
seramik hokka  Hum (Turşu Küpü)  Kâfûr  Çini battal kavanoz  Çini kavanoz (3 kıyye 
alan)  Çini kavanoz (4 kıyye alan)  Çini kavanoz (5 kıyye alan)  Çini kavanoz (6 kıyye 
alan)  Helva kazanı  Bakır kepçe (kefçei nühâs; çemçei nühâs)  Kutu  Kutui çimşir 
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(Şimşir ağacından mamul kutu)  Bakır kadayıf maşrapası: Helvahane için  Büyük bakır 
maşrapa  Mikras  Muşamma  Tülbent muşamma (muşammai dülbent)  Bogasi mu
şamma (muşammai bogasi)  Pirinç lüle: Fırını nühası cedid için  Çini sahan  De
mir kaplı sandık (sandıkı mücelledi âhen)  Ağaç sepet (sepeti çûb)  Deri kaplı sepet 
(sepeti mücelled)  Bakır sini  Çini hoşâb sükûresi  Çini kapaklı sükûre  Çini paşa 
sükûresi  Çini şerbet sükûresi  Paşa sükûresi  Şerbet sükûresi  Bakır süzgeç (süzegii 
nühas)  Vâlâ süzgeç (süzegii vâlâ)  Billur şerbet şişesi  Çini helva tabağı  Çini küçük 
boy tabak  Çini orta boy tabak  Çini paluze tabağı  Paluze tabağı  Bakır tas  Bakır tava 
 Büyük bakır tencere  Hoşaf tenceresi  Küçük bakır tencere  Bakır tencere kapağı  Tül
bent (Dülbent): Şerbet süzgeci için  Yorgan.

Fırın Araç-Gereçleri
Aba: Ekmekleri örtmek için  Astar  El bakracı (bakracı dest)  Bogasi  Astarlı bohça  
Astarsız bohça  Karaağaçtan mamul çekme: Fırındaki külleri çekmek için  Alaca çuval 
(çuvalı alaca): Heybe yapmak için  Kırmızı çuval (çuvalı sürh)  Beyaz çuval (çuvalı 
sefîd)  Bakır dibek  Elek (pervîzen)  Süzgeç eleği (eleki süzegî)  Ensiran  Basit garar 
(gararı sâde)  Büyük garar  Yeniçeri gararı  Meşinli yeniçeri gararı  Un gararı (gararı 
dakik)  Demir gelberi: Fırındaki yanan kömürleri çekmek için  Güğüm  Hamur demiri: 
Sükkerî börek için  Heybe  Alaca heybe  Hereni (bir çeşit tencere)  Kalbur (gırbal) 
 Kayış: Ekmek sepetleri için  Kazan  Kazma  Kebe (Drama, İmroz, Limni ve Vize kö
kenli): Ekmekleri örtmek için  Kızıl kepçe  Şimşir kepçe  Büyük kepçe  Alaca kilim 
 Kızıl kilim  Kirpas: Ekmeklerin altına koymak için  Keten kirpas: Ekmeklerin altına 
konulan çâderşeb (çarşaf) için  Kutu  Ihlamur ağacından maya kutusu: Hamur mayası 
için  Maya kutusu (kutu berâyı nihâdeni maya)  Ağaç kutu  Kürek (pârû)  Ağaç kü
rek (pârûyı çûb)  Büyük leğen  Şimşir merdane  Kırmızı meşin: Ekmek sepetleri için 
 Oklava (oklağu)  Şimşir oklava  Ihlamur oklava  Kızılcık oklava  Bakır sac: Ekmek
çiler için  Ağaç sepet: Ekmek taşımak için  Ağaç el sepeti (sepeti desti çûb)  Fındık 
ağacından kuşaklı sepet  Heybe sepeti: Yük hayvanlarının heybelerinin içine konuluyor 
 Kapaklı sepet  Deri kaplı ağaç sepet (sepeti çûbı mücelled)  Harcî sicim (düşük kalite 
sicim)  Sünger  Tas  Bakır tas  El tası (tası dest)  Hamur teknesi (teknei hamîr)  Bak
lava tepsisi: Ekmekçiler için  Urgan.

Tavukçular İşletmesi Gereçleri
Kırba (hırba)  Tavuk kafesi (kafesi mâkiyân)  Beyaz kebe  Koğa  Lâk (yuvarlak kap)  
Siyah meşin  Oluk (navdan)  Heğbe sepeti.

Sakahane Gereçleri
Heybe: Su kaplarını taşımak için  Kebe: Saka beygirleri için  Kova (koğa; delvi saka)  
Musluk ayağı (demir ve ağaçtan; çûb pâyı musluk ma’a âhen)  Meşk (deri su kabı)  Örtü 
 Râviye (büyük su kovası): Beygirlerle su taşımak için.

Kalaycılar İşletmesi Gereçleri
Kalay  Pamuk (pembe)  Kömür (engişt)  Bakır kepçe  Küçük sahan  Bakır kavanoz.

Yoğurtçular İşletmesi Gereçleri
Futa (ipek peştemal)  İp (resen)  Toprak kavanoz  Beyaz kebe  Pamuktan mamul kirpas 
(kirpası penbe): Yoğurt tor bası yapmak için  Maşrapa: Yoğurtçular için  Meşin  Sicim
Süzgeç Kapaklı tas: Yoğurtçular için.
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Kasaplar İşletmesi Gereçleri
Demir balta (teberi âhen): Koyun kellerini kesmek için  Kösele sofra: Kesilen etleri koy
mak için.

Mumcular İşletmesi Gereçleri
Bakır kepçe  Bakır kevgir.

Kilar-ı Âmire Gereçleri
Düşük kalite astar (astarı harcî)  İyi kalite astar (astarı has)  Macar bıçağı (kâridi En
gürüs)  Desti (testi, sebu): Turşu, pekmez için  Dirhem: Baharat tartmak (mizânı ed
viye) için  Bakır dirhem  Küçük boy fıçı: Limonsuyu için  Ağaç fıçı çemberi  Garar 
(büyük çuval)  Kalile don gararı  Yeni garar  Kıldan yapılma garar kulbu  Meşin garar 
 Zahire gararı: Tahıl koymak için  Hasır  Hasırı kaba  Teneke huni  Pamuk ipliği  
Kalay  İki yüzlü demir kazma (âhen kazmayı dûrûy)  Keş keçesi: Keşi kurutmak için 
 Siyah ve siracî keçe  Ihlamur ağacından kepçe  Kendir ipi  Keylçe: Pirinç tartmak için 
 Karaağaç ve demirden yapılma keylçe  Kırba (hırba)  Padavra ve ıhlamurdan yapılma 
kutu  Kûzei revgan (yağ testisi): Beziryağı koymak için  Lâkı müdevver (karaağaçtan 
yapılma yuvarlak kap)  Kiler maşrapası  Bakır maşrapa  Matara  Beyaz meşin  Mizânı 
edviye (hassas tartı): Baharat tartmak için  Peşkir  Paşalara ait peşkir (peşkiri paşayân) 
 Sandık  Deve sandığı  Sandık kilidi  Sepet  Bursa sepeti  Deve sepeti  Fodula sepeti 
(sepeti çûbı fodula): Ekmek taşımak için  Katır sepeti  Sini sepeti: Sini taşımak için  
Deri kaplı sağlam sepet (sepeti mücelledi kavi)  Ağaç sırık: Taşıma için  Sicim  Küçük 
sofra  Su kırbası: Av organizasyonlarında kullanmak için  Ağaç tabla  Demir toka: Kiler 
sinileri için  Torbai kaba  Torbai Mısır  Varil: Sirke için.

Matbah-ı Amire Gereçleri
A. Kap kacaklar: Bakraç: Şehzade için  Bakır bakraç: Darüssaâde için  Büyük bakraç   
Çini bardak  Ağaç bardak  Kâbei Şerif bardağı  Buhurdan  Yağma çanağı  Çömlek 
(çölmek)  Padişaha ait dîg (padişaha ait süt tenceresi; dîg berâyı lebeni hassa)  Fincan  
 Küçük fincan (fincanı hurde)  Nakışlı çini fincan  Turşu fincanı (fincanı turşu)  
Büyük siyah garar  Bakır güğüm  Kapaklı güğüm: Enderun için  Gülâbdan: Gülsuyu 
koymak için  Ağaç havan  Tunç havan  Bakır hereni: Divan toplantısı için  Kalye he
renisi  Hokka  Küçük çini hokka  Nakışlı büyük çini hokka  Nakışlı ve kapaklı çini 
hokka  Çini şalgam hokkası  Teneke hokka  Bakır huni  Teneke huni  Bakır ibrik: 
Darüssaâde için  İbrik kapağı  Kadeh: Şerbet için  Bakır sahan kapağı  Bakır tencere 
kapağı  Küçük bakır kapak  Battal çini kâse  Büyük hoşaf kâsesi  Kapaklı porselen kâse 
 Kapaklı çini kâse  Kapaksız porselen kâse  Orta büyüklükte çini kâse  Çini sırça kâse 
 Topraktan yağma kâsesi (kâsei yağmai hâk): İki bay ram için  Kapaklı kâse (kâse ma’a 
serpuş)  Orta büyüklükte hoşaf kâsesi (kâsei hoşâbı meyâne)  Kavanoz  Battal çini ka
vanoz  Mısır kavanozu  Çini kavanoz (3 kıyye alan)  Çini kavanoz (4 kıyye alan)   Çini 
kavanoz (5 kıyye alan)  Çini kavanoz (6 kıyye alan)  Toprak kavanoz  Toprak kavanoz 
 Büyük kazan (kazanı kebîr): İki ve dört kulplusu var  Kepçe  Büyük bakır kepçe  Me
muniye kepçesi: Matbahı Has için  Kevgir  Memuniye kevgiri: Memuniye isimli helva 
için  Bakır kova  Kumkuma (bir tür matara)  Bakır kumkuma: Darüssaâde için Kutu 
 Baharat kutusu  Ihlamur ağacından büyük kutu  Yağ kutusu (kutui revgan)  Yuvarlak 
kutu (kutui müdevver)  Çini kûze (sıvı kabı): Sirke için  Leğen  El leğeni  Maşrapa: 
Enderun için  Bakır maşrapa  Büyük maşrapa  Kapaklı maşrapa: Darüssaâde için  
Şadırvan maşrapası  Mikser  Kıldan yapılma mikser (mikseri mû)  Bakır ölçek  Çin 
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porseleni  Soğan rendesi (tırpanı piyaz)  Teneke rende  Alev sacı  Sahan  Bakır çekiç 
sahan  Bakır sahan  Bedenî sahan  Kapaklı büyük bakır sahan  Kapaklı küçük bakır 
sahan  Porselen sahan  Ağaç sini: Ramazan ayındaki yeniçeri baklavası için  Bakır sini: 
Paşalar için  Bakır sini  Padişah sinisi (sinii hassa)  Büyük çini sükûre (sıvı kabı)  Kü
çük sükûre  Çini şerbet sükûresi  Çini turşu sükûresi  Turşu sükûresi  Kapalkı sükûre 
 Hoşaf sükûresi  Paşa sükûresi  Şerbet sükûresi  Çini sürahi  Bakır süzgeç (süzegii 
nühâs)  Kulplu büyük memuniye süzgeci  Vâle süzgeç (süzegii vâle)  Ağaç şiş  Büyük 
kebap şişi  Çöpşiş  Demir kebap şişi  Demir köfte şişi  Demir paça şişi  Demir şiş (sîhi 
hadîd)  Kebap şişi  Şişe (büyük, orta ve küçük boy)  Frenk şişesi  Şerbet şişesi  Ağaç 
tabak (tabakı çûb)  Bakır paşa tabağı  Kapaklı tabak: Paşalar için  Çini küçük boy tabak 
 Çini orta boy tabak  Çini sebze tabağı  Helva tabağı  Küçük tabak  Orta büyüklükte 
tabak  Nakışlı tabak (tabakı münakkaş)  Paluze tabağı (tabakı paluze)  Tas: Yumurta 
ve tuz için  Kulplu tas: Şehzade için  Oluklu bakır tas  Bakır kebap tavası  Bakır tava 
 Kulplu bakır tava  Bakır tencere  Büyük bakır tencere  Kapaklı bakır tencere  Küçük 
bakır tencere  Tepsi: Darüssaâde için  Bakır baklava tepsisi  Bakır tepsi  Baklava tepsisi: 
Çinici için  Berre (kuzu) tepsisi: Paşaların ekmeğini koymak için  Kapaklı bakır tepsi  
Toprak testi (destii hâk; sebui hâk: İki bayram için.

B. Kaşıklar: Milakaı ablakı sakız  Milakai ablak ma’a şîrmâhî  Milakai ablakı 
taamı çimşiri serüstühvar  Milakai ablakı taamı serüstühvar  Milakai Acemi mü
nakkaş  Milakai çimşiri taam  Milakai çimşiri taamı ablak an üstühvar  Milakai 
çûbı çimşiri ablak  Milakai hoşâbı abanos an şîrmâhî  Milakai hoşâbı ablak an şîr
mâhî  Milakai hoşâbı Acemi beyaz  Milakai hoşâbı beyaz  Milakai hoşâbı cevzi 
hindî  Milakai hoşabı çimşiri ablak  Milakai hoşâbı çimşiri beyaz  Milakai hoşâbı 
çimşiri münakkaş  Milakai hoşâbı dibası (?) cedid  Milakai hoşâbı münakkaşı 
kefçe  Milakai keşkül: Keşkül yemek için  Milakai münakkaşı paluzeii eklemei şîr
mâhî  Milakai mütenevviai surrei şerif  Milakai paluzei beyaz  Milakai sadrazam 
 Milakai taamı abanos an şîrmâhî  Milakai taamı ablakı çimşir  Milakai taamı 
ablakı sakız  Milakai taamı beyaz  Milakai taamı cevzi hindîi eklemei seri şîr
mâhî  Milakai taamı çimşiri beyaz  Milakai taamı dibası (?) cedid  Milakai taamı 
sandal  Milakai taamı zeytun  Milakai taami şîrmâhî  Milakai sedef.

C. Bıçaklar ve Yardımcı Malzemeler: Büyük bıçak (kâridi büzürk)  Macar bıçağı 
(kâridi Engürüs, berâyı köftei): Köfteci için  Kemik saplı ve küçük kılıflı Macar bıçağı 
(kâridi Engürüs bâser üstühvan ve gılâfı suğrâ)  Küçük bıçak (kâridi hurde)  Kara 
kınlı bıçak (kâridi kara kınlu)  Büyük kara kınlı bıçak (kâridi kara kınlui büzürk)  
Büyük kurban bıçağı (kâridi kebîri kurban)  Kıyma bıçağı (kâridi kıyma)  Et bıçağı 
(kâridi lahm)  Orta büyüklükte bıçak (kâridi meyâne)  Kınlı orta boy bıçak (kâridi 
meyâne bâcild)  Kızıl kınlı orta boy bıçak (kâridi meyâne bâcildi sürh)  Meyve bıçağı 
(kâridi meyve)  Kuyumcu bıçağı (kâridi zergerdân)  Masat  Mekkî bilegü Satır: Et 
satırı (satırı lahm)  Kıyma satırı (satırı kıyma).

D. Diğer Matbah-ı Amire Gereçleri: Düşük kalite astar (astarı harcî)  İyi kalite as
tar (astarı has)  Bogasi: Muşamma ve yoğurt kesesi yapmak için  Beyaz bogasi: Torba 
yapmak için  Hamur bogasisi (bogasii hamîr)  Astarlı bohça  Astarsız bohça  Has 
ekmek bohçası  Sebze bohçası  Buhurdan  Dibek  Elek  Kıldan mamul elek (pervîzeni 
mû) Futa (İpek peştemal): Yeniçeri baklava tepsilerini sar mak için  Büyük garar  Meşin 
yeniçeri gararı  Meşinli garar  Sebze gararı  Yeniçeri gararı  Bakır havan: Darüssaâde 
için  Mermer havan  Pirinç havan: Darüssaâde için  Meşin heğbe  Tıraş heğbesi  İbrik: 
Enderun için  Kalbur (gırbâl)  Buğday ve pirinç kalburu  Nohut kalburu  Pirinç kalbu
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ru  Üzüm kalburu  Kese (kîse): Yoğurt için  Bulgarî kılıf (gılâfı bulgarî): Demir şişler 
için  Pamuktan mamul kirpas (kirpası penbe): Torba yap mak için  Demir kürek (pârû
yı âhen)  Kabzalı demir kürek  Kürek kabzası (kabzai pârû)  Tahta masura  Maşa 
 Merdane  Hamur merdanesi  Kızılcık merdane  Muşamma  Hamur oklavası  Kara
ağaç oklavası  Kızılcık oklavası  Şimşir oklavası  Pamuk ipliği (riştei pembe)  Peşkir 
 Peştemal  Sac (sachâi matbah)  Ihlamur ağacından sandık: Paşaların Çin porselenle
rini koymak için  Büyük demir sehpa  Orta boy demir sehpa  Ağaç sebze sepeti  Deri 
kaplanmış sepet  Alaca sicim: Kandiller için  Düşük kalite sicim (sicimi harcî)  Ağaç 
sofra  Bulgarî sofra  Kösele sofra  Platin sofra (sofrai platin)  Yağma sofrası: İki bay
ram için  Ablak süpürge (çârûbı ablak)  Ağaç süpürge (çârûbı çûb)  Demir süpürge 
(çârûbı âhen)  Funda ağacından mamul süpürge  Ağaç tabla  Nakışlı tabla  Tokmak: 
Badem ezmek için  Hamur tokmağı (tokmakı hamîr)  Kızılcık tokmak  Şimşir tokmak 
 Yorganı nânı has.

ALATURKADAN ALAFRANGAYA: MUTFAK ARAÇ-
GEREÇLERİNDE MODERNLEŞME
Mutfak araçgereçleri açısından 19. yüzyıl hem bir süreklilik hem de değişim yüzyılıdır. 
Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi, 19. yüzyılda, klasik dönem boyunca kullanılan mutfak 
ve sofra malzemelerinin bir kısmı varlığını sürdürürken mutfaklara yeni araçgereçler 
girmiştir. Klasik dönem mutfak defterlerinde olduğu gibi 19. yüzyıl mutfak defterlerinde 
de gıda maddeleri yanında mutfaklarda kullanılan kap kacakların kayıtları da mevcuttur. 
Bu dönem mutfak defterleri, yalnızca Topkapı Sarayı’na ait olmayıp 19. yüzyılda kurulan 
Beşiktaş Sahil Sarayı, Dolmabahçe ve Yıldız gibi sarayların mutfak defterlerini de içer
mekteydi. Defterlerdeki araçgereç kayıtları; gıda maddelerinin taşınması ve saklanması, 
yemeklerin hazırlanıp pişirilmesi, servis edilmesi için kullanılan kap kacaklar ile çatal, 
bıçak, kaşık gibi sofra malzemelerinden oluşmaktadır.

Mutfak Araç ve Gereçleri
Mutfak ve sofra malzemelerinin incelenmesi, geçmişte ne tür araçların kullanıldığını öğ
renmenin yanında pişirme tekniklerine dair de ipuçları edinmemize yarar. Yemeklerin 
“ezilerek mi, kızartılarak mı, haşlanarak mı” hazırlandığını bu kaplar ele verir. Diğer taraf
tan hem klasik dönemde hem de modernleşme döneminde mutfaklar için araçgereçle
rin ne amaçla alındığı belirtildiği için hangi yemeklerin yapıldığı da öğrenilebilmektedir. 
Lokma kevgiri, hoşaf kaşığı, çorba kepçesi bu çerçevede örnek olarak verilebilir.

Değişim dönemi olan 19. yüzyılda kullanılan mutfak araç gereçlerinden şüphesiz en 
yaygını, klasik dönemde olduğu gibi bakır kap kacaklardı. Sahan, tencere, tepsi, lenger, 
tas, tava, helvahane ve kazan gibi kaplar büyük oranda bakırdan mamuldü. Hem klasik 
dönemde hem de değişim döneminde saraylarda bu kapların kalaylanmasını sağlamak 
üzere birimler oluşturulmuştu. Tepsiler, baklava, börek ve kadayıf gibi yiyecekler için kul
lanılırken tavalar, mücver, yumurta, balık ve yağ kızartmak amacıyla; lengerler ise pilav, 
kebap ve kuzu hazırlamak için tercih ediliyordu. Gerek klasik dönemde gerekse impara
torluğun son yüzyılında yaygın olarak tüketilen helva yapımında ve servisinde helvahane
ler kullanılmaktaydı. Ancak klasik dönem boyunca seramikten yapılan ve kapağında delik 
olan helvahanelerin yerini 19. yüzyılda bakır helvahaneler almış görünmektedir. Daha 
önceki yüzyıllara göre 19. yüzyılda daha çok kullanılan sefer taslarının bir kısmı ile kahve 
ibrik, güğüm ve cezveleri de bakırdandı.
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Mutfak araç ve gereçleri açısından 19. yüzyılı karakterize edenler, mutfaklara giren 
yeni kullanım eşyalarıdır. Çoğu yabancı kökenli olan bu mutfak araç ve gereçleri arasında 
en fazla dikkat çeken “kaserol, marmid” adıyla geçen tencere ve tavalardır ki ismi Fransız
ca casserole ve marmite kelimelerinden gelmiştir. Bu yüzyılda imparatorluk mutfaklarında 
yapılmaya başlanan turta ve pastalar için seçkin mutfaklarda “vidalı fırın kalıpları” yer 
bulmaya başlamıştır. Yeni bir gıda maddesi olarak çikolata için de ibrik alımı yapılmıştır. 
Aynı şekilde Osmanlı başkentinde yeni tüketilmeye başlanan çayla ilgili olarak bir kül
tür oluşmuş; semaver, çay ibriği ve tepsi, bardak vs. den oluşan çay takımları mutfaklara 
girmiştir. Dondurma kapları, balık kâğıtları ve bol miktarda girmeye başlayan Avrupa 
porselenleri ile şarlot kalıbı, elmasiye, francala kalıpları ve nihayet omlet tavası 19. yüzyıla 
özel araç ve gereçlerdir.

Diğer taraftan yemek tablalarının sarılması için tedarik edilen kırmızı bez, değişik 
amaçlarla kullanılan Amerikan bezi, tülbent, havlu, astar ve peşkiri de yardımcı araçlar 
bağlamında saymak gerekmektedir.

Sofra Araç ve Gereçleri
Yukarıda da belirtildiği gibi Osmanlılarda sofrada yemek yeme şekli 19. yüzyılda da de
vam etmiş ancak bazı elit çevrelerde yeni formlar gelişmeye başlamıştır. İster Müslüman 
isterse Gayrimüslim olsun sıradan Osmanlı halkının sofrası bu yüzyılda da aynıydı; ye
mekler ya sofra bezi üzerine konularak ya da sofra bezi üzerine yerleştirilen sofra ayağının 
üzerine oturtulan sinide yeniliyordu. Sininin büyüklüğüne göre sofraya oturan sayısı de
ğişmekteydi. Servis ona göre yapılmaktaydı. Klasik dönemde olduğu gibi, 19. yüzyılda da 
sofralara, yemeklerin dışında yalnızca kaşık ve ekmek konulmaktaydı. Ancak bu yapı elit
lerin yaşam mekânlarında 19. yüzyılda, sıradan insanların evlerinde ise bir sonraki yüzyıl
da değişmeye başladı. Osmanlı yemek kültüründe değişimin en keskin olduğu alanlardan 
biri hiç şüphesiz sofra ve sofra araçlarıdır. Sininin yerini masanın aldığı, kaşığa çatalbı
çak ikilisinin eşlik etmeye başladığı “alafranga” unsurlar bu iki yüzyılda bütün toplumsal 
grupları kuşatacak şekilde tedricen yaygınlaştı. Sofra ve araçlarındaki bu değişim, hiç şüp
hesiz birçok alandaki (siyaset, ordu, mimari, müzik vd.) değişimle eş zamanlı yürümüştür.

“1830’lu yıllardan itibaren alafranga yani “Avrupa usulü sofrada yemek yeme şekli ön
celikle” Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından tanınmaya ve benimsenmeye başlanmış
tır. Sultana ait altın kaplamalı çatal, bıçak, kaşık ve sofra takımları bugün Dolmabahçe 
Depo Müze’de sergi lenmektedir. Osmanlı Sarayı ve çevresinde, masada çatal, bıçak ile ye
mek yeme usulü 19. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş benimsenmeye ve uygulanmaya 
başlanmıştır. Sofra adabının tam anlamıyla seçkin çev relerde modernleşmesi, 19. yüzyılın 
sonlarına değin ve hatta 20. yüzyılda da devam etmiştir.”

“19. yüzyıla ait saray mutfak defterlerinde Osmanlı sarayına sofrada kullanılmak üzere 
alınan porselen takımlar, kaşık, çatal ve bıçak takımları hakkında birçok bilgi bulunmak
tadır. Bu dönemde Osmanlı Sarayı’nda kullanılan sofra takımları daha önceki yüzyıllarda 
kullanılanlardan birkaç yönden farklıdır. Önceki yüzyıllara kıyasla sofrada servis için Çin 
por selenleri yerine Avrupa menşeli Saksonya ve Fransız porselenleri kullanılmaktadır. 
Diğer bir yenilik de daha önceleri bilinmeyen yeni sofra takımlarının kullanılmaya baş
lanmasıdır. Pilav, pelte, çorba, börek ve tatlı gibi temel Osmanlı yemekleri için kullanılan 
tabaklar, kâse ve sahanlar çeşitlenmiş ve yeni tabak türleri de saray mutfaklarına alınmaya 
başlanmıştır. Servis tabakları ve kadayıf tabağı, lokma tabağı, muhallebi tabağı gibi tatlı 
tabaklarının dışında saray mutfaklarına balık, patates ve salata tabakları, çorba, peynir 
ve tarator kâseleri gibi özel işlevli tabaklar alınmaya başlanmıştır. Balık, patates ve çor
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ba servisi gibi özel işlevli tabak ve kâselerin kullanılması Avrupa sofra kültürünün bazı 
yönlerinin Osmanlı Saray sakin lerini cezbettiğini göstermektedir. Benimsenen yeni sofra 
aksesuarlarına paralel olarak Avrupa tarzı sofra adabı da Osmanlı Sarayı ve çevresinde 
19. yüzyılın ikinci yarısında benimsenmiştir. Bu dönemde Osmanlı Saray ve konaklarına 
yemek masaları ve sandalyeler de mobilya olarak girmeye başlamıştır.”

Osmanlı maddi kültürünün önde gelen unsurlarından biri olan kaşıklardan ağaç, 
kemik, sedef ve mercandan mamul olanlar, 19. yüzyılda da sofralarda varlığını sürdür
müştür. Malzeme kayıtlarını gösteren mutfak muhasebe defterlerinde; kaba kaşık, çimşir 
kaşık, sakız kaşığı, taklit kaşık, beyaz taklit kaşık, Biga mercanlı hoşaf kaşığı, mercanlı 
abanoz kaşık, emrudi taklit kaşık, ceviz hoşaf kaşığı gibi çeşitli kaşık isimleri yer almıştır. 
Madeni kaşık, çatal ve bıçak takımları ise, yüzyılın ikinci yarısında seçkin kesimlerin sof
ralarında yer bulmuştur. 

Diğer taraftan sofra araç ve gereçleri açısından 18. yüzyılda Avrupa porselenlerine yö
nelik artan talebin bir sonraki yüzyılda da devam ettiği hatta talep iyice artınca 19. yüzyı
lın sonunda Yıldız Sarayı içinde bir porselen fabrikası kurulmuştur.

Mutfak Araç ve Gereçleri Listesi
Mutfakta kullanılan araçgereç listesi verilmiştir.

Fırın ve Ocak Aletleri 
Alevi maşa  Ateş küreği  Balta  Demir kürek  Izgara  Kalburı kömür  Kebab ayağı  
 Kebabı şiş  Kefgiri ateş  Kiremid kürek  Küreki külhan  Mangal  Nuhass kahve 
mangalı  Nuhass mangal  Saç ayağı  Sac mangal.

Bakır Mutfak Araç ve Gereçleri 
Baklava tepsisi  Balık tabesi (tavası)  Börek sinisi  Börek tepsisi  Cezve  Çorba tası ma’ 
kapak  Dört köşe tepsi  Ekmek kadayıfı kapağı  Helvahane kapaklı  İki gözlü terazi maa 
tencere  Kadayıf tepsisi  Kahve güğümü, kahve ibrigi  Kahve tavası  Kahvealtı tepsisi  
Karavana  Kazgan  Kebap lenger  Kuşhane  Kuşhane kapaklı  Kuzu lengeri maa kapak 
 Lenger  Mücver tabesi (tavası)  Nuhass beş gözlü sefer tası kapaklı  Pilav lengeri maa 
kapak  Pilav tenceresi  Sac tabe  Sağ yağ tavası  Sahan kapaklı  Salata tabağı  Sefer 
tası kapaklı  Süt sahanı  Tencere kapaklı  Tepsi  Yağ güğümü  Yumurta tabesi (tavası) 
kulplu.

Kesmek, Ezmek ve Karıştırmak İçin Kullanılan Mutfak Aletleri 
Aşcı bıçağı  Bıçak  Bıçakı tabh (yemek bıçağı)  Çorba kepçesi  Dibek  Et satırı  Kahve 
değirmeni  Kepçe  Kevgir  Kevgiri lokmacı  Kiler bıçağı, kilerci bıçağı  Kurban bıça
ğı   Reçel kevgiri  Sagir satırlı (küçük satır)  Satırı kemik  Satırı kıyma  Tunç havan. 

Ezme ve Karıştırma İçin Kullanılan Tahta Mutfak Aletleri
Cemşir havan  Cemşir kaşık  Cemşir kefçe  Hamur destgahı  Kebir oklağı (büyük 
oklava)  Kıyma tahtası  Küreki şecer  Merdane  Oklağı (oklava).

Süzgeç, Huni ve Elekler 
Eleki kıl  Harir elek  Hunii ab  Hunii mumbar  Kalburı erz  Nuhass süzgü  Şurup 
süzmek için kağıt
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Modern Yeni Mutfak Aletleri (1880’li Yıllardan İtibaren)
Balık kağıdı  Cedid kantar  Çay ibriği  Çikolata ibriği  Dondurma kağıdı  Elmasiye 
kalıbı  Francala kalıbı  Limon rendesi  Maden kenarlı battal tepsi  Marmid  Nuhass 
kasarole kapaklı  Nuhass kaserol  Nuhass kaserol tabesi  Nuhass kaserol tavası kapaklı 
 Nuhass marmid kapaklı  Nuhass omlet tavası  Nuhass semaver  Nuhass soğuk et kalı
bı  Nuhass vidalı kapaklı fırın kalıbı  Şeker kaserolası  Şekerlemeci kağıdı  Vasat sagir 
maden kenarlı tepsi.

Temizlik Araç ve Gereçleri 
Cameşuy (çamaşır leğeni)  Carup (süpürge cinsi)  Nuhass cameşuy leğeni  Nuhass leğen 
ma’a ibrik  Sabun  Sabunı misk  Süpürgei çalı  Süpürgei hasır  Süpürgei meydan  
Süpürgei saç.

Saklama ve Taşıma Kapları 
Bakraç  Battal kavanoz  Battal yeşil kavanoz  Bayağı sepet  Beçkari zeytin kavanozu 
Testi  Erz kutusu (pirinç kutusu)  Fıçıyı şecer  Güğüm musluklu  Güğümi kebir  Ha
sırlı küfe  İbrik  İbriki hak  Karlık  Kavanos  Kazavi  Kebir küfe, vasat küfe  Kova 
 Kovayı şecer  Kutuı şecer  Kutuyı tuz  Küb efrenci  Küfei sebze  Küfei şecer 
 Küfei soğan  Küfei vişne  Mahfazai kahve  Nânı sepet  Nuhass maşrapa  Nuhass 
yağ bakracı  Nuhass yağ güğümü  Nuhass yağ kutusu  Pulad desti  Revganı zeyti ala 
şişe  Saplı teneke  Sepeti Venedik  Sepeti üzüm  Şevalye  Şişe  Sivri küfe  Su küpü  
Su varili  Tel dolap  Varil  Yoğurt için güğüm Zenbil  Zeytin ve turşu şişeleri.

Kumaş, Havlu ve Peşkirler 
Astar  Astarı hass  Astarı kaba  Aşcı astarı  Dülbend  Futa  Havlu  Kınnab  Kırmızı 
bez  Kırmızı futa  Peşkir  Siyah Amerikan  Tablalar için kırmızı bez  Yerli dokuma.

Aydınlanma İçin 
Cam fener  Fanus  Gaz  Gaz lambası  İspermeçet  Revganı zeyt  Şemdan  Şemdanı 
hak  Şemi revgan  Şişe kandil  Temmur kandil.

Diğer 
Güveci Bursa  Hasır  Hasır iskemle  Kağıd  Kağıdı kaba  Kalay  Nışadır.

Sofra Araç ve Gereçleri
Sofrada kullanılan araçgereçler listelenmiştir.

Kaşıklar 
Beyaz taklit kaşık  Biga hoşaf kaşığı  Biga mercanlı hoşaf kaşığı  Cemşir kaşık  Ceviz 
hoşaf kaşığı  Emrudi taklit kaşık  Kaba kaşık  Mercanlı abanoz kaşık  Sakız kaşığı  Tak
lit kaşık  Uçları mercanlı hoşaf kaşığı.

Madeni Çatal, Bıçak, Kaşık ve Tabaklar 
Balık bıçak çatalı  Çay kaşığı  Dondurma kaşığı  Hardallık  İstiridye çatalı  Kuşkonmaz 
maşası  Maden saplı bıçak  Maden saplı çatal  Maden saplı kaşık  Maden sürahi  Ma
den tabak  Peynir bıçağı  Sofra bıçağı  Sofra çatalı  Sofra kaşığı  Yağdanlık  Yemiş 
çatalı  Yumurta kaşığı.
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Altın ve Gümüş Servis Takımları 
Altın çatal ve bıçak  Altın çay ibriği  Altın fincan  Altın kaşık takımı  Altın maşa ve 
şekerlik  Altın su kupası  Altın süt ibriği  Altın tabak  Altın tepsi  Altın tuzluk  Beyza 
çay tepsisi  Gümüş av büyük bıçağı  Gümüş balık bıçak çatalı  Gümüş beş kollu şam
dan  Gümüş börek maşası  Gümüş büyük balık bıçağı  Gümüş büyük et bıçağı  Gümüş 
büyük müdevver tepsi  Gümüş çay ibriği  Gümüş çay kaşığı  Gümüş çiçeklik  Gümüş 
çorba kaşığı  Gümüş çorba kepçesi  Gümüş dondurma kaşığı  Gümüş dondurma maşası 
 Gümüş dondurma takımı  Gümüş ekmek ve börek sepeti  Gümüş fındık kıracak  Gü
müş hardallık maa kapak  Gümüş ibrik ve tepsi  Gümüş iki raflı yemiş tabağı  Gümüş 
istiridye çatalı  Gümüş kahve ibriği  Gümüş kahve kaşığı  Gümüş kuşkonmaz maşası  
Gümüş müdevver tepsi  Gümüş pay çatalı ve kaşığı  Gümüş peynir bıçağı  Gümüş sıcak 
su bardağı  Gümüş sirkelik  Gümüş sofra bıçağı  Gümüş sofra çatalı  Gümüş sofra kaşı
ğı  Gümüş sütlük  Gümüş şamdan  Gümüş şeker kâsesi  Gümüş şeker maşası  Gümüş 
şerbet kaşığı  Gümüş terbiye kaşığı  Gümüş tuz kaşığı  Gümüş tuzluk  Gümüş üzüm 
mikrazı  Gümüş yağ tabağı  Gümüş yemiş bıçak ve çatalı  Gümüş yemiş çatalı  Gümüş 
yemiş kâsesi  Gümüş yemiş kaşığı  Gümüş yemişlik  Gümüş yumurta kaşığı  Saksonya 
altın kebir kâse  Saksonya altın sagir kâse  Sim leğen ibrik  Sim şerbet kupası  Som tatlı 
kaşığı uçları mercan  Tatlı hokkası  Tatlı takımı.

Bakır Sahanlar, Tabaklar ve Kupalar 
Çorbalık  Kahvealtı tabağı  Kapaklı sahan  Nuhass bardak tası  Nuhass çorba tası  Per
hiz tabağı  Pilavlık  Reçel tabağı  Salata tabağı  Şerbet kupası.

Avrupa Porselenleri 
Beyaz Saksonya balık tabağı  Beyaz Saksonya çorba kâsesi maa kapak  Beyaz Saksonya 
pilavlık maa kapak  Beyaz Saksonya sahan maa kapak  Beyaz Saksonya şurup kasesi  
Beyaz Saksonya tatlı tabağı  Beyaz Saksonya zerde kâse maa kapak  Beyaz zemin üzerine 
yaldızlı çiçekli kebir  Beyaz zemin üzerine yaldızlı çiçekli porselen yemişlik  Çin kari ve 
yazılı salata tabağı  Dalgalı Saksonya çukur tabak  Fransız kari hoşab kasesi  Fransız 
kari tabak  Güllü Saksonya çorba kâsesi maa kapak  Hintkari maa kapak ve tabak fincan 
 İngiliz kari ma’i tabak  Kapakları sim Saksonya desti  Kapaklı ve tabaklı tereyağ kâsesi 
 Lacivert zemin üzerine yaldızlı çiçekli ve yeşil ayaklı yemişlik  Lacivert zemin üzeri
ne yaldızlı çiçekli ve yeşil bayrak lı maa kapak porselen çiçeklik  Lacivert zemin üzerine 
yaldızlı çiçekli ve yeşil kapaklı ve tabaklı tereyağı kâsesi  Lacivert zemin üzerine yaldızlı 
çiçekli ve yeşil maa kapak komposto  Paris kari sakız kâsesi  Pembe zemin üzerine yal
dızlı ayaklı yemiş kasesi  Pembe zemin üzerine yaldızlı çiçekli ortası güllü yemiş tabağı  
Pembe zemin üzerine yaldızlı çiçekli porselen çorba tabağı  Pembe zemin üzerine yaldızlı 
çiçekli porselen yemek tabağı  Pembe zemin üzerine yaldızlı kahve fincanı Penbe zemin 
üzerine yaldızlı kahve tabağı  Pembe zemin üzerine yaldızlı kebir salata tabağı  Pembe 
zemin üzerine yaldızlı komposto kâsesi  Pembe zemin üzerine yaldızlı sagir salata tabağı 
 Pembe zemin üzerine yaldızlı komposto ayağı  Pembe zemin üzerine yaldızlı tabak  
Porselen sepet  Portekiz kari muhallebi tabağı  Saksonya aşure testisi  Saksonya börek 
tabağı  Saksonya çorba kâsesi  Saksonya dalgalı çukur tabak  Saksonya ekmek tabağı 
 Saksonya kadayıf tabağı  Saksonya kahvealtı tabağı  Saksonya lokma tabağı  Saksonya 
muhallebi tabağı  Saksonya pilav tenceresi maa kapak  Saksonya sahan takımı  Sakson
ya salata tabağı  Saksonya tuzluk  Saksonya zerde kâsesi
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Yıldız Porselenleri 
Boyalı kulplu yaldızlı porselen el şamdanı  Boyalı ve yaldızlı istiridye kahvealtı tabağı  
Boyalı ve yaldızlı istiridye salata tabağı  Boyalı ve yaldızlı reçel tabağı  Boyalı ve yaldızlı 
müdevver salata tabağı  Porselen çiçekli sagir balık tabağı  Porselen çiçekli taam piyatası  
 Porselen çiçekli yemiş piyatası  Porselen kabartmalı çiçekli çorba piyatası.

Diğer Porselenler 
Battal beyaz kase  Beyaz çukur tabak  Beyaz lokma tabağı  Beyaz sahan ma’a kapak  
Kahvealtı tabağı  Kara kalem çukur tabak  Kara kalem kâse  Kara kalem salata tabağı 
 Kara kalem tabak  Kara kalem tarator kâse maa kapak  Kara kalem turşu kâsesi  Kara 
kalem üzüm tabağı  Kara kalem zerdei kâse maa kapak  Kebir beyaz tabak  Kebir kara 
kalem kâse  Kebir ma’i tabak  Kırmız yaldızlı kahvealtı tabağı  Ma’i tabak  Mayi kenarlı 
kadayıf tabağı  Reçel tabağı  Sagir iftariye tabağı  Sagirce tabak  Sahan taklidi tabak  
Taklit kahvealtı tabağı  Taklit üzüm tabağı  Vasat beyaz tabak.

Cam Sofra Eşyaları 
Bardak  Billur hoşaf kâsesi  Billur revgan ibriği  Billur sürahi  Elmas tıraş sagir billur 
kâse  Elmas tıraş revgan ibriği  Fransız kari kesmeli kadeh şerbet bardağı  Fransız kari 
ala bardak maa tabak  Fransız kari bardak  Fransız kari kesmeli hoşaf kâsesi  Fransız 
kari kesmeli kadeh şerbet bardağı  Fransız kari kesmeli sürahi  Karlık  Şerbet bardağı  
Yaldız güllü sürahi  Yuvarlak billur kâse maa kapak.

Kahve ve Çay Takımları 
Çay fincanı  Çay ibriği  Elmas kahve zarfı  Fildişi saplı cezve  Kahve takımı  Sapları 
fildişi çay ibriği  Sapları fildişi süt ibriği  Sim kahve askısı maa ibrik.



168 Osmanlı Mutfağı

Özet
Osmanlı sarayında kullanılan mutfak araç-gereçlerini 
açıklayabilmek
 Osmanlılar, göçer kültürün mensubu olarak ilk za
manlarda ağırlıklı olarak bakır ve demir gibi metaller 
ile kıldan, ağaçtan ve topraktan araçgereçler kullandı
lar. Devletin güçlenmesi ve toplumun zenginleşmesine 
paralel olarak daha değerli metaller, topraktan mamul 
daha nitelikli ürünler (çini, porselen vs.) ve çeşitli ma
denlerden mamul malzemeler mutfak ve sofralarda 
yer almaya başladı. Bu çerçevede İznik çinileri (por
selenleri), Uzakdoğu’dan seçkin kesimlerce getirtilen 
porselenler, Eyüp çömlekleri gibi ürünleri sayabiliriz.

 Osmanlı sarayı, yukarıda ifade edilen araçgereçlerin 
en gözdelerinin kullanıldığı mekândı. Sıradan halkın 
mutfaklarında kullanılan bakır kap kacak düz ve sı
radan iken saray ve konaklardaki bakır kap kacaklar 
çoğunluk itibariyle işlemeli, zarif ve daha kalındı. 
Sıradan halk, ağırlıklı olarak ağaç kaşık kullanırken 
seçkinler çeşitli kemiklerden mamul ve taşlarla süs
lenmiş kaşıkları tercih ediyorlardı.

Klasik dönem ve modern dönem kap kacakları arasın-
daki farkları açıklayabilmek
 Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 18. yüzyıl sonlarına 
kadarki dönemde, siyasal, toplumsal ve ekonomik ya
pıda köklü değişmeler yaşanmadığı için klasik dönem 
olarak adlandırılmıştır. 19. yüzyıl ise batılılaşmacı/mo
dernleşmeci köklü değişim süreçlerinin gerçekleştiği 
bir dönem olduğundan modern dönem veya değişim 
dönemi olarak tanımlanmıştır. Osmanlı tarihinin ge
neli için geçerli olan bu tanımlamalar, hem mutfak ta
rihi hem de araçgereçler açısından da geçerlidir.

 Klasik dönemde, ağaç, toprak ve bakır araç gereçler 
yanında seçkinler arasında porselen kullanımı yay
gındı. 19. yüzyılda bütün bu araçlar kullanılmaya 
devam etmekle birlikte; Çin porselenlerinin yerini 
Avrupa porselenleri aldı, metal kaşıklar kullanılmaya 
başlandı. Diğer taraftan modernleşmenin bir gereği 
sayılan ve daha önce sofralarlarda yer almayan çatal 
ve bıçaklar devreye girdi. Bunlar da yeni kaşıklar gibi 
metaldendi hatta altın ve gümüşten olanları vardı. 
Kaseroller, ilkel buzdolapları, çay takımları vs. daha 
önceki yüzyıllarda pek görülmeyen eşyalardı. Diğer 
taraftan yer sofralarına yemek masaları eşlik etmeye 
başlayarak alaturka ve alafranganın bir arada yaşadı
ğı bir döneme girilmişti. Bu değişim, hem toplumun 
ihtiyaçlarından hem de Batı’ya yönelik öykünmeden 
kaynaklanmıştır.

Osmanlılarda zengin kaşık kültürünün varlığını anla-
tabilmek
 Osmanlılarda ağırlıklı olarak ağaçtan mamul kaşıklar 
kullanılmakla birlikte, seçkin kesimlerde çeşitli kemik 
ve taşlardan üretilmiş kaşıklar da kullanılmaktaydı. 
Kaşıklardaki bu çeşitlilikle birlikte kullanım amacına 
göre her biri farklı adla anılmaktaydı. Çorba kaşığı, 
hoşaf kaşığı, paluze kaşığı, keşkül kaşığı gibi isimlen
dirmeler, arşiv belgelerinde geçmekteydi. Muhteme
len kaşığın tipi ve kaşığın üretildiği malzeme onun 
kullanım amacını belirlemekteydi.

Osmanlı modernleşmesini mutfak ve sofra araç-gereçle-
ri üzerinden tartışabilmek
 Osmanlı modernleşmesinin askeri ve kısmen siyasi 
yönü iyi bilinmektedir. Ancak modernleşme Osman
lılarda hayatın her yanını etkileyen bir süreç olmuş; 
yemek kültürü ve buna ait alt unsurlar da süreçten 
nasibini almıştır. Bu nedenle mutfak ve sofra araç
gereçlerine bakarak modernleşme sürecini tanımla
yabilmek mümkündür. Nitekim 19. yüzyıldaki sos
yal, siyasi ve ekonomik değişmelerle birlikte mutfak 
araçgereçleri de değişmiş; kaserol, marmid, vidalı 
fırın kalıpları, şarlot kalıbı vb. kap kacaklar Osmanlı 
mutfaklarında görülmeye başlanmıştır. Yine çatal bı
çak takımlarının sofralarda yer bulmaya başlaması da 
önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmelidir.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi taşradan İstanbul’a yapılan 
ürün nakliyesinde kullanılan taşıma malzemelerinden biri 
değildir?

a. Garar
b. Çuval
c. Gazavi
d. Poşet
e. Sepet

2. Aşağıdaki hammaddelerden hangisi klasik dönem Os
manlı saray mutfağında (Topkapı Sarayı) kullanılan araç ge
reçlerin yapımında diğerlerine göre daha az kullanılır?

a. Bakır
b. Bor
c. Porselen 
d. Toprak
e. Pirinç

3. Osmanlı padişahları klasik dönemde yemeklerini genel
likle altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılan kaplar
da ve sinilerde yerdi. Bu uygulamaya kendisine yapılan tavsi
yeye uyarak bir süreliğine ara veren padişah aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. II. Mehmed (Fatih)
b. I. Selim (Yavuz)
c. I Süleyman (Kanuni)
d. II. Selim
e. III. Murad

4. Arşiv belgelerinde Eflak, Engürüs ve Macar gibi isimlerle 
anılan mutfak gereci aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çatal
b. Kaşık
c. Kase
d. Kepçe
e. Bıçak

5. Ramazan ayının 15’inde saraydan yeniçerilere tepsilerle 
gönderilen yiyecek aşağıdakilerden hangisidir?

a. Baklava
b. Pilav
c. Helva
d. Et
e. Ekmek

6. Osmanlı sarayında alafranga yemek yeme usulü hangi 
padişah döneminde benimsenmeye başlanmıştır?

a. II. Abdulhamid
b. I. Mahmud
c. III. Selim
d. IV. Murad
e. V. Mehmed

7. Özellikle 19. Yüzyıldan itibaren Avrupa yemek ve sofra 
kültürünün Osmanlı saray çevrelerinde ve seçkinleri arasın
da yer bulması, beraberinde bazı değişiklikleri de getirmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

a. Sofrada yemek yeme şekli değişmiştir.
b. Çin porselenleri yerini Avrupa menşeli porselenlere 

bırakmıştır.
c. Yeni tabak ve kase çeşitleri kullanıma girmiştir.
d. Mercan ve sedef kaşıklar kullanılmaya başlanmıştır.
e. Osmanlı sofralarına sandalye ve masa girmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı sofralarında klasik dö
nem boyunca kullanılan gereçlerden biri değildir?

a. Bakır sahan
b. Ağaç kaşık
c. Kemik kaşık
d. Çatal
e. Porselen tabak

9. Yemeğe zehir katıldığında renk değiştirdiği iddia edilen 
tabak aşağıdakilerden hangisidir?

a. Seladon
b. Fağfuri
c. Mavibeyaz
d. Yıldız porseleni
e. Avrupa porseleni

10. Osmanlılarda su ihtiyacını karşılayan hizmet grubu ve 
su taşımak için kullandıkları kap aşağıdakilerden hangisinde 
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. Sucu  İbrik
b. Sucu  Güğüm
c. Saka  Saki
d. Suyolcu  Künk
e. Saka  Meşk
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Tedarik Sırasında Kullanılan 

Kaplar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Saray Mutfaklarında Kullanılan 

AraçGereçler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Sofralar ve Tabaklar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Bıçaklar ve Yardımcı Malzeme

ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Baklava tepsileri” konusunu ye

niden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Sofra Araç ve Gereçleri” konu

sunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Sofra Araç ve Gereçleri” konu

sunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Sofra Araç ve Gereçleri” konu

sunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Sofralar ve Tabaklar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz. 
10. e Yanıtınız yanlış ise “Saray Mutfaklarında Kullanılan 

AraçGereçler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Mutfak eşyaları bakır başta olmak üzere; tunç, pirinç, platin 
gibi madenlerle çeşitli ağaçlar, toprak, kemik, taş ve demir 
gibi çok farklı hammaddelerden imal edilmiştir. Bunların 
dışında altın, gümüş ve por selen kap kacakların kullanıldığı 
bilinmektedir. 

Sıra Sizde 2
Osmanlı halkı yemeğini genellikle yere serdiği basit bir örtü 
etrafında oturarak yerdi. Bununla birlikte örtünün üzerine 
konulan kasnağın veya ahşap tan köşeli nesnenin üstüne bir 
sini koyarak da yemek yiyenlere rastlanırdı. Osmanlı sarayın
da ise sofralar genellikle sözü edilen örtü ve ağaçtan bir mal
zeme üzerine oturtulmuş sinilerden oluşuyordu. Tabaklar bu 
siniler üzerine konulur, insanlar statülerine göre bu sofralara 
oturarak yemeklerini yerlerdi. Sarayda kullanılan sofra örtü
lerinin çoğu, “bulgarî” isminde yuvarlak bir deriydi. Siniler 
ise çoğunlukla bakırdan mamuldü. Padişah da diğer saray 
halkı gibi yemeğini sinilerde yerdi. Fakat onun sofra olarak 
kullandığı bir gümüş bir de som altından sinisi vardı. 

Yararlanılan Kaynaklar
Bilgin, Arif ve Özge Samancı (2008). Türk Mutfağı, Ankara: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
19. yüzyıl Osmanlı saray ve İstanbul mutfağında kullanılan gıda malzemelerini 
tanımlayabilecek,
Osmanlı saray ve hane mutfaklarının yapısı ve organizasyonunu açıklayabilecek,
19. yüzyılda yayınlanan Osmanlı yemek kitaplarını ve içeriklerini tanımlaya-
bilecek,
Osmanlı mutfağında “alafranga” sofra düzeni ve “alafranga” mutfak uygulama-
larını değerlendirebilecek,
19. yüzyılda Osmanlı mutfağında yaşanan değişimleri ayırdedebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 19.	Yüzyıl	Osmanlı	Saray	Mutfağı
•	 19.	Yüzyıl	İstanbul	Mutfağı
•	 Gıda	Malzemeleri
•	 Amerikan	Kökenli	Gıdalar
•	 Mutfak	Organizasyonu

•	 Yemek	Kitapları
•	 Alaturka	ve	Alafranga	Sofra	

Düzeni
•	 Alafranga	Mönü
•	 Alafranga	Yemekler

İçindekiler










Osmanlı Mutfağı Osmanlı Mutfağında Modernleşme

•	 GİRİŞ
•	 YİYECEK	MALZEMELERİ
•	 MUTFAK	VE	AŞÇILAR
•	 ALAFRANGA	SOFRA	DÜZENİ	VE	ADABI
•	 ALAFRANGA	ZİYAFETLER
•	 YEMEK	KİTAPLARI

OSMANLI MUTFAĞI



GİRİŞ
19. yüzyılda Osmanlı saray ve Istanbul mutfak kültürü, klasik dönem Osmanlı mutfağıyla 
birçok ortak yön taşırken farklılıklar da sergiler. Bu dönem Osmanlı Saray ve İstanbul 
mutfağı için önceki yüzyıllara kıyasla önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Mut-
fakta kullanılan malzemeler ve uygulanan teknikler, sofra adabı ve düzeni yenilikler 
göstererek farklılaşır. Bu değişimlerin sebepleri arasında 18. yüzyıl sonlarından itibaren 
Osmanlı mutfağına girmeye başlayan domates, fasulye gibi Amerikan menşeli sebzele-
rin mutfakta kullanımının artması; 1850’lerden itibaren Istanbul’un Avrupa’yla tica-
ri ve ekonomik bağlarının artmasıyla kente gelen ithal gıda malzemelerinin niteliğinin 
çeşitlenmesi; Tanzimat döneminden itibaren Avrupa’ya ait bazı kültürel kalıpların Os-
manlı seçkin çevrelerde tanınması ve kabul edilmeye başlanması ve bununla ilişkili olarak 
alafranga sofra düzeni ve adabının seçkin çevrelerde uygulanmaya başlanmasıdır. Önce-
ki yüzyıllardan miras kalan geleneksel mutfak kültürünün yanısıra, modern “alafranga” 
mutfak uygulamalarını yansıtan geç dönem Osmanlı Saray ve İstanbul mutfak kültürü, 
günümüz Türk mutfağının temelini oluşturur. 

YİYECEK MALZEMELERİ
Osmanlı sarayına evsahipliği yapan İstanbul başkent olma ayrıcalığıyla, 19. yüzyılda da 
imparatorluğun en önemli ticari merkezi olarak şehre sürekli bir zengin gıda çeşitliliği 
sağlamıştır. Bu zengin gıda çeşitliliği Osmanlı saray ve İstanbul mutfaklarında kullanıl-
mıştır. İstanbul mutfağında imparatorluğun farklı eyaletlerinden gelen Mısır pirinci, Fi-
libe pirinci, Kefe yağı, E�ak tuzu, Atina balı, Kuşadası balı, Girit ve Tirilye zeytini, Şam 
fıstığı, Rumeli cevizi, Amasya Bamyası gibi malzemeler kullanılmış ve yemeklere ürünle-
rin bu üstün kalitesi lezzet vermiştir. İmparatorluğun son döneminde de İstanbul zengin 
gıda çeşitliliğinin devam ettiği bir merkezdir ve aynı zamanda yüzyıl ortalarından itibaren 
Avrupa ile artan ticari ilişkiler sonucu ithal edilen yeni ve işlenmiş gıda ürünleri mutfak 
repertuarını zenginleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İstanbul’da 
tüketilen gıda ve içecek maddeleri döneme ait saray mutfak de�erleri, İstanbul piyasa-
sında bulunan gıda maddelerini listeleyen narh de�erleri ve İstanbul’da basılan yemek 
kitapları aracılığıyla tespit edilebilmektedir. Seçkin Osmanlı mutfağında kullanılan yiye-
cek maddeleri şu başlıklar altında sını�andırılabilinir: koyun ve kuzu eti, kümes ve av 
hayvanları, balıklar, süt ve süt ürünleri, tahıllar, baklagiller, katı ve sıvı yağlar, şeker ve bal, 
baharatlar, kuru ve yaş meyveler, sebzeler. 

Osmanlı Mutfağında 
Modernleşme
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Et- Sakatat ve Kanatlılar
Koyun ve kuzu eti önceki dönemler gibi geç dönem Osmanlı mutfağında en çok tercih 
edilen et çeşitleridir. Kelle, paça, ciğer, işkembe ve bumbar gibi sakatat hem saray hem de 
kent genelinde tüketilir, sığır eti ise özellikle pastırma ve sucuk yapımında kullanılırdı. 
İstanbul piyasasında yerli pastırma ve sucuktan başka Kayseri, Edirne, Silistre ve Kili pas-
tırmaları da bulunurdu. Osmanlı saray mutfağında dana eti tüketimi alafranga yemekle-
rin uygulanmasıyla başladı. Dana ve sığır eti file, sığır filetosu, dana butu ve pirzola olarak 
yabancı misafirlere sunulan alafranga yemeklerin hazırlanması için 1880’li yıllardan iti-
baren saray mutfaklarına alınmaya başlandı. İstanbul piyasasında koyun ve kuzu etinden 
başka keçi eti, sığır eti ve Hıristiyan cemaat için domuz eti de satılırdı. Sarayda tavuk, 
piliç ve az miktarda hindi tüketilen kanatlı çeşitleri arasında yer alırken ördek, kaz, bıldır-
cın gibi av etleri özellikle ziyafetler için kullanılırdı. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı saray 
mutfağına giren Amerika menşeli hindi (tavuk-ı hindi) sarayda öncelikle ileri gelenlerin 
yani sultan ve haremin mutfakları için temin edilirdi. Daha önceki dönemlerin aksine 19. 
yüzyıl Osmanlı mutfağında güvercin tüketimi yaygın değildi. 

Balık ve Deniz Ürünleri
İstanbul mutfağında Boğazın sağladığı sayısız balık çeşidi zengin ve fakir halkın rahatlık-
la tüketebileceği yiyeceklerdi. Sadece gayrimüslim cemaatin değil Müslüman halkın da 
sık tükettiği yiyecekler arasında bulunan çeşitli balıklar dönemin yemek kitaplarına göre 
tava, kebap, çorba, pilav, börek, pilaki, turşu ve salata yapımında kullanılırdı. Balık ve de-
niz ürünleri özellikle Hıristiyan cemaatin oruç dönemlerinde sıklıkla tükettikleri gıdalar 
arasında yer alırdı. Osmanlı sarayı mutfak muhasebe kayıtlarına göre, 19. yüzyılda, önce-
ki dönemlere nazaran, sarayda daha fazla balık, havyar ve balık yumurtası tüketiliyordu. 
Özellikle lakerda, havyar, balık yumurtası ve çiroz sarayda sıklıkla ve i�ariyelik olarak 
tüketilen lezzetler arasında yer almaktaydı. Yüzyıl sonlarında saray mutfak de�erlerinde 
çeşitli balık türlerinin satın alındığını gösteren kayıtlar bulunmaktadır. Örneğin, sultanın 
mutfağı için sardalya, Mersin balığı, torik ve mercan balığı alındığını gösteren kayıtlar 
mevcuttur. Sultan II. Abdülhamit döneminde kalkan balığı, altıparmak balığı, lüfer, ke-
fal, kaya balığı, levrek, pisi balığı, barbunya, mezgit, uskumru, kırlangıç, mercan sultanın 
mutfağına giren balık türleri arasında yer almaktaydı. Saray mutfağında istiridye ve mid-
ye gibi kabuklu deniz hayvanları fazla tüketilmemekteydi. Ancak yabancı davetliler için 
düzenlenecek olan ziyafetlerde kullanılmak üzere ıstakoz gibi deniz ürünleri alınıyordu. 

Süt ve Süt Ürünleri
Süt, yoğurt, peynir ve tereyağı 19. yüzyıl Osmanlı mutfağında tüketilen temel yiyecekler 
arasında yer almaktaydı. Orta Asya Türk mutfak geleneğinin bir uzantısı olarak yoğurt tü-
ketimi 19. yüzyılda Osmanlı halk ve saray mutfak kültüründe yaygındı. Osmanlı sarayına 
süt, yoğurt ve süt ürünleri (Üsküdar ve Eyüp tereyağı ve yoğurdu) Istanbul pazarından satın 
alınıyordu. Ayrıca yüzyıl sonlarında Yıldız Sarayı bünyesinde bir mandıra bulunuyordu. Bu-
rada Hollanda ve Mısır ineklerinden elde edilen süt ile yoğurt, tereyağı ve peynir yapılıyor 
ve bu gıdalar sultan, valide sultan ve diğer saray erkânına rütbelerine göre dağıtılıyordu. 
Özellikle manda sütünden elde edilen kaymak sarayda tüketilen gıdalar arasındaydı. Sala-
mura (beyaz peynir), kaşar, Arnavut, kaşkaval ve tulum peynirleri geldikleri yörenin isimleri 
ile anılırdı: Balkan kaşkavalı, Varna tulum peyniri, Mudurnu peyniri, Edirne kaşar peyniri 
gibi. İstanbul piyasasında yüzyıl sonlarında Felemenk peyniri, parmezan peyniri gibi ithal 
peynirlerde bulunuyordu. Daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi yemeklerde en çok kullanı-
lan yağ, ayranı alınmış tereyağı olan sadeyağdı. Et yemekleri, sebzeler, börek, pilav ve tatlılar 
hatta kızartmalar sadeyağ ile hazırlanırdı. İstanbul halkı sadeyağ hazırlarken ayranı alınmış 
tereyağının içine içyağı veya kuyruk yağı da ilave ederdi. 
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Buğday ve Ekmek 
Buğday Osmanlı mutfağında en çok tüketilen tahıl cinsiydi. Buğdaydan elde edilen un 
özellikle ekmek yapımında, irmik, nişasta, erişte, şehriye, kadayıf çeşitleri üretiminde ve 
börek, poğaça, simit, baklava gibi hamur işleri yapımında kullanılırdı. Ekmekler (nan-ı 
has, nan-ı aziz, nan-ı francala, somun gibi) kullanılan unun kalitesine ve menşeine göre 
farklılık gösterirdi. Ekmek çeşitleri arasında Osmanlı bireyinin gündelik ekmeği olan 
(nan-ı aziz), orta kaliteli has ekmek (nan-ı hass orta), vasat ekmek (nan-ı adi), yassı beyaz 
ekmek (fodula), uzun iyi beyaz ekmek (fırancala), yu�a ekmeği ve kepekli undan somun 
bulunuyordu. Bulgur ekmekten sonra halk tarafından en çok tüketilen gıda maddesiydi. 
Fakat saray mutfağında az miktarda tüketiliyordu. Nişastayla yapılan güllaç bugün de ol-
duğu gibi özellikle Ramazan ayında tüketilirdi. Buğdaydan yapılan başka bir ürün ise bir-
kaç çeşitte yapılan şehriyeler idi: Has şehriye, sarı şehriye, beyaz şehriye, Istanbul şehriyesi 
ve makarnalık şehriye gibi. Makarna (makaronya) 19. yüzyıl İstanbul mutfağında bir ye-
nilikti. Makarna Osmanlı mutfağında günümüze kıyasla lüks bir tüketim maddesi idi ve 
Avrupa’dan ithal edilen ürünler arasında bulunuyordu. 

Pirinç ve Baklagiller
Pirinç buğdaydan sonra tüketilen en önemli tahıl cinsiydi. Zengin ve fakir herkes tarafından en 
başta pilav yapımında kullanılıyordu. Özellikle sarayda hazırlanan ziyafetlerde çok fazla mik-
tarlarda pirinç tüketiliyordu; örneğin 7 Mayıs 1835’de Şehzade Abdülaziz onuruna düzenlenen 
ziyafette 4620 kıyye (5927 kg) pirinçle pilav pişirilmişti. Mercimek, nohut, börülce, kuru bakla 
ve kuru fasulye dönemin mutfak kültüründe yer alan kuru baklagiller çeşitleridir. Amerika 
menşeli fasulyeden elde edilen kuru fasulye ancak 19. yüzyıldan itibaren saray mutfak de�er-
lerinde yer almaya başlamıştır. Önceki dönemlere nazaran yeni bir gıda çeşidi idi. Mutfak def-
terlerinden edindiğimiz bilgilere göre kuru fasulye daha çok saray bostancıları ve muhafızları 
gibi düşük rütbeli hizmetkarların günlük yemeklerinin hazırlanması için alınıyordu.

Zeytinyağı
Osmanlı saray mutfağında zeytinyağı tüketimi sadeyağ, içyağı ve kuyruk yağı gibi hay-
vansal yağlara göre azdı. Dönemin yemek kitaplarına göre zeytinyağı özellikle salatalarda 
ve kızartma çeşitlerinde kullanılırdı. Zeytinyağı bilhassa Hıristiyan halk tarafından oruç 
günlerinde tüketilirdi. 19. yüzyıl sonlarına ait mutfak de�erlerine göre sarayda zeytinyağı 
tüketimi önceki yıllara nazaran daha artmıştır. Soğuk ve sıcak baskı yöntemleriyle elde 
edilen zeytinyağları da belgelerde belirtilmiştir. Ayrıca Yıldız Sarayı mutfaklarına çiçek 
yağı adıyla ithal sıvı yağ da alındığını gösteren birkaç belge bulunmaktadır. Zeytinyağının 
yanısıra zeytin yeşil ve siyah olmak üzere özellikle i�ar sofralarında ikram edilen bir iştah 
açıcı olarak tüketiliyordu.

Şeker ve Bal
Tatlı ve şekerli yiyecekler Osmanlı Saray mutfak kültürünün her zaman önemli bir par-
çasını oluşturmuştur. İstanbul mutfağında şeker ve bal sadece tatlı yapımında değil şer-
bet, hoşaf gibi içecek yapımında da kullanılmaktaydı. 19. yüzyıl İstanbul mutfağında 
Avrupa’dan ithal edilen şeker önceki dönemlere göre daha fazla kullanılan fakat yine de 
hala bala göre lüks ve pahalı bir gıda maddesiydi. Bal, pekmez ve kuru meyveler de halk 
mutfağında tatlı yapımında kullanılan tatlandırıcılardı.

Tuz, Baharat ve Çeşniler
E�âk’tan getirtilen tuz, kaya tuzu, göl tuzu, karabiber, tarçın, karanfil, kakule, sakız, kimyon, 
safran, kırmızıbiber, yenibahar, sumak, cevz-i hindi, kekik saray mutfağında kullanılan ve 
yemek kitaplarında adı geçen baharat türleridir. Daha önceki yüzyıllarda bilinmeyen Ame-
rika kökenli kırmızıbiber (bahar-ı sürh, bahar-ı Arnavud) vanilya ve yenibahar 19. yüzyıl 
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İstanbul mutfağında yeni malzemelerdi. 19. yüzyıl Osmanlı mutfağı 15. veya 16. yüzyıllara 
göre yemeklerde baharat kullanımı konusunda daha cimridir. Yemek tari�eri incelendi-
ği zaman safran, misk, kişniş gibi baharatların kullanımının 19. yüzyılda sınırlı olduğunu 
görülmektedir. 19. yüzyılda en çok tercih edilenler tarçın ve karabiberdir. Bugünkü Türk 
mutfağının aksine, 19. yüzyılda tarçın tuzlu yemeklerde de kullanılıyordu. Koyun, tavuk ve 
balık yemeklerinin üzerine bir tutam tarçın serpiliyordu. Koruk ya da limon suyu ile yapılan 
tatlı-ekşi yemeklere de tarçın konuyordu. Mutfakta kullanılan diğer tatlandırıcı ve doğal kat-
kı maddeleri arasında gül suyu, turunç çiçeği suyu, limon suyu, koruk, sirke, jelâtin (balık-ı 
dutkal), şekerciboyası ve kırmız (kırmızı renk veren boya) bulunuyordu. 

Kuru ve Yaş Meyveler
Badem, Şam fıstığı, çam fıstığı, fındık, ceviz, kestane ve kuru üzüm çeşitleri (üzüm-i mürg veya 
üzüm-i kuş, çekirdeksiz üzüm ve Razakı), kuru kayısı, kuru erik, kuru incir, armut ve vişne ku-
rusu gibi meyve kuruları ve yemişler 19. yüzyıl Osmanlı mutfağında bol miktarda tüketiliyor-
du. Hoşaf ve şerbet yapımında hem taze hem de kuru meyve kullanılırken, çam fıstığı, badem 
gibi kuru yemiş ve meyve kuruları yemeklere lezzet katma amacıyla kullanılırdı. 

Sarayda tüketilen çok çeşit meyve (limon, tatlı limon, portakal, turunç, mandalina, 
ağaç kavunu, elma, tatlı nar, ekşi nar, armut, ayva, erik, hurma, vişne, zerdali, şe�ali, kiraz, 
kavun, üzüm, karpuz, kızılcık, çilek ve incir gibi) İstanbul piyasasında da satılırdı. Mey-
veler geldikleri bölgenin ismiyle veya çeşitleriyle anılırdı: Arnavut elması, Amasya elması, 
misket elması, Akça armudu, Mustafa Bey armudu, Bozdoğan armudu, İnebolu armudu, 
ekmek ayvası, Rumeli cevizi, Serfice eriği, bardak eriği, mürdüm eriği, Razaki üzümü, 
Frenk üzümü, çavuş üzümü, çekirdeksiz üzüm, Manisa kavunu, Acem kayısısı gibi. 

Güz Kış Bahar Yaz
Limon	 Limon Limon Limon
Limon-ı	tatlı Limon-ı	tatlı Portakal Turunç	
Elma-yı	Arnavud Portakal	 Elma Portakal
Elma-yı	Amasya Nar-ı	Ekşi Armut	 Elma
Elma-yı	Amasya Nar-ı	Tatlı	 Ayva Tatlı	Nar	
Elma-yı	Misket Mandalina	 Kestane Kiraz
Armut Elma Turunç Çilek
Ekşi	Nar	 Elma-yı	Amasya Tatlı	Nar	 Armut
Tatlı	Nar	 Elma-yı	Amasya Ceviz-i	Rumeli Erik
Portakal Ayva-yı	Beşme Çekirdeksiz Razzaki	üzümü
Hurma Armut 	Frenk	üzümü	 Taze	badem
Razzaki	üzümü Kestane	 Vişne	(mayıs	ayında) Zerdali
Çavuş	üzümü	 Üzüm Şeftali	(mayıs	ayında) Armut-ı	Akça
Çekirdeksiz	(Üzüm)	 Erik-i	Serfice Kiraz	(mayıs	ayında) Armut-ı	Mustafabey
Siyah	üzüm	 Ağaç	kavunu Erik	 Armut-ı	Bozdoğan
Erik Razzaki	üzümü Kavun	 Erik-i	bardak
Erik-i	Serfice Çekirdeksiz	 Çilek Erik-i	Torba
Ceviz Hurma Çağla	badem Erik-i	mürdüm
Fındık-ı	taze Kayısı-ı	Şam Zerdali	 Vişne
Ayva-yı	ekmek	 Kayısı-ı	Acem Taze	fındık Kayısı
Kavun	 Erik-i	Serfice Armut-ı	Mustafabeğ Kayısı-ı	Acem
Manisa	Kavunu	 Erik-i	bardak Rumeli	cevizi	
Karpuz Armut-ı	Akça Kavun
Şeftali	 Armut-ı	İnebolu Karpuz	
Kızılcık	 Bostan	 Taze	fındık

Taze	kayısı Kızılcık	
Erik-i	verd	
Erik-	i	can
İncir

Tablo 8.1
19. Yüzyılda Osmanlı 
Saray Mutfaklarına 
Mevsimlere Göre Alınan 
Meyveler 

Kaynak: Özge Samancı, 
La Cuisine d’Istanbul 
au 19e siecle, 2016.
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Sebzeler
Meyveler gibi sebzeler de 19. yüzyıl Osmanlı mutfağında çok miktarda tüketilen gıda-
lar arasında bulunuyordu. Sebze, salata ve meyve gibi ürünler saray mutfaklarına hem 
İstanbul pazarlarından hem de Boğaz ve Haliç kıyılarında yer alan Feriye, Ortaköy ve 
Aynalıkavak gibi has bahçelerden temin ediliyordu. Bugün Türk mutfağında kullanılan 
sebzelerin neredeyse hepsi 19. yüzyıl Osmanlı mutfağında tüketilmekteydi. Sakızkaba-
ğı, asma kabağı, bamya, ıspanak, patlıcan, şalgam, yeşil ve kırmızı domates, karnabahar, 
salatalık, havuç, yeşil biber, soğan, sarımsak, pırasa, lahana, karalahana, fasulye, marul, 
enginar gibi mevsime göre değişkenlik gösteren sebzeler, İstanbul mutfağında çok kulla-
nılan malzemelerdir. Hindiba, ebegümeci, müluhiye, kuzukulağı gibi yabani otlar, marul, 
maydanoz, nane ve dereotu gibi salata malzemeleri ve dolma yapımında kullanılan asma, 
ayva ve fındık yaprakları da önemli malzemelerdi. 

19. yüzyıl, İstanbul mutfağında domates, patates, taze biber, fasulye, yerelması, sakız ka-
bağı, bal kabağı ve mısır gibi Amerika’dan gelen yeni sebzelerin yaygın bir şekilde kullanıl-
maya başlandığı bir dönemdi. Saray mutfak de�erlerine göre, Amerika menşeli bir meyve 
olan domates Osmanlı sarayına 1690’larda girmişti. Fakat en başta yeşil olarak tüketiliyordu. 
1800’lerden itibaren hem yeşil hem de kırmızı domates düzenli olarak saray mutfaklarına 
alınmıştır. Melceü’t-Tabbahin (1844) adlı Osmanlıca yemek kitabında içinde domates bulu-
nan yemekler yedi sekiz adeti geçmemektedir. Günümüz Türk mutfağında hemen hemen 
her yemeğin vazgeçilmez malzemesi olan domates ve domates salçası, 19. yüzyılda henüz 
günümüzdeki kadar kullanılmıyordu. Yine Amerika menşeli fasulye cinsleri, sakız ve bal 
kabağı ve kırmız- yeşil biber Osmanlı mutfağına 19. yüzyılda girmiştir. Balkanlarda en azın-
dan 18. yüzyıl başlarından itibaren bilinen Amerikan kökenli mısır Osmanlı sarayına 19. 
yüzyılda girmiştir. Yine bu dönemde başka bir Amerika kökenli patates saray mutfaklarına 
az miktarda kullanılmaya başlanmıştır. Melceü’t-Tabbahin’in yazarı Mehmed Kamil patatesi 
bir çeşit yer elması olarak tarif eder ve alafranga bir yemekte kullanılmasını önerir. Sebzeler 
kısmında bahsedilecek mantar, genel olarak Osmanlı mutfak ve kilerlerine alınan malzeme-
ler arasında görülmemektedir. Fakat 1870’li yıllardan itibaren saray mutfaklarına için sala-
mura mantar alımına rastlanmaktadır. Teneke kutular içinde mutfaklara sağlanan mantar, 
bezelye, kuşkonmaz ve enginar Osmanlı saray mutfağının 19. yüzyıl sonlarında Avrupa’dan 
ithal edilen konserve ürünlerle tanıştığını göstermektedir. 
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Amerikan kökenli patates, mısır, yeşil ve kırmızıbiber, domates, fasulye, sakız ve bal kaba-
ğı, vanilya, yenibahar ve yer elmasının Osmanlı mutfağında yaygın kullanımı 19. yüzyılda 
gerçekleşmiştir.

İçecekler
Alkol tüketiminin sınırlı olduğu ve alkollü içeceklerin geleneksel olarak sofrada yeme-
ğe eşlik etmediği Osmanlı mutfak kültüründe su ve meyve suyu ile hazırlanan içecekler 
önemli bir yere sahipti. İstanbul’un farklı bölgelerinden gelen suların lezzetleri halk ara-
sında bilinir ve ayırt edilirdi. Su ve meyve sularının soğutulmasında çok değerli olan kar 
ve buz kullanılırdı. Meyve suları üç farklı metot ile hazırlanırdı: hoşaf, şerbet ve şurup. 

Resim 8.1

1854 yılı Mayıs ayında 
Sultanın mutfağı ve 
Beylerbeyi sarayında 
düzenlenen ziyafet 
için saray bahçe 
ve bostanlarından 
gönderilen sebze ve 
meyve listesi. 

Kaynak: BEO, Cevdet 
Saray, no.257
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Meyvelerden başka gül, menekşe yaprakları, yasemin gibi çiçekler de hoşaf, şerbet ve şu-
rup yapımında kullanılırdı. 19. yüzyıl İstanbul’unda, daha önceki dönemlerde olduğu gibi 
dinen yasak olmasına rağmen rakı ve şarap tüketimi bazı çevrelerde yaygındı. İstanbul 
meyhanelerinde şarap ve yüzyıl sonlarında özellikle rakı, salata, tarator ve deniz ürünle-
ri gibi mezelere eşlik ederdi. Önceki yüzyıllarda olduğu gibi bu dönemde de İstanbul’da 
en çok tüketilen sıcak içecek kahveydi. Kahve günün her saatinde de tüketilen ve ikram 
edilen keyif verici bir içecekti. İstanbul’da çay tüketimin yaygınlaşması ve çayın neredeyse 
kahvenin yerini alması esas olarak 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir. 19. yüzyılda 
İstanbul’da tüketilen diğer içecekler salep ve bozaydı.

19. yüzyıl Osmanlı mutfağında klasik döneme kıyasla mutfakta kullanımı yeni olan veya 
tüketimi artan gıda maddeleri nelerdir?

MUTFAKLAR VE AŞÇILAR
Saray Mutfakları ve Konak mutfakları ile sıradan hane mutfaklarındaki mekânsal örgütle-
me ve detaylı personel organizasyon yapısı açıklanmıştır.

Saray Mutfakları
Osmanlı saray mutfakları gerek mekânsal örgütlenmesi ile ve gerekse detaylı personel 
organizasyonu yapısı ile İstanbul’daki konak mutfakları ve sıradan hane mutfaklarından 
büyük bir farklılık gösteriyordu. 19. yüzyılda Osmanlı hanedanlığına ev sahipliği yapmış 
olan Beşiktaş Sahil Sarayı (veya Eski Çırağan Sarayı), daha sonra Beşiktaş Sarayı yerine 
yapılan Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı mutfakları Topkapı Sarayı’nın mutfak yapı-
sıyla benzerlik gösteriyordu. Beşiktaş veya Çırağan Sarayı’nda mutfaklar birkaç bölümden 
oluşur; Sultan için hazırlanan yemekler kuşhane-yi hümayun veya matbah-ı has olarak 
adlandırılan ayrı bir mutfakta hazırlanırdı. Saraylarda ayrıca bir fırın, bir helvahane ve 
kilerler bulunurdu. Mutfaklar kendi içlerinde ocak adı verilen birimlere ayrılır ve her ocak 
farklı bir birime hizmet verirdi: şehzade ocağı, hazinedar ağa ocağı, kethüda kadın ocağı, 
ustalar ocağı, seferli kethüdası ocağı gibi. 1856 yılında inşası tamamlanan Dolmabahçe 
Sarayındaki mutfaklar da birkaç bölümden oluşur; Hareme ve saraydaki görevlilere hiz-
met eden mutfaklar, (matbah-ı amire) harem bölümüne Aş Kapısı ile bağlanan, Beşiktaş 
yönüne doğru sarayın son yapısında yer alırdı. Sarayın Birun bölümlerini oluşturan Bayıl-
dım Bahçesi tarafında da mutfaklara bağlı üretim yapıları ve kuşhane-yi hümayun, şehza-
delere ait mutfaklar, fırınlar, kilerler, bir değirmen ve Tatlıhane yer alıyordu. Sarayda ana 
mutfaklardan bağımsız olarak sultan ve valide sultana hizmet eden iki ayrı mutfak Has 
mutfak adıyla Harem ve Selamlık bünyesi içinde bulunuyordu. Yıldız Sarayında mutfaklar 
mabeyn-i hümayun ve harem binalarının gerisinde, ambar ve silahhane arasında yer alı-
yordu. Saray bünyesi içinde mutfaklara hizmet eden tavukluk, güvercinlik, bağlar, meyve 
bahçesi, limonluk ve bir de yoğurthane vardı. Sultanın ve haremin mutfakları dışında, 
genel olarak mutfaklar hizmet ettikleri kişilere göre şehzadeler mutfağı, silahşoran ocağı, 
dağıstan ocağı, muzıka-yı hümayun mutfağı, kayıkçılar mutfağı gibi ayrılıyordu. Mutfak-
lar kendi içlerinde de büyük ocak, yeni düzen ocağı (tertib-i cedid ocağı), börek ocağı, tatlı 
ocağı, perhiz ocağı gibi uzmanlık alanlarına göre ayrılmıştı. Bu mutfaklara bağlı olarak 
çalışan çok sayıda görevli bulunuyordu. Örneğin, 1882 yılına ait bir maaş de�erine göre 
Yıldız sarayı mutfaklarına bağlı çalışanların sayısı 907 kişi idi. Bunların içinde gıda malze-
melerinin tedarikini ve dağıtımını sağlamakla görevli olanlar, aşçılar ve tablakârlar bulun-
maktaydı. Mutfakta çalışan aşçılar, uzmanlık alanlarına göre kebapçı, pilavcı, börekçi, per-
hizci, hoşafçı, tatlıcı, hamurcu olarak; saray fırınlarında çalışanlar ise hamurcu, pişirici, 

1
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ekmekçi, fırın hademesi olarak ayrılıyordu. Sultanın mutfağında çalışan aşçılar aşçıbaşı, 
ikinci aşçıbaşı, kebapçı başı, tatlıcı başı, börekçi başı, balıkçı başı, perhizci başı, refikleri ve 
neferlerinden oluşurdu. Sultan II. Mahmut döneminden beri sarayda bir balık mutfağı ve 
balık yemeklerinden sorumlu bir aşçının bulunması önceki yüzyıllara göre bir yenilikti. 

Bu bölümün hazırlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını Türk Mutfağı (2008) 
kitabında yer alan “İmparatorluğun Son Döneminde İstanbul ve Osmanlı Saray Mut-
fak Kültürü” adlı makaleden yararlanılmıştır.

19. yüzyılda saray mutfaklarında çalışan aşçıların uzmanlıklarına göre ayrı ocaklarda 
çalışması da klasik dönem saray mutfak teşkilatına kıyasla bir farklılık oluştururdu. Diğer 
bir yenilik de 19. yüzyılın sonlarında, saray mutfaklarında görevli bir tercüman çalışıyor 
olmasıydı. Tercümanlar Osmanlı sarayını ziyarete gelen yabancı devlet erkânı için ha-
zırlanan Fransız usulü ziyafetlerin hazırlanmasında çalışan yabancı aşçılara tercümanlık 
yapmak için bulunuyordu. Saray mutfaklarında pişen yemekler tablakâr adı verilen hiz-

Resim 8.2

18. yüzyıl sonlarında 
Osmanlı sarayında 
Aşçıbaşı tasviri. 

Kaynak: D’Ohsson. 
Çoşkun Yılmaz Arşivi.
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metliler tarafından dairelere taşınırdı. Her daireye hizmet eden tablakârlar ayrıydı. 1908 
yılına kadar sarayda tablalar üzerinde yemeklerin dağıtımı devam etmiş fakat II. Meşru-
tiyetin ilanından sonra saray görevlileri ve kâtipler için yemekhanede yemek verilmeye 
başlanmıştı.

Konak ve Hane Mutfakları
İstanbul’da ekâbir, rical ve kibarın ve devlet ileri gelenlerinin oturduğu konak mutfakları 
saray mutfaklarının küçük bir modeli şeklindeydi. Mutfaklar konağın karşısında ayrı bir 
yerde bulunurdu. Aşçıbaşı, kilerci başı ve vekilharç yönetiminde hamurcu, kuşhaneci, pi-
lavcı, kebapçı, sebzeci, bulaşıkçı, ocakçı mutfakta çalışırdı. Tablakâr ya da ayvazlar yemek-
lerin dağıtımından sorumluydu. Küçük bir mutfak ayrıca harem dairesi içinde yer alırdı. 
19. yüzyıl sonlarında, Osmanlı sarayında olduğu gibi, Avrupa usulü mutfağın İstanbul’un 
seçkin çevrelerinde yavaş yavaş tanınmaya başlamasıyla zengin konaklar ayrıca yabancı 
Frenk aşçılarının da çalışmaya başladığı bilinmektedir. Çoğunlukla bahçe içinde yer alan 
sıradan İstanbul hanelerinde mutfak zeminde bulunurdu. Bu tip hanelerde yemeklerin 
hazırlanmasından sorumlu olan kişi evin hanımı ya da geliniydi. 

Önceki yüzyıllardaki gibi 19. yüzyılda da İstanbul’da yemek üretimi ve satışıyla ilgili 
çok sayıda esnaf bulunuyordu: sütçü, muhallebici, börekçi, güllaççı, bakkal, sebzeci, hel-
vacı, turşucu, kahveci, manav, kasap, işkembe çorbacısı, yemişçi, şekerci, sucu, kebapçı, 
tavukçu, yumurtacı, paçacı, lokmacı, fırıncı, simitçi, bozacı, salepçi, ayak kahvecisi gibi. 
İstanbul’da dışarıda yemek yeme geleneği kebapçı, börekçi gibi esnaf dükkânları dışında 
imarethanelerde yer alan aşevleri ve lokantalarda yaşamaktaydı. 

Osmanlı saray mutfaklarında çalışan mutfak personelinin yapısını tanımlayın. 

ALAFRANGA SOFRA DÜZENİ VE ADABI
Osmanlı dünyasında benimsenen sofra düzeni 19. yüzyıla kadar toplumun her kesimi 
için hemen hemen aynı olarak kaldı. Yemek, yer sofrasında sofra bezi üzerinde veya sini 
üzerinde ortak bir tabaktan yenir, sofrada çorba, hoşaf ve pilav için kullanılan kaşıklar 
dışında başka bir sofra gereci kullanılmazdı. Sağ elin üç parmağıyla yemek yemek görgü 

Resim 8.3

19. yüzyıl sonlarında 
İstanbul’da seyyar 
yiyecek satıcıları 

Kaynak: Çoşkun 
Yılmaz arşivi.
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kuralları içinde benimsenmesi gereken bir norm teşkil ediyordu. Yemekten önce ve sonra 
ellerin yıkanması sofra âdâbının değişmez bir ritüeliydi. Sofra taşınabilir bir düzen içinde 
hazırlanır, evin herhangi bir odasına veya bahçeye kurulabilirdi. Yemek odası diye bir kav-
ram henüz yoktu. Osmanlı sofra gelenek ve düzeni aslında bazı yönlerden ortaçağ Avrupa 
toplumuyla benzerlik gösteriyordu. Avrupa’da yemek Osmanlı’dan farklı olarak yüksek bir 
masada servis ediliyordu fakat bireysel tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak sofrada yer 
almazdı. Çorba ortak bir tasta, yemekler kalın bir ekmek diliminin üzerinde ahşap veya 
metal servislerde servis edilirdi. Çatalın işlevini osmanlı sofrasında olduğu gibi parmaklar 
görürdü. Rönesans döneminde Italya’da kullanılmaya başlanan çatalın 18. yüzyılda Avru-
pa genelinde yaygınlaşmasına kadar sofra gelenekleri hemen hemen aynı kalmıştır. 

Osmanlı kültüründe yerde bağdaş kurarak yemek yeme geleneğinden masada sandal-
yede oturarak sağ elin üç parmağı yerine çatal, bıçak ve kaşık ile kişiye özel tabaklarda 
yemek yemeye geçiş 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca yavaş yavaş gerçekleşen bir süreçtir. 
Bu süreç içinde yeni sofra düzeni “alafranga”, eski sofra düzeni ise “alaturka” usul olarak 
kavramsallaştırılacak ve yeni sofra düzeninin mecbur kılacağı yeni sofra âdâbıyla birlikte 
alaturka sofra geleneği zaman içinde eski ve pis olarak algılanmaya başlanacaktır. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı saray ve çevresinde benimsenmeye 
başlanan Avrupai usulde (alafranga) masada, çatal ve bıçak eşliğinde yemek yeme şekli ve 
bununla birlikte Avrupa porselen ve sofra takımlarının tercih edilmeye başlanması impa-
ratorluğun modernleşme sürecinde kültürel alanlarda da Batı’dan etkilenmeye başlaması-
na işaret eder. Tanzimat’tan itibaren Avrupa ve Osmanlı mimari üslupları sentezi şeklinde 
inşa edilen Dolmabahçe ve Yıldız saraylarında alafranga usulde sofra düzeni uygulanmaya 
başlanmıştır. “Alafranga” yani Avrupai usulde yemek yemek Sultan II. Mahmut (1808-
1839) döneminde tanınmaya başlanmıştır. Geleneksel olarak yerde sinide ortak bir tabak-
ta servis edilen yemekler bu dönemden itibaren en başta yabancı konuklar ağırlanırken 
masada kişiye özel tabak, çatal, bıçak ve kaşık ile servis edilmeye başlanmıştır. Önceleri 
sadece seçkin yabancı konuklar için uygulanan çatal, bıçak, masa ve sandalyeli alafranga 
sofra düzeni zaman içinde Osmanlı sarayında 1860’lardan sonra yaygın olarak uygulan-
maya başlanmıştır. Çırağan Sarayı’nda geçirdiği çocukluk ve gençliğini anlattığı kitapta 
Leyla Saz, Osmanlı sarayında çatal, bıçak ile yemek yeme usulünün 1860’dan sonra yay-
gınlaştığını söylemektedir. Arşiv belgelerinde yeni sofra düzeni için satın alınan çatal, bı-
çak takımları ve Avrupa porselenlerinin listeleri bulunmaktadır. 19. yüzyılda Osmanlı sa-
rayında kullanılan sofra takımlarını daha önceki yüzyıllarda kullanılanlardan farklı kılan 
iki unsur olduğunu gösterir: porselen kaplara (Avrupa menşeili Dresden ve Fransız ) olan 
talep Çin porseleninin önüne geçerek artmıştır; ikinci olarak, daha önceleri hiç bilinme-
yen yeni sofra aksesuarları sıkça kullanılmaya başlamıştır. Pilav, pelte, çorba, börek ve tatlı 
gibi temel Osmanlı yemekleri için kullanılan sıradan tabak, kâse ve sahanların haricinde 
balık, salata ve patates gibi yemekler için yeni tabak türleri artık belgelere kaydedilmeye 
başlamıştır. Avrupa porselenlerine duyulan ihtiyaç yüzyıl sonunda Yıldız Sarayı’nda Sul-
tan Abdülhamit tarafından bir porselen fabrikası kurulmasına yol açmıştır.



8. Ünite - Osmanlı Mutfağında Modernleşme 183

Alafranga sofra düzeni İstanbul’da çok çabuk benimsenmemiş ve öncellikle seçkin 
çevrelerde uygulanmıştır. İstanbul’da çatal-bıçak eşliğinde alafranga sofra düzenine ge-
çiş öncelikle yenilikleri daha kolay kabul eden gayrimüslim çevrelerde başlamıştır. Ancak 
yeni sofra düzeni ve adabının İstanbul halkı tarafından yaygın şekilde uygulanmaya baş-
lanması daha geç olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiş ve hatta 20. yüzyılda da 
devam etmiştir. 19. yüzyılın sonlarına tanıklık eden seyahatnamelerden ve anılardan da 
anlaşıldığı gibi esasen sofra kültüründeki bu ikilik Cumhuriyet dönemine kadar devam 
etmiştir. Osmanlı toplumunun hem seçkin çevrelerinde hem de farklı dini cemaat grup-
larında eşzamanlı olarak alaturka ve alafranga yemek yeme usulleri var olmuştur. Çünkü 
yeni sofra şekli ve âdâbının benimsenmesi hem zaman almış hem de zor kabul görmüştür. 

Resim 8.4

8 Mayıs 1854’de 
Beylerbeyi Sarayı’nda 
Prens Napoléon 
onuruna verilen 
yemek. 

Kaynak: L’Illustration: 
Journal universel, 
Tome: XXIII, Paris 
1854; Coşkun Yılmaz 
Arşivi.

Resim 8.5

Fenn-i Tabahat (1921) 
“Mükellef bir yemek 
sofrası” tasviri. 

Kaynak: Özge 
Samancı arşivi
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Yeni sofra düzeni ve âdâbının Osmanlı toplumunda tanınmasında 19. yüzyıl sonların-
da kaleme alınmış olan yemek kitapları, kadın dergilerinde yayınlanmış olan makaleler ve 
yabancı dilden çevrilerek kaleme alınmış görgü kitapları önemli bir rol oynamıştır. Yüzyı-
lın ikinci yarısında açılmış olan yatılı okullar da öğrenciler için alafranga sofra düzeninin 
öğrenilmesi ve uygulanmasında önemli bir yere sahiptir. Alafranga sofra düzenini hem 
şematik olarak hem de anlatım olarak tasvir eden ilk yemek kitabı Ayşe Fahriye’nin 1882 
yılında Istanbul’da basılan Ev Kadını adlı yemek kitabıdır. Kitapta hem alaturka hem de 
alafranga sofra düzenleri, sofrada oturma şekli, yeni bir mekânsal kavram olarak yemek 
odası gibi konular ele alınmıştır.

Osmanlı toplumda yeni sofra düzenine geçiş ne zaman ve nasıl başlamıştır ?

ALAFRANGA ZİYAFETLER
Yeni sofra düzeniyle birlikte Tanzimat döneminden itibaren sarayda yüksek rütbeli yaban-
cı konuklar ağırlanırken Fransız tertibi mönüler sunulmaya başlanmıştır. Örneğin, 1856 
yılında Dolmabahçe Sarayı’nın inşasının bitimi ve Kırım Harbi zaferi şerefine Osmanlı 
paşaları ve yüksek rütbeli yabancı asker ve sefirlere Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 
ziyafetin mönüsünde pilav, kadayıf ve baklava gibi geleneksel Osmanlı yemekleriyle bir-
likte kuşkonmaz, marul ve tavuk kö�eli tavuk suyu çorbası (potage Sévigné), beyaz soslu 
et sarması (paupiette à la Reine), hamur içinde Lucullus usulü ciğer (croustade de foie à la 
Lucullus), Joinville usulü dil balığı (filets de sole Joinville), Polonya usulü ıstakoz (homard 
à la Polonaise) gibi 19. yüzyıl klasik Fransız mutfağına ait yemekler de sunulmuştur. Yüzyıl 
sonlarına ait başka saray mönülerinde de yine yabancı konuklar şerefine alafranga usulde 
hazırlanmış ziyafet örnekleri görülmektedir. Bu ziyafetlerde sunulan yemekler Türkçe ve 
Fransızca mönülerle belirtilmiştir. Fransız mutfağının Osmanlı sarayında yabancı misa-
firler ağırlanırken uygulanması, Tanzimat dönemi sonrası Osmanlı modernleşme hareke-
tinin yarattığı bir sonuçtur. 

Orjinal Fransızca Mönü Osmanlı Türkçesi Çeviri Mönü

Consommé	de	Volailles
Beureks
Bar	braisé	au	Champagne
Poussins	Albuféra
Ris	de	veau	fleurs	fines
Selle	de	Pauillac	à	la	Broche
Salade	d’Artichauts
Asperges	en	Branches
Vacherin	Chantilly
Glace	Aveline
Dessert

Tavuk	çorbası
Börek
Şampanyalı	levrek	balığı 
Küçük	piliç
Dana	kızartması
Kebab
Enginar	Salatası
Kuşkonmaz
Kremalı	tatlı
Dondurma
Şekerleme

31 Aralık 1908 tarihinde Osmanlı mebusları Yıldız Sarayında II. Meşrutiyetin ilanını 
doğu-batı sentezini yansıtan bir ziyafetle karşılamışlardır: yumurtalı bulyon, peynirli bö-
rek, mayonezli levrek balığı, sebzeli sığır filesi, soğuk dana ciğer ezmesi, hindi ve keklik 
kebabı, beyaz salçalı tavuklu pilav, dört kardeş tatlısı, krema ve dondurma. Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinde bulunan 1911 ve 1918 yılları arasına ait bir de�erde yer alan yaklaşık 
otuz ziyafet mönüsü sarayda yabancı konuklar için düzenlenen alafranga ziyafetlerinde 
sunulan yemeklerin hemen hemen tümünün Esco�ier geleneğini yansıtan 19. yüzyıl seç-
kin Fransız mutfağına ait olduğunu göstermektedir. Bu ziyafetlerde sunulan yemekler bö-
rek, pilav ve birkaç geleneksel Osmanlı tatlısı dışında Fransız mutfağına ait yemeklerdir. 
Osmanlı sarayında yabancı konuklar ağırlanırken Fransız tertibi ziyafetlerin uygulanması 
saray protokolünün bir parçası olarak imparatorluğun sonuna kadar devam etmiştir.

3

Tablo 8.2
17 Mart 1914 yılında 
Sadrazam Sait Halim 
Paşa tarafından 
sefirlere verilmiş olan 
ziyafet mönüsü. 

Kaynak: BEON. GGd, 
904/55/9, vr 10 b
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Ziyafetlerde sunulan yabancı yemekler ve egzotik malzemeler saray halkının gündelik 
yaşamına nüfuz etmese de yüzyıl sonlarına doğru bazı yeni lezzetlerin sultan sofrasında 
yer aldığını gösteren belgeler mevcuttur. Örneğin, II. Abdülhamit dönemine ait bazı arşiv 
belgelerinde matbah-ı hass’ta pişirilecek olan “alafranga tatlılar” için şe�ali, armut alım-
larından bahsedilmektedir. Sultanın mutfağı için alınan malzemeler arasında makarna, 
parmesan peyniri, kuşkonmaz, istiridye gibi malzemeler de bulunmaktadır. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul’da Pera ve Galata semtleri özellikle Av-
rupai hayat biçimini binalarıyla, dükkânlarıyla ve restoranlarıyla yansıtan bölgeler olmuş-
tur. Avrupa ile artan ticari bağlantılar Avrupa kökenli tüketim maddelerinin de başkente 
gelişini artırmıştır. Ayrıca Pera ve Galata semtlerinde yabancı ve gayrimüslim yatırımcılar 
tarafından Avrupai tarzda kafe, restoran, pastaneler açılmaya başlanmıştır. Bu yeni sosyal-
leşme mekânları İstanbul halkına alafranga sofra adabını ve lezzetleri tanıtmıştır. En başta 
moda olarak yapılan ve sunulan Avrupai yemeklerin İstanbul mutfağına eklemlenmesi 
1870’lerden itibaren kısmen gerçekleşmiştir. Zaman içinde yeni lezzet ve tari�er Osmanlı 
seçkin mutfağını etkilemeye başlamış ve sentez bir mutfak kültürü doğurmuştur. Döne-
me ait yemek kitaplarında alafranga yemeklerin izine rastlamak mümkündür. 19. yüzyıl 
sonlarında yayınlanmış olan yemek kitaplarında bazı Fransız yemekleri alaturka yemek 
tari�eri ile birlikte yer almaktadır. 1880’li yıllarda İstanbul’da yayınlanmış olan Yeni Yemek 
Kitabı ve Ev Kadını adlı yemek kitaplarında bulunan “garnitür”, “sos”, “tulta” (tarte ya da 
tourte), “ragu” (ragoût) , “savarin” gibi yemekler Fransız mutfağından Osmanlı mutfağı-
na geçen yemeklere örnekleri oluşturmaktadır. “Alaturka” ve “alafranga” kültür ikilemini 
yansıtan bu sentez sonucu 1850’li yılların seçkin Osmanlı mutfak anlayışı 1900’lü yıllarda 
farklı bir yola girmiş ve bu değişim devam ederek Cumhuriyet döneminde daha da belir-
gin bir hale ulaşmıştır.

Resim 8.6

Geç dönem Osmanlı 
saray ziyafet mönüsü 
örneği. 

Kaynak: Özge 
Samancı arşivi
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YEMEK KİTAPLARI
19. yüzyıl, seçkin Osmanlı mutfağının yazıya döküldüğü bir dönemdir. Bu dönemde ya-
yınlanmış olan eski har�i Türkçe yemek kitapları, İstanbul mutfağının renkli yapısını, 
geçmiş yüzyılların izlerini taşıyan sayısız geleneksel lezzet ile ortaya dökmektedir. Aynı 
zamanda 19. yüzyılda benimsenmeye başlanmış olan yeni lezzetlerin ve farklı cemaat 
mutfaklarının da izlerini yansıtmaktadırlar. 1844–1927 yılları arasında Arap har�eriyle 
basılmış olan 40’ın üzerinde yemek kitabı Osmanlı-Türk mutfağı araştırmacısı Turgut Kut 
tarafından tespit edilmiştir. 

Osmanlı dönemine ait yemek kitaplarının ayrıntılı açıklamaları için Turgut Kut’un 
Açıklamalı Yemek Kitapları Bibliyografyası (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli 
Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 67, 1985) adlı kitabına başvurabilirsiniz. 

1844 yılında Mekteb-i Tıbbiye hocalarından Mehmet Kamil tarafından kaleme alınan 
Melceü’t-Tabbahin (Aşçıların Sığınağı) bu dönemde yayınlanmış olan ilk yemek kitabıdır. 
Kitabın girişinde yazar, İstanbul’un aşçıları tarafından unutulan ve yanlış uygulanan eski 
reçeteleri yeniden canlandırma girişimiyle bir yemek kitabı yazmaya karar verdiğine de-
ğinir. Aşçıların Sığınağı içerdiği 273 yemek tarifi ile Osmanlı yemek kültürü için oldukça 
zengin önemli bir kaynak kitaptır. Aşçıların Sığınağı 19. yüzyılda basılmış olan diğer ye-
mek kitapları için referans oluşturmuştur. 

1880/81 yılında basılan Yeni Yemek Kitabı, 1882/83 yılında basılan Ev Kadını ve 1900’de 
basılmış olan Aşcı Başı adlı yemek kitapları Aşçıların Sığınağı ile ortak yönler taşımaktadır. 
Bu kitap aynı zamanda 1864’de Londra’da Türabi Efendi tarafından A Manual of Turkish 
Cookery adı altında İngilizceye çevrilmiştir. İki eser kıyaslandığı zaman birkaç farklılık 
dışında içeriklerinin hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Aşçıların Sığınağı on üç 
bölümden oluşmaktadır: çorbalar, kebaplar, yahniler, tavalar, hamurdan mamul börekler, 

Resim 8.7

1844 yılında basılan 
Melceü’t-Tabbahin 
(Aşçıların Sığınağı) 
adlı yemek kitabının iç 
kapağı. 

Kaynak: Özge 
Samancı arşivi
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hamurdan mamul sıcak tatlılar, soğuk tatlılar, bastılar, zeytinyağlı ve sade yağlı dolmalar, 
pilavlar, hoşa�ar, kahveden evvel yenilecek tatlılar ve meşrubat ve kitabın kenarında bulu-
nan salata, tarator, turşu tari�eri. Anonim bir kitap olan 
Yeni Yemek Kitabı’nda yer alan Avrupa kökenli yeni ye-
mek tari�eri 19. yüzyılın sonlarında, İstanbul’da, seçkin 
çevrelerde moda olan yeni alafranga alışkanlıkları ser-
gilemektedir. Kitabın başlığı, içeriği ve yazarının kitabı 
neden yazdığı ile ilgili verdiği bilgiler İstanbul mutfa-
ğının 1850’ler ve 1880’ler arası yaşadığı değişimleri 
belgelendirmektedir. Yazar bu kitabı otuz yıl öncesine 
kıyasla artık değişmiş olan yemek pişirme tekniklerini 
tanıtmak için yazdığını söylemektedir. 1882/83 yılında 
İstanbul’da basılan başka bir yemek kitabı olan Ev Ka-
dını, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı mutfak kültüründe 
Batılılaşmanın seçkin çevrelerde kısmen benimsediğini 
gösteren diğer önemli kaynaktır. Yazarı Ayşe Fahriye, 
giriş kısmında, kitabı hanımlara yemek yapma teknikle-
ri, mutfak organizasyonu ve servis usullerini öğretmek 
amacı ile yazdığını belirtir. Kitapta yemek pişirmenin 
temel ilkeleri, mutfak ve kilerin düzenlenmesi, gerekli 
mutfak ve sofra takımları, servis şekilleri, sofra adabı ile 
birlikte sekiz yüz iki tarif verilmektedir. Geleneksel ye-
mek çeşitleri ve teknikleri dışında salçalar (soslar), et ve 
balık pelteleri, haşlama ve söğüşler, garnitürler, pateler, 
dondurmalar, konserveler kitapta yer alan yeni yemek 
teknikleridir. Kitapta 19. yüzyıl sonlarında İstanbul’a 
göç eden Ka�as, Rumeli göçmenleriyle gelen peynirli 
mantı “piruhi”, Çerkez tavuğu gibi tari�erde bulunmak-
tadır. 1900 yılında İstanbul’da yayınlanmış olan Aşçı 
Başı adlı yemek kitabının yazarı Mahmut Nedim Bin 
Tosun askerlik yaparken yemek pişirmenin önemini 
fark etmiş olduğunu ve bu yüzden bu kitabı yazdığını 
belirtmektedir. Kitapta İstanbul mutfağına ait yemek-
lerden başka Anadolu mutfağına ait tari�erde bulun-
maktadır. 

19. yüzyıl Osmanlı yemek kitaplarında yer alan yemek çeşit ve teknikleri nelerdir? 

Osmanlı Türkçesi yemek kitaplarının dışında 19. yüzyılın son döneminde İstanbul’da 
Ermeni har�i Türkçe yemek kitapları basılmıştır: 1871’de Yeni Yemek Kitabı ve Hamur 
İşleri, 1876’da Mi�ahü’t-Tabbahin ve 1889’da Ohan Aşçıyan’ın İlaveli Yeni Yemek Kitabı. 
Bu kitaplar içerik yönünden Osmanlı Türkçesi olarak yayınlanmış olan diğer yemek ki-
taplarıyla benzerlik gösterir. Aslında İstanbul’da yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve Musevi 
cemaatlerin yemek kültürleri yüzyıllar boyunca karşılıklı alış-veriş içinde bulunduğu için 
bu benzerlik şaşırtıcı olmamalıdır. 19. yüzyıl İstanbul’u ayrı ayrı cemaat mutfakları yerine 
ortak paylaşılan mutfak kültürüne sahiptir. Bu mutfağın içinde en önemli farklılıklar dini 
yasaklar ve dinle ilgili ritüeller etkisiyle ortaya çıkan yemekle ilgili alışkanlıklardır. Örne-
ğin, Hıristiyan cemaatin oruç dönemlerinin etkisi ile geliştirdikleri yağsız ve etsiz yemek 
örnekleri gibi. Yalancı dolma, topik, pilaki, papaz yahnisi, paskalya çöreği bu yemeklere 

Resim 8.8

Mahmud Nedim bin Tosun’un 1900 yılında basılan 
Aşçıbaşı adlı yemek kitabının iç kapağı 

Kaynak: Özge Samancı arşivi
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örneklerdir. Bu farklı yemekler zaman içinde ortak paylaşılan İstanbul mutfak kültürü 
içinde erimiştir. Ancak Musevi cemaatine özgü bazı yemek tari�eri patlıcanlı börek, pıra-
sa kö�esi, ekşi erik ile pişirilen gelincik balığı gibi kendi çevreleri içinde sınırlı kalmıştır. 
Ermeni har�i Türkçe yemek kitaplarında burginyon yahnisi, briyoş, beyaz mayonez, şu 
krutlu domuz sucuğu gibi alafranga lezzetlerle; alaturka-alafranga mutfak kültürlerinin 
sentezini yansıtan Aziziye pudingi, Hünkari salça, istakoz kıyması fırını, çikolatalı hoşaf 
gibi yeni lezzetler de bulunmaktadır. 

İmparatorluğun son döneminde seçkin Osmanlı mutfağı hem önceki yüzyıllardan 
beri süregelen, hem de yeni lezzet kalıpları içeren zengin bir yemek kültürü sergilemekte-
dir. Baklava ve turta, kebap ve rozbif, patlıcan silkmesi ve buzlu soğan garnitürü, pilav ve 
makarna, tavukgöğsü ve krema, tarhana ve istiridye çorbası, pate ve tarator gibi alaturka 
ve alafranga, iki ayrı lezzet kültürünü simgeleyen yemekler 19. yüzyıl sonlarında İstanbul 
mutfağında yan yana yer almaktadır. Domates, biber, patates, fasulye, yenibahar, vanilya 
gibi Amerika kökenli yeni gıda malzemeleri, kökeni uzak Orta Asya göçebe Türk mutfağına 
dayanan yoğurt, yu�a, pastırma, mantı, tutmaç gibi lezzetlerle bir arada sofralarda bulun-
maktadır. Önceki yüzyıllardan farklı olarak 19. yüzyılda seçkin Osmanlı mutfağı, lüfer 
balığı külbastısı, tarak pilavı örneklerinde olduğu gibi, balık ve deniz ürünlerini daha ön-
ceden bildiği külbastı, pilav veya kebap gibi pişirme teknikleriyle yorumlayarak klasik dö-
nem Osmanlı mutfağından farklılaşmıştır. 15. ve 16. yüzyıllara kıyasla 19. yüzyıl Osmanlı 
mutfağında göze çarpan bir başka değişim artık yemeklerde tatlı, tuzlu ve ekşi tatların 
birbirinden gitgide ayrılması ve yemeklerde kullanılan baharatın sadeleşmesidir. 19. yüz-
yılda da daha önceki dönemlerde olduğu gibi Osmanlı saray mutfakları detaylı mutfak 
yapısı, personel organizasyonu ve malzemelerinin üstün kalitesi ile Osmanlı mutfağının 
ince örneklerinin sunulduğu merkez mutfağı olma özelliği taşımıştır. 19. yüzyıl İstanbul 
mutfağı yüzyıllar boyunca saray merkezli gelişmiş olan Osmanlı mutfağının bir yansıma-
sını sergilerken, yukarıda bahsedilen yeniliklerle beslenmiş ve kendi yapısı içinde zaten 
var olan farklı cemaatlerin beslenme alışkanlıklarını kendi bünyesi içinde harmanlayarak 
sentez bir kültür ortaya koymuş ve günümüz Türk mutfağının temelini oluşturmuştur. 
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Özet
  19. yüzyıl Osmanlı saray ve İstanbul mutfağında 

kullanılan gıda malzemelerini tanımlayabilmek
 19. yüzyılda Osmanlı saray ve İstanbul mutfağının te-
meli daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi et, buğday 
ve pirinç, sadeyağ ve şekere dayanmaktaydı. Koyun ve 
kuzu eti en çok tercih edilen et çeşitleriydi. Buğday 
temel gıda maddesi olan ekmeğin ana maddesiydi. 
Pirinç zengin bulgur ise mütevazi sofraların vazgeçil-
mez yemeği olan pilav yapımında kullanılıyordu. Os-
manlı mutfağında son dönemde de önceki yüzyılarda 
olduğu gibi, her türlü sebze, salata malzemeleri, kuru 
ve yaş meyveler tüketiliyordu. Bu yüzyılda mutfakta 
kullanımı yaygın olan baharat çeşitleri arasında tar-
çın ve karabiber en başta yer alıyordu. Safran, sakız, 
karanfil, kimyon, kakule kullanılan diğer baharat çe-
şitleriydi. 19. yüzyılda önceki yüzyıllara göre yeni olan 
malzemeler çoğunlukla Amerikan kökenli olan sebze-
lerdi. Domates, yeşil ve kırmızıbiber, patates, mısır, fa-
sulye, yer elması, bal kabağı ve sakız kabağı bu sebze-
lerin arasında yer alıyordu. Ayrıca yenibahar, vanilya, 
kakao diğer Amerikan kökenli yeni malzemelerdi. 19. 
yüzyılda Osmanlı mutfağında balık ve deniz ürünleri 
tüketimi ve mutfakta kullanımı yaygındı.

 Osmanlı saray ve hane mutfaklarının yapısı ve 
organizasyonunu açıklayabilmek
 Osmanlı saray mutfakları önceki yüzyılların gele-
neğini yansıtan sistemli hiyerarşik bir organizasyon 
sistemine sahipti. Beşiktaş, Dolmabahçe ve Yıldız sa-
ray mutfakları farklı birimlerden meydana geliyordu. 
Sultan için hazırlanan yemekler Kuşhane-yi hüma-
yun veya matbah-ı has’da olarak adlandırılan ayrı bir 
mutfakta hazırlanırdı. Hareme hizmet eden mutfak 
da ayrı bir bölümdü. Diğer mutfaklar kendi içlerinde 
farklı hizmetli gruplarına ayrılmış olarak ocak mut-
fakları adlı birimlere ayrılırdı. Saraylarda ayrıca fırın, 
helvahane ve kilerler bulunurdu. Ayrıca tavukluk, gü-
vercinlik, bağlar, meyve bahçesi, sebze bostanı, limon-
luk ve yoğurthane gibi birimler de saray mutfaklarına 
hizmet ederdi. Her mutfak kendi içinde börek ocağı, 
kebab ocağı, tatlı ocağı, perhiz ocağı gibi aşçılarn uz-
manlık alanlarına göre ayrılıyordu. Sultan II. Mahmut 
döneminden beri sarayda bir balık mutfağı ve balık 
yemeklerinden sorumlu bir aşçının bulunması önceki 
yüzyıllara göre bir yenilikti. İstanbul’da ekâbir, rical 
ve kibarın ve devlet ileri gelenlerinin oturduğu ko-
naklarda bulunan mutfaklar da saray mutfaklarının 

küçük bir modeli şeklindeydi. Konak mutfaklarında 
çalışan aşçı, kalfa ve aşçı neferleri uzmanlık alanlarına 
göre kebapçı, pilavcı, börekçi, perhizci, hoşafçı, tatlı-
cı, hamurcu olarak ayrılırdı. Çoğunlukla bahçe içinde 
yer alan sıradan İstanbul hanelerinde ise mutfaklar 
basitti. Bu tip hanelerde yemeklerin hazırlanmasın-
dan sorumlu olan kişi saray ve konak mutfaklarının 
aksine evin hanımı ya da geliniydi. 

 19. yüzyılda yayınlanan Osmanlı yemek kitaplarını ve 
içeriklerini tanımlayabilmek
 İstanbul’da eski Türkçe yemek kitaplarının yayınlan-
ması 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemden önce 
Osmanlı mutfağına ait kaynaklar yemek yazmaları-
dır. 1844-1900 arasında beş yemek kitabı basılmıştır. 
1844 yılında basılan Melceü’t-Tabbahin (Aşçıların 
Sığınağı) basılı ilk yemek kitabıdır. 1864’de Londra’da 
İngilizce olarak basılan Türabi Efendi’nin A Manual 
of Turkish Cookery adlı yemek kitabı büyük ölçüde 
Aşçıların Sığınağı’ndan üretilmiş bir çeviridir. Daha 
sonra 1880/81 yılında basılan Yeni Yemek Kitabı, 
1882/83 yılında basılan Ev Kadını ve 1900’de basılmış 
olan Aşcı Başı adlı yemek kitapları Aşçıların Sığına-
ğı ile ortak yönler taşımaktadır. Yeni Yemek Kitabı ve 
Ev Kadını geleneksel yemek tari�eri dışında yeni Batı 
kökenli yemek tari�eri de içermektedir. Bu döneme 
ait yemek kitaplarında geleneksel Osmanlı mutfa-
ğına ait olan yemek teknikleri ve çeşitleri çorbalar, 
kebaplar, yahniler, kö�eler, tavalar, börekler, salata ve 
mezeler, bastı, kalye gibi sebze yemekleri, zeytinyağlı 
ve etli dolmalar, pilavlar, hamur işi tatlılar, helvalar, 
soğuk tatlılar, hoşa�ar, şerbet, şurup, lokum ve şeker-
lemelerdir. Eski Türkçe yemek kitapları dışında ayrıca 
Ermeni har�i Türkçe yemek kitapları da bu yüzyılda 
İstanbul’da yayınlanmıştır.

 Osmanlı mutfağında “alafranga” sofra düzeni ve 
“alafranga” mutfak uygulamalarını değerlendirebilmek
 Osmanlı sarayında “alafranga” sofra düzeni olarak ta-
nımlanan Batı modelinde yemek yeme şekli ve adabı 
Sultan II. Mahmut döneminde başlamıştır. Yer sofra-
sı yerine masada; ortak tabak yerine bireysel servis 
takımlarıyla yemek yeme şekli 1850’lerden itibaren 
seçkin İstanbul çevrelerinde uygulanmaya başlamış-
tır. “Alafranga” sofra düzeniyle birlikte sarayda ağır-
lanan yabancı misafirler için hazırlanan ziyafetler-
de alafranga yemekler de sunulmaya başlanmıştır. 
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Çoğunlukla Fransız mutfağına ait olan bu yemekler 
ziyafetlerde Fransızca ve Türkçe mönüler eşliğinde 
sunulmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa 
kültürünü yansıtan Pera ve Galata semtlerinde açılan 
restoran, otel ve kafeler aracılığıyla yeni sofra düzeni 
ve yabancı yemekler seçkin İstanbul halkıyla buluş-
muştur. Alafranga yemeklerin bazıları zaman içinde 
seçkin Osmanlı mutfağına girmiştir. 

  19. yüzyılda Osmanlı mutfağında yaşanan değişimleri 
ayırdedebilmek
 19. yüzyıl gerek Osmanlı sarayı ve gerek İstanbul’da 
geçmişten devam eden mutfak gelenekleriyle yenilik-
lerin birarada yaşandığı bir dönemdir. 19. yüzyılda 
Osmanlı mutfağında yaşanan değişimleri birkaç baş-
lık altında özetleyebiliriz: Amerikan kökenli doma-
tes, yeşil ve kırmızı biber, patates, mısır, fasulye gibi 
sebzeler ve yenibahar, vanilya gibi tatlandırıcıların 
mutfakta kullanımının yaygınlaşması; Avrupa’yla ar-
tan ticaretin etkisiyle konserve ve paketlenmiş gıda 
ürünlerinin İstanbul piyasasına girişi; alafranga sofra 
düzeni ve adabının seçkin çevrelerde kabulü ve uygu-
lanması; yeni sofra düzeniyle birlikte Avrupa’dan ithal 
ve daha sonra yerel porselen takımların kullanımının 
başlaması; 1880’lerden itibaren Fransız kökenli alaf-
ranga yemek teknik ve çeşitlerinin seçkin İstanbul 
mutfağına girmesi ve sos, garnitür, pasta, krema gibi 
bazı tekniklerin yerel mutfağa adapte olması; geçmiş 
yüzyılların birikimiyle İstanbul’da farklı cemaatler 
tarafından paylaşılan zengin mutfak kültürünün şe-
killenmesi ve bu mutfağın yemek kitapları aracılığıyla 
gelecek kuşaklara aktarılması.

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Geç dönem Osmanlı mutfağında yaygın olarak tüketil-
meye başlayan yiyecekler aşağıdakilerden hangisinde veril-
miştir?

a. Peynir-yoğurt-kaymak-süt
b. Domates- taze biber- fasulye
c. Üzüm-elma- erik- incir
d. Koyun-kuzu-tavuk
e. Buğday-pirinç- nohut

2. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı seçkinleri-
nin en çok tercih ettiği yiyeceklerden değildir?

a. Pirinç- şeker- koyun eti
b. Bulgur- kuyruk yağı- dana eti
c. Pirinç- sadeyağ- şeker
d. Buğday- pirinç- şeker
e. Koyun eti- buğday- pirinç

3. 19. yüzyılda Osmanlı mutfağında tüketimi artan yiye-
cekler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 

a. Pirinç- koyun eti- şeker
b. Sebze ve meyve
c. Balık ve deniz ürünleri
d. Buğday- pirinç- şeker
e. Nohut- mercimek- pirinç

4. Aşağıdaki birimlerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı 
mutfak organizasyonunda ortaya çıkan yeniliklerden biridir?

a. Helvahane
b. Balık Mutfağı
c. Matbah-ı Has
d. Kuşhane Mutfağı
e. Kiler-i hümayun

5. 19. yüzyıl Osmanlı mutfak yapısı ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

a. Osmanlı saray mutfaklarında aşçılar uzmanlık alan-
larına göre ayrılırdı.

b. Osmanlı konak mutfaklarındaki organizasyon saray 
mutfaklarının küçük bir modeliydi.

c. Osmanlı evlerinde mutfaktan sorumlu yemek pişiren 
kişiler evin hanımlarıydı.

d. Osmanlı saray mutfaklarında alafranga ziyafetlerden 
sorumlu yabancı aşçılar için tercüman çalıştırılıyordu.

e. Osmanlı saray mutfaklarında tatlı yapımı için ayrıl-
mış özel mutfaklar bulunmazdı. 

6. Aşağıdakilerden hangisi alafranga sofra düzenini kap-
samlı şekilde açıklar?

a. Yer sofrasında ortak bir tabaktan yemek yemek
b. Masa ve sandalyede oturarak çatal-bıçak eşliğinde 

ortak bir tabaktan yemek yemek
c. Yer sofrasında çatal-bıçak eşliğinde yemek yemek
d. Masa ve sandalyede oturarak bireysel servis takımları 

eşliğinde çatal-bıçak kullanarak yemek yemek
e. Yer sofrasında ortak bir tabaktan elle veya kaşıkla ye-

mek yemek

7. Aşağıdakilerden hangisi alafranga sofra düzeniyle birlik-
te alafranga ziyafetlerin Osmanlı sarayında uygulanmasının 
sebeplerinden biri değildir?

a. Yabancı devlet konuklarının Avrupa protokolüne uy-
gun ağırlanması

b. Avrupa’yla artan kültürel etkileşim
c. Avrupa’da gastronomi alanında kullanılan yaygın 

diplomatik lisanın Osmanlı sarayında tercih edilmesi
d. Alaturka sofra düzeni ve ziyafet usüllerinin sağlıksız 

olduğu iddiasıyla gözden düşmesi
e. Tanzimat döneminden itibaren seçkin Osmanlı çev-

relerinden ortaya çıkan Batı etkisi

8. Aşağıdaki yemek kitaplarından hangisi 19. yüzyıla ait değildir?
a. Aşçıların Sığınağı
b. Ev Kadını
c. Yeni Yemek Kitabı
d. Mi�ahü’t- Tabbahin
e. Aşçı Mektebi

9. Aşağıdaki yemek çeşitlerinden hangileri 19. yüzyılda or-
taya çıkan yeni yemeklerdir?

a. Kebap-Yahni-Kö�e
b. Dolma-Kalye-Bastı
c. Pilav- Börek-Helva
d. Sos-Garnitür-Pasta
e. Hoşaf- Şerbet-Lokum

10. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı mutfağın-
da yaşanan yeniliklerden biri değildir?

a. Amerikan kökenli sebzelerin mutfakta kullanımının 
yaygınlaşması

b. Yeni sofra düzeni ve adabının uygulanması
c. Sarayda diplomatik ziyafetlerde Fransız yemeklerinin 

sunulması
d. İlk kez Osmanlıca yemek tari�erinin kaleme alınması
e. Bazı alafranga yemeklerin yerel mutfağa adapte olması
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Yiyecek Malzemeleri” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Yiyecek Malzemeleri” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Yiyecek Malzemeleri” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Mutfak ve Aşçılar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Mutfak ve Aşçılar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Alafranga Sofra Düzeni ve Ada-

bı” konusunu gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Alafranga Ziyafetler” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Yemek Kitapları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Yemek Kitapları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.

Sıra Sizde 1
19. yüzyıl Osmanlı mutfağında Amerikan menşeli olan do-
mates, biber, mısır, patates, fasulye, bal kabağı, sakız kaba-
ğı, yer elması, yenibahar, vanilya gibi malzemelerin yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Domates, domates salçası 
ve kırmızıbiber kullanımı yine bu dönemde başlamıştır. Kul-
lanılan malzeme bağlamında klasik dönemle modern dönem 
Osmanlı mutfağı arasındaki diğer bir fark balık ve deniz 
ürünleri tüketiminin hem saray hem de İstanbul mutfağında 
artışıdır. Balık ve deniz ürünleri içeren birçok yemek tarifi 
dönemin yemek kitaplarında yer almaktadır. Makarna, kon-
serve mantar, konserve kuşkonmaz gibi konserve ürünler, ye-
nibahar, tapyoka, çikolata, çiçek yağı bu dönemde Avrupa’dan 
ithal gelen yeni gıda malzemeleri arasında yer alır. 

Sıra Sizde 2
Saray mutfaklarında çalışan aşçılar, uzmanlık alanlarına göre 
kebapçı, pilavcı, börekçi, perhizci, hoşafçı, tatlıcı, hamurcu 
olarak; saray fırınlarında çalışanlar ise hamurcu, pişirici, 
ekmekçi, fırın hademesi olarak ayrılıyordu. Sultan’ın mut-
fağında çalışan aşçılar aşçıbaşı, ikinci aşçıbaşı, kebapçı başı, 
tatlıcı başı, börekçi başı, balıkçı başı, perhizci başı, refikleri 
ve neferlerinden oluşurdu. Sultan II. Mahmut döneminden 
beri sarayda bir balık mutfağı ve balık yemeklerinden sorum-
lu bir aşçının bulunması önceki yüzyıllara göre bir yenilikti. 
Osmanlı mutfak hiyerarşisi usta- kalfa ve çırak ilişkisine da-
yanmaktaydı. 

Sıra Sizde 3
“Alafranga” yani Avrupai usulde yemek yemek olarak tanım-
lanan yeni sofra düzenine geçiş Sultan II. Mahmut (1808-
1839) döneminde tanınmaya başlanmıştır. Geleneksel ola-
rak yerde sinide ortak bir tabakta servis edilen yemekler bu 
dönemden itibaren en başta yabancı konuklar ağırlanırken 
masada kişiye özel tabak, çatal, bıçak ve kaşık ile servis edil-
meye başlanmıştır. Önceleri sadece seçkin yabancı konuklar 
için uygulanan çatal, bıçak, masa ve sandalyeli alafranga sof-
ra düzeni zaman içinde Osmanlı sarayında 1860’lardan sonra 
yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kısaca yer sofrası 
yerine masa ve sandalyede oturarak bireysel tabak ve çatal-
bıçak kullanarak yemek yemeğe geçiş geç dönem Osmanlı 
seçkin çevrelerinde başlamış ve Cumhuriyetin ilanıyla 20. 
yüzyılda toplumda bir norm haline gelmiştir. 
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Sıra Sizde 4
19. yüzyıl Osmanlı mutfağına ait yemek kitaplarında çorba-
lar, kebaplar, yahniler, tavalar, hamurdan mamul börekler, 
hamurdan mamul sıcak tatlılar, soğuk tatlılar, bastılar, zey-
tinyağlı ve sade yağlı dolmalar, pilavlar, hoşa�ar, kahveden 
evvel yenilecek tatlılar, meşrubat, salata, tarator, turşu tari�e-
ri bulunur. 19. yüzyıl sonlarına ait yemek kitaplarında adı ge-
çen yeni yemekler (alafranga) arasında salça (sos), et ve balık 
pelteleri, garnitürler, pateler, pasta, turta, bisküvi gibi pastane 
ürünleri, , bi�ek gibi dana eti yemekleri bulunur. 
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