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15. yüzyıldan 20. yüzyıl ba!larına de"#n Osmanlı $mparatorlu"u’nun ba!kent# olan $stanbul, b#r 
yandan saray kültürü, d#"er yandan kent#n kend# #ç#nde barındırdı"ı kültürel çe!#tl#l#k ve ba!kent 
olmanın get#rd#"# t#car#, kültürel ve ekonom#k d#nam#kler #le zeng#n b#r mutfak kültürü olu!tur-
mu!tur. Seçk#n $stanbul mutfa"ında kullanılan malzemeler, terc#h ed#len lezzet ve tatlar yüzyıllar 
#ç#nde de"#!erek farklılık gösterm#!t#r.

$stanbul mutfak kültüründe damak tadının de"#!#m yolculu"unda, tüket#m# on 18. yüzyılın 
sonlarından #t#baren ba!layan ve esas olarak 19. yüzyılda yaygınla!an Amer#ka kökenl# yen#leb#l#r 
b#tk#ler öneml# rol oynamı!tır. Domates, ye!#l b#ber, kırmızı b#ber, patates, sakız kaba"ı, bal kaba-
"ı, fasulye, mısır, karnabahar, yer elması, van#lya, kakao ve yen#bahar, tüm bu Amer#ka kıtasına 
özgü b#tk#ler, on altıncı yüzyıldan sonra esk# kıtalara ula!mı! ve zaman #ç#nde Avrupa, Asya ve 
Afr#ka’nın mutfak kültürler#ne uyum sa"lamı!tır.1

* Bu met#n, $zm#r Akden#z Akadem#s# tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkez#’nde 27 N#san 2019’da dü-
zenlenen Yen# Dünya Ürünler#n#n Akden#z’dek# Yolculu"u ba!lıklı konferansta yapılan sunu!a dayanmaktadır.

** Özye"#n Ün#vers#tes#, Gastronom# ve Mutfak Sanatları Bölümü

DOMATESTEN PATATESE  
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Amer#ka kökenl# bu yen#leb#l#r b#tk#ler Osmanlı dönem#nde $stanbul mutfa"ına oldukça geç 
b#r dönemde, 18. yüzyıldan #t#baren gelm#! ve zaman #ç#nde Türk mutfak kültürünün b#r parçası 
olmu!lardır. Osmanlı saray mutfaklarının muhasebe kayıtlarına göre Amer#ka men!el# b#r meyve 
olan domates saraya #lk olarak kavata adıyla ye!#l renkl# b#r çe!#d# #le 1690’larda g#rm#!t#r.2

18. yüzyıla a#t yemek r#saleler# ve saray mutfak defterler#ne göre bu dönemde $stanbul mut-
fa"ında domates tüket#m# yaygınla!mamı!tır. 19. yüzyılın ba!larından #t#baren #se hem kırmızı hem 
de ye!#l domates#n Osmanlı saray mutfaklarının muhasebe defterler#nde yer almaya ba!ladı"ı 
görülmekted#r.3

$lk baskısı 1844’te gerçekle!en Melceü’t-Tabbâhîn (A!çıların Sı"ına"ı) adlı Osmanlı Türkçes# 
yemek k#tabında #ç#nde domates bulunan en fazla sek#z yemek tar#f# bulunmaktadır. Ye!#l domates 

1 Özge Samancı, “Vegetable Patr#mony of the Ottoman Cul#nary Culture”, Proceed#ngs of the IVth Internat#onal 
Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) #ç#nde, der. Z. Füsun Ertu" ($stanbul: Ege Yayınları, 2006), 565-570.

2 Tülay Artan, “Aspects of the Ottoman Elite’s Food Consumption: Looking for ‘Staples’, ‘Luxuries’ and ‘Deli-
cacies’ in a Changing Century”, Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire 1550-1922: An 
Introduction içinde, der. Donald Quataert (New York: State University of New York Press, 2000), 107-200.

3 Özge Samancı, La Cuisine d’Istanbul au XIXe siècle (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, Presses Univer-
sitaires François-Rabelais, 2015), 87.
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La cuisine d’Istanbul au XIXe siècle, c’est la richesse et le raffinement de 
la cuisine ottomane. Qu’il s’agisse de la cuisine du Palais ou celle des 
habitants de la ville, musulmans, chrétiens, juifs, elle est l’héritière des 
cultures culinaires nomades turques, arabes, seldjoukides, byzantines. 
Sur la base de l’examen des livres de cuisines et des comptes du Palais 
ottoman au XIXe siècle, l’auteur analyse les manières de table, l’organisation 
des espaces de préparation culinaire, les ustensiles, la hiérarchie des  
cuisiniers, les plats, les repas, les techniques culinaires…
La cuisine d’Istanbul au XIXe siècle s’inscrit clairement dans la continuité 
de la culture culinaire ottomane des siècles précédents. Toutefois 
des distinctions culturelles émergent, consécutives aux changements 
politiques, sociaux et économiques de l’Empire ottoman à partir des 
années 1830. L’adoption des manières de table de style occidental, 
l’adaptation partielle de certaines techniques culinaires françaises, 
la diffusion de nouveaux ingrédients (surtout des végétaux d’origine 
américaine) et l’apparition des nouveaux moyens de sociabilité autour 
du repas provoquent des transformations discernables dans la culture 
culinaire d’Istanbul au XIXe siècle.

Docteur en histoire, g]JH�6DPDQFÖ enseigne l’histoire de l’alimentation, 
les cultures culinaires du monde et l’histoire de la cuisine ottomane à 
l’université de Yeditepe, au département de la Gastronomie et des Arts 
culinaires depuis 2003.

La cuisine d’Istanbul
au XIXe siècle
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daha z#yade ek!# yemeklerde ve tur!uda kullanılırken, kırmızı domates be! tar#fte yer alır: %#! 
kebap, domatesl# koyun yahn#s#, domatesl# p#lav, sebze türlüsü ve domates salatası.4 Domates on 
19. yüzyılda Osmanlı co"rafyasında z#raatı yapılan b#r ürün hal#ne gelm#! ve mutfakta kullanımı 
da artmı!tır.

1850’lerden #t#baren saraya a#t bostan ve bahçelerde de üret#m# yapılan domates,5 1883’te 
yayımlanmı! olan Ev Kadını adlı yemek k#tabındak# b#rçok tar#fte yer almaktadır. Sek#z yüzden faz-
la tar#f#n yer aldı"ı bu yemek k#tabında domates kırkı a!kın çorba, dolma, musakka, sebze tar#f#n-
de kullanılan b#r malzemed#r.6 Domates tüket#m# 19. yüzyılın #k#nc# yarısında $stanbul mutfa"ında 
ba!lamı! olsa da mutfakta yo"un b#r !ek#lde salça ve domates kullanımı günümüzdek# kadar fazla 
olmamı!tır. Domates ve domates salçasının Türk mutfa"ındak# kullanımı 20. yüzyılda, özell#kle de 
sava! ve yokluk dönemler#nde artacaktır. Örne"#n, 1919’da yayımlanmı! olan Ets#z, Ya"sız Tecrü-
bel# Yemekler #s#ml# yemek k#tabında ets#z ve ya"sız p#!#r#len sebze yemekler#n# lezzetlend#rmek 
#ç#n bu yemeklere bol m#ktarda so"an ve domates katıldı"ı görülmekted#r.7

Amer#ka men!el# d#"er ürünler arasında yer alan fasulye, sakız ve bal kaba"ı, ye!#l ve kırmızı 
b#ber de $stanbul ve Osmanlı saray mutfaklarına 18. yüzyılın sonlarından #t#baren g#rm#! ve tüke-
t#m# esas olarak 19. yüzyılda yaygınla!mı!tır. Kırmızı b#ber #lk olarak 18. yüzyıla a#t b#r tar#fte, b#r 
tur!u tar#f#nde, yer almaktadır.8

4 Bkz. Mehmed Kâmil, Melceü’t-Tabbâhîn ($stanbul, 1844.)
5 1854 yılına a#t saray mutfak defterler#ne göre Fer#ye, Beylerbey#, Çıra"an, Ortaköy, Aynalı Kavak bostan ve 

bahçeler#nden saraya gönder#lenler arasında sakız kaba"ı, çalı fasulyes#, fasulye, b#ber, ye!#l b#ber#n yanı sıra 
ye!#l domates ve kırmızı domates yer almaktadır. Bkz. BOA, Cevdet Saray, no. 257.

6 Ay!e Fahr#ye, Ev Kadını ($stanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1883).
7 Hüsey#n Hüsnü, Ets#z, Ya"sız Tecrübel# Yemekler ($stanbul: Cem#yet Kütüphanes#, 1919). Met#n çözümlemes# ve 

çevr#myazısı #ç#n bkz. Güldane Gündüzöz, “Mütareke Yıllarının $stanbulu’na Mutfaktan Bakmak”, OTAM 40 (Güz 
2016): 279-302.

8 M. Nejat Seferc#o"lu, haz., Türk Yemekler# (XVIII. Yüzyıla A#t Yazma B#r Yemek R#sales#) (Ankara: Kültür ve Tur#zm 
Bakanlı"ı M#ll# Folklor Ara!tırma Da#res# Yayınları, 1985).

Mehmet Kâm#l’#n 1844, Ay!e Fahr#ye’n#n 1883 tar#hl# yemek k#taplarının yen# baskıları 2016 ve 2018’de Ç#ya Yayın-
ları'nca yapıldı.
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Ye!#l ve kırmızı b#ber 19. yüzyılda saray mutfaklarına alınan ürünler arasında yer almaya ba!-
lar. Kırmızı toz b#ber “Arnavut b#ber#” adı altında 1844 tar#hl# A!çıların Sı"ına"ı’nda seyrek olarak 
tar#flerde yer alır; fakat h#çb#r zaman kırmızı b#ber#n verd#"# acı tat $stanbul mutfa"ında baskın b#r 
tat hal#ne gelmez. Karnabahar ve yer elması sebzeler#n sev#lerek kullanıldı"ı $stanbul mutfa"ında 
musakka, bastı ve zeyt#nya"lıların b#r malzemes# hal#ne gel#r.

Mısır z#raatı Osmanlı co"rafyasında #lk olarak Balkanlar’da 18. yüzyılda ba!lamı!tır.9 Mısır, 
“mısır-ı bu"day” adıyla Osmanlı saray mutfak kayıtlarında ancak 1840’lı yıllarda yer almaya ba!-
lar.10 Aynı dönemde b#r ba!ka Amer#ka kökenl# sebze olan patates de saray mutfaklarına g#r-
m#!t#r. Az da olsa saray mutfaklarına özell#kle yabancı konukların a"ırlandı"ı alafranga usulde 
düzenlenen saray z#yafetler# #ç#n gerekl# olan erzak alım l#steler#nde patates#n (patata) yer aldı"ı 
görülmekted#r.11 Patates 1840’lı yıllarda Osmanlı damak tadı #ç#n hâlâ egzot#kt#r. Mehmed Kâm#l, 
A!çıların Sı"ına"ı’nda, patates# b#r çe!#t yer elmasına benzet#r ve patates#n $talyan mutfa"ı kay-
naklı b#r sı"ır yahn#s# yeme"# hazırlanmasında kullanılmasını öner#r.12

Patates tüket#m#n#n yaygınla!ması Adapazarı çevres#nde 19. yüzyıl sonlarında z#raatının art-
masıyla b#rl#kte,13 B#r#nc# Dünya Sava!ı ve Mütareke yıllarında $stanbul’dak# yokluklarla #l#!k#lend#-
r#leb#l#r. Mütareke yıllarının yokluk dönemler#nde mutfak ekonom#s#n# verd#"# tar#fler aracılı"ıyla 
canlandıran Hüsey#n Hüsnü, Ets#z, Ya"sız Tecrübel# Yemekler k#tabında patlıcan, domates, lahana 
ve ye!#l b#ber dolmalarının tar#fler#nde et yer#ne #ç malzeme olarak ha!lanmı! patates veya ekmek 
kullanılmasını öner#r.14

Van#lya, kakao ve yen#bahar seçk#n Osmanlı mutfa"ında y#ne 19. yüzyıldan #t#baren kullanıl-
maya ba!lanan tat ver#c#ler arasında yer alır.15 Van#lya ve kakao alafranga kek, pasta ve tatlı yapı-
mında kullanılır. Tüket#m# sınırlıdır. Ç#kolata alafranga tüket#m kalıplarının yaygınla!tı"ı Pera böl-
ges#ndek# pastane ve kafelerde meraklısına bonbon, draje ve #çecek olarak sunulur. Yen#bahar 
tarçınla b#rl#kte #lk olarak günümüzde oldu"u g#b# zeyt#nya"lı dolma #çler#n#n hazırlı"ında kullanılır.

Amer#kan men!el# b#tk# bazlı ürünler#n Osmanlı mutfa"ına uyum süreçler#n# d#le get#ren bu 
kısa yazının amacı, günümüz Türk#ye’s#nde var olan mutfak kültürünün zaman #ç#nde ya!adı"ı de-
"#!#m#n b#r çehres#n# aralamak ve mutfakta lezzet ve lezzet algısının de"#!ken b#r unsur oldu"unu 
hatırlatmaktır.

9 Tra#an Sto#anov#ch ve Georges C. Haupt, “Le maïs arr#ve dans le Balkans,” Annales: ESC XVII (1962): 84-93.
10 BOA, CS, no. 6078, Receb 1259 (28 Temmuz-26 A"ustos 1843).
11 Samancı, La Cu#s#ne d’Istanbul, 87-88.
12 Mehmed Kâmil, Melceü’t-Tabbâhîn, 33.
13 “Articles Spéciaux: Pommes de Terre”, Revue Commerciale du Levant Bulletin Mensuel de la Chambre de Com-

merce Française de Constantinople (Constantinople: Imprimerie Française, Galata, %ubat 1897): 134-139.
14 Hüseyin Hüsnü, Ets#z Ya"sız Tecrübel# Yemekler.
15 Samancı, La Cu#s#ne d’Istanbul, 73-74.
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