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İngiliz Subay Fred Burnaby’nin
Anadolu Mutfağı Üzerine Gözlemleri

M. Bülent VARLIK*

Frederic Gustavus Burnaby, 1842’de doğdu. İngiltere ve Almanya’da eğitim
gördükten sonra İngiliz Kraliyet Süvari Birliği’ne katıldı. Gençlik yıllarında
İspanya ve Rusya’yı dolaştı. 1875’te Hive’ye gitti, 1876’da Anadolu’yu dolaştı.
Her iki gezi ile ilgili gözlemlerini ayrı ayrı kitaplaştırdı1. Bir ara siyasetle uğraştı.
1884’te Sudan’ı işgal etmek isteyen orduda görev aldı, bir yıl sonra göğüs göğse
yapılan bir savaşta öldürüldü.
***
Burnaby, 1876 sonlarında Anadolu’da 3.200 kilometreyi bulan ve beş ay
sürecek bir geziye çıkar. Gezi boyunca yanında uşağı Radford da bulunmaktadır.
Burnaby, Londra’dan yola çıkar, Manş’ı geçip Paris’e ulaşır. Oradan Marsilya’ya
gider. Daha sonra buharlı gemi ile İzmir üzerinden İstanbul’a doğru yola
koyulur.
İlk durak olan İzmir’de “büyükçe bir bahçenin ortasında yer alan bir
kahveye” girer (40). İzmir’de verilen kısa bir moladan sonra İstanbul’a ulaşır.
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İstanbul’da Hôtel de Luxembourg’a2 yerleşir, anlatıldığına göre bu
otelin şef aşçısının hazırladığı “perdrix
aux truffes”3 ile “vol-au-vent à la
financièere”4 “eşsiz”dir (43).
İstanbul’da kaldığı süre içinde
tanıdığı birisiyle akşamüzeri bir gazino
ya da daha doğrusu bir müzikhole
gider. Orada garson olarak çalışan “iri
kara gözlü, masum ifadeli, uzun boylu
ve çok güzel bir İtalyan kızı” ile kahve
içer! (55)
İstanbul’da kısa bir süre kalan
Burnaby, bir de Türk uşak kiralar,
yolculuğu için yanına bir miktar çay,
şeker ve erzak alır (60). Aralık 1876
başında Üsküdar üzerinden Kars’a
doğru yola koyulurken kendilerini
uğurlayan arkadaşları “sert bir yolluk”
Fred Burnaby
ikram eder (61). Avlanmak için yanına
aldığı 500 fişek Üsküdar’a doğru gider
iken bir kaza sonucu patlar (63). Bu nedenle Anadolu’da pek avlanma imkânı
bulamaz.
Üsküdar’dan sonra yola devam ederken atın huysuzluğu sonucu yanına aldığı
çay ve şekerlerin bir kısmı heba olur (65). Üsküdar’dan sonra konakladıkları
Maltepe yakınlarındaki bir handa kahve pişirilir, bu “nefis kokulu içecek” ikram
edilir (70). Ertesi gün İzmit’e doğru yol alırken mola verdikleri bir yerde
yanlarına aldıkları kazı pişirerek öğle yemeğini yerler (72). İzmit’te karşılaştıkları
bir kişi kahve ikram eder (75). Yine İzmit’te ziyaret ettiği Ermeni piskoposu
misafirlerine reçel ikram eder, bu reçelden bir kaşık aldıktan sonra üstüne bir
bardak su içer. “Ekonomik bir yiyecektir bu, çok az miktarda bir reçel bütün
ziyaret boyunca idare eder” diye düşünür. Orada bulunanlardan birisi “nasıl
buldunuz?” diye sorunca da “çok güzel” karşılığını verir. Bunun üzerine Ermeni
piskoposu “abartılı bir gururla”, “Milletimize özgü bir âdettir” diye açıklamada
bulunur (76).
Geyve ve Taraklı’yı geçtikten sonra uğradıkları Torbalı köyünün en önemli
“şahsiyeti” onlara kölesi ile alabalık ve taze yumurtalar gönderir (83).

2
Grand Hotel de Luxembourg, İstanbul’un en eski otellerinden biridir. Pera Palas’tan
önce Vagons-Lits yolcuları bu otelde konaklardı.
3 Mantarlı keklik (40/d.n).
4 Badem tozu ve yumurta akıyla hazırlanan bir tatlı (40/d.n).
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Daha sonra gittikleri Mudurnu’da
yiyecek olarak sadece tavuk bulabilirler. Burnaby’nin canı buna sıkılır
ve şöyle der: “Bir Fransız kardinaline
toujours perdrix [sürekli keklik]
yemekten gına gelmişti. Bu kutsal
beyefendi
Türkiye’de
dolaşsaydı
toujours poulet [sürekli tavuk] yemeyi
aynı şekilde tatsız bulurdu!” (84-85)
Ankara’da bir Müslüman tüccarın
misafiri olur. İlk fırsatta İngiliz
konsolosunu ziyaret eder. Bir Noel
gününe rastlayan bu ziyareti sonunda
Konsolos Burnaby’i akşam yemeğine
davet eder. O akşam cevizli hindi,
üzümlü-baharatlı Noel pudingi yer
(104). Bir başka akşam ise bir Türk’e
konuk olur. Burada bir masanın
üzerinde “Ermenilerin ürettikleri kırmızı ve beyaz şarap, rakı, mastika,
brendi ve likör şişeleri” ve “sürahilerin arasına serpiştirilmiş tabaklarda
kurabiyeler, cevizler, fındıklar, sardalyeler” bulunmaktadır (107). Yemekten
önce sigara, nargile ve “bol bol içki” içilir, ev sahibi konuklarını yemek odasına
davet eder. Orada önce müzik dinlerler ve ardından ziyafet başlar. Burnaby
şöyle anlatır:
Konuklardan sayıca çok daha fazla olan uşaklar, değişik yemekleri
sunmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Yirmi uşak tek sıra halinde
dizilmişti. Ev sahibi baş hizmetkâra işaret eder etmez her bir yemeğin
yerine bir başkası konuyor, iki numaralı uşak taze yemeklerle hazır
bekliyordu, bu sırada mutfağa koşturmuş olan bir numaralı uşaksa başka
bir yemekle geri dönüyordu.
Masa yüksek bacaklıydı, sandalyeler etrafına dizilmişti. Avrupalı
ziyaretçilerin şerefine böyle konulmuştu sandalyeler. Hepimiz ellerimizle
yedik, herkes mevkiine ya da sosyal konumuna göre alıyordu yemekleri
tabağına. Bir kadının, bey yemeğe parmaklarını daldırmadan önce etten
bir parça alması görgü kurallarına aykırıydı, bir yüzbaşının bir albaya karşı
saygısızlık etmemesi gerekiyordu.
Türk usulü sütlü pelte yemek biraz beceri gerektiriyor; ancak konsolosla
İtalyan doktor epey bir zamandan beri Doğu’daydılar, çatal bıçak
kullanırcasına rahat kullanıyorlardı parmaklarını.
Nihayet yemeğimiz sona erdi. Meyve, ince kıyılmış elma, kuru üzüm ve
baharat karışımı, sebze yemekleri, tatlılar ve kuru üzümler, salatalar ve
kremalı tatlılar, kapanış olarak koca bir kâse dolusu haşlanmış pirinç
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silinip süpürülmüş, hepsi de Burgundy’ye çok benzeyen bardak bardak
kırmızı yerel şarapla mideye indirilmişti.
‘Allah’a şükürler olsun!’ dedi ev sahibimiz ayağa kalkarak; diğer konuklar
da onun yaptığını tekrarladılar.
Bir uşak, mevki sırasına göre başlayarak ziyaretçilerin ellerine su döktü.
Bir başka odaya geçtik. Burada topluluğa çubuklarla nargileler dağıtıldı.
(109-110)
Ankara’yı geçtikten sonra Ayaş Çayı kıyısında bir Ermeni’nin çiftlik evine
rastlarlar, köylüden 10 kuruşa bir hindi alıp pişirirler (117). Bir başka molada da
“kazanda iki kart tavuk” haşlar, bir çaydanlık dolusu çay demlerler (126).
Burnaby, Yozgat’ta bir Türk beyinin teklifi ile büyük bir ekiple birlikte ava
çıkar, tavşan ve keklik avlarlar (141-142). Burada karşılaştığı bir Lehistanlı’nın
evinde “şehrin Hıristiyanlarının ürettiği, çok hoş bir kırmızı şarap” içerek akşam
yemeği yerler (149).
Tokat’tan Sivas’a doğru yola koyulduklarında bir Çerkes köyünden geçerken
koyun ya da sığır eti almak isterler ancak elli kadar yumurta ile yetinmek
zorunda kalırlar (177-178).
Sivas’ta ziyarete gittiği bir Ermeni manastırında “elma doldurulmuş hindi”
yer (193). Sivas’tan sonra uğradığı köyde de papazla birlikte öğle yemeği yer
(199). Bir dağ köyü olan Yağıbasan’da akşam yemeği olarak yarı pişmiş ekmek
yer ve yağlı çorba içerler (204-205).
Arapkir’de misafiri olduğu bir Ermeni tüccarın evinde Kafkas işi çatal
bıçaklarla yemek yer, aynı sofrada bulunan kaymakam ise parmaklarını
kullanmayı tercih eder (217).
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Erzincan’dan Erzurum’a doğru yola koyulurlar. Burnaby sonrasını şöyle
anlatır:
Güzergâhımızın her iki tarafında belirli bir mesafeye kadar bataklıklar
uzanıyordu. Etrafımızdaki tarlalarda kazlar ve ördekler besleniyordu.
Ördeklerin bazısı çok özel bir cinstendi, o güne dek gördüklerimden
farklıydılar. Birini vurmak için yanlarına yaklaşmayı denedim; zira kaz ya
da ördek yemek, bizi her köyde bekleyen tavuk seçeneği karşısında iyi bir
değişiklikti. Ancak Anadolu’daki yabankazları en az Manş’ın bu tarafındaki akrabaları kadar açıkgözler. Sezdirmeden yanlarına yaklaşmak
olanaksızdı. (251)
Burnaby bu başarısız girişiminden sonra,
Anadolu’da bulunabilecek av hayvanlarının sayısı hakkında yazılmış
hikâyelere inanmamaya başladım. Birkaç çulluk, keklik ve yabani tavşan
dışında İstanbul’dan yola çıkalı beri av hayvanı türünden bir şeye rastlamamıştım. Kimi ormanlarda geyik olduğu söyleniyordu ama geyiklerin
farklı pazarlarda satışa sunulduğunu hiç işitmedim.
Bir İngiliz, olur da Anadolu’da yolculuğa çıkmayı düşünür, yolculuk
zevkine avlanmayı da katabileceği fikrine kapılırsa çok yanıldığını anlayacaktır. (252)5
demekten kendini alamaz.
Erzurum’dan Van’a doğru yol alırken Doğu Beyazıt civarında haşlanmış
tavuk ve pirinçten oluşan bir öğle yemeği yerler (301). Aynı menü İran sınırına
yakın bir köyde de karşılarına çıkar (307). Burada yemekten sonra limonlu çay
içer (308). Van’a ulaşmak için en kısa yolun İran sınırları içinde kalan Hoy
şehrinden geçtiğini öğrenince yolunu o tarafa çevirir. Kısa bir süre sonra ulaştığı
Hoy kentinde çarşıyı gezer. İzlenimlerini şöyle anlatır:
Pilav satılan dükkanlara geldik; buralarda esnafın önünde pilav yığınlarıyla
sarılı tavuk butları ve kanatları duruyordu. Esnaftan biri, tabaktan parmaklarıyla bir et parçası alarak bana uzattı. Sattığı şeyle ilgili fikrimi
öğrenmek istiyordu:
‘Güzel’ dedim.
‘Ülkenizde pilav var mı?’ diye sordu.
‘Evet.’
‘Ama benim pilavım gibi değil, değil mi?’
‘Hayır, bu kadar güzel değil.’

5 Burnaby’nin bu olumsuz yaklaşımına karşılık olarak Selous, Anadolu’nun avcılık açısından
“bereketli” olduğunu kaydeder. Konu ile ilgili olarak bkz: F. C. Selous; Av ve Gezi, (çev:
Derin Türkömer), YKY yay., İstanbul-1998.
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Söylediğim dükkâncının pek hoşuna
gitti: Dükkânından koşarak dışarı
çıktı, kendisiyle içeri girip şekerlemelerinden tatmam için ısrar etti.
Şekerlemelerin bazısı çok güzeldi,
maharetli ellerden çıktıkları belliydi Hoy ile iç bölgelerdeki şehirler
arasında bonbon ticareti söz konusuydu. İranlı hanımlar bonbonları pek
severler,
bu
leziz
yiyecekler
haremlerde
büyük
miktarda
tüketilirdi. (320)
Burnaby, nihayet Van’a gelir, kısa bir
süre kaldıktan sonra da Kars’a doğru
yola çıkar. Yol üzerinde uğradığı bir
yerde, muhtemelen günümüzdeki
adıyla Bend-i Mahi’de kendisine
aktarılan bilgiler çerçevesinde Van
Gölü’nde bulunan tek balık türü olan
inci kefali hakkında bilgi verir:
Beni bilgilendiren kişinin anlattığına göre, sadece bahar aylarında balık
avlanıyordu. Göl, nehirlerden inerek gelen çok sayıda balıkla doluydu.
Köylüler nehirlerin ağzına üç tane ağ gererler. Balıkların geçmesi için açık
bırakılan ilk iki ağda huniler bulunur; ikinci ağdaki delikler, birinci ağdaki
deliklerden çok daha küçüktür. Adamlar, dıştaki ağın üzerindeki
basınçtan ağların alabileceği miktarda balık biriktiğini anlayınca ağları bir
araya toplarlar. Yakalanan balıklar kaçma gayretiyle birkaç santim havaya
sıçrarlar ve çok hareketli bir sahne oluşur. Büyük balıklara rastlanmaz,
ortalama büyüklükleri yarım ile bir kilo arasındadır. Yeterli sayıda balık
yakalanınca kadınlar bunları tuza yatırırlar, balıklar kışın tüketilmek üzere
saklanır. (337)6
Burnaby, Kars yolunda hastalanır, yardımcısının verdiği kızılcık pestilini
sulandırarak içerek şifa bulmaya çalışır. “Kızılcık pestilinin görüntüsü pek
iğrenç. Tezeğe çok benziyor… İçeceği tadınca çok lezzetli buldum” der (345).
***
Bir İngiliz subayının XIX. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu yollarındaki
gezisinde mutfak kültürüne ilişkin gözlemleri bize fazla bilgi aktarmamakta.
6 İnci kefali, günümüzde de Van ekonomisi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu arada
belirtmek gerekir ki, avlanan balıklar genellikle istavritten biraz daha büyük olup öyle
Burnaby’nin bahsettiği gibi yarım kiloluk balıklara rastlamak pek mümkün değildir. İnci
kefali Mayıs-Temmuz döneminde gölden ırmaklara doğru tersine bir göç yapmakta olup
günümüzde bu süre içinde avlanması yasaktır. Balıkların salamura olarak saklanmasına
günümüzde de devam edilmektedir.
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Ancak, bazı küçük verilere de ulaşılmakta. Söz gelimi “pilav”ın Anadolu ve
çevre coğrafyada çok yaygın olduğu, çayın birçok yerde tüketildiği, çatal-kaşık
kullanımının pek yaygın olmadığı anlaşılmakta. Burnaby’nin anılarından
Anadolu’da avcılık ve Van Gölü’nde yetişen tek balık türü olan inci kefali
hakkında da bazı önemli bilgilere ulaşılmakta.
Ne diyelim, afiyet olsun!
Öz: Bir İngiliz subayı olan F. Burnaby, 1876 yılında İstanbul’dan başlayarak Anadolu’nun
büyük kısmını kapsayan ve Van’a kadar uzanan bir geziye çıkar. Yazar, bu gezisi ile ilgili olarak
kaleme aldığı anılarında dönemin Anadolu mutfağı hakkında da bazı bilgiler verir. Onun
gözlemleri 19. yüzyılın ortalarında Anadolu mutfak kültürü üzerine küçük de olsa önemli
bilgiler içermektedir.
Anahtar sözcükler: F. Burnaby, Anadolu yemekleri, Ankara, avcılık
The Observations of English Officer Fred Burnaby on Anatolian Cuisine
Abstract: An English officer, Fred Burnaby traveled along Anatolia starting from İstanbul and
ending up in Van in 1876. Burnaby gives some information about Anatolian cuisine of the
period in his travel book. His limited observations provides us with certain details of Anatolian
culinary culture in the later 19th century.
Keywords: F. Burnaby, Anatolian dishes, Ankara, hunting
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