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İbn Battûta Anadolu Yollarında Neler Yedi?

M. Bülent VARLIK*

Seyyahlık belki de insanlığın en eski eylemlerinden biri. Hiç 
abartmadan ilk seyyahların Adem ve Havva olduğunu bile 

söyleyebiliriz! Onların “yasak meyva”yı yedikten sonra Cennet’ten yeryüzüne 
gönderilmesi de galiba ilk seyahati oluşturmakta!

İlkel toplumların yeni av alanları bulmak için bölgelerinin dışına çıkması 
da ilk seyahatları oluşturmakta. Ancak, yeni yöreleri/ülkeleri yönetim, tarih, 
coğrafya gibi yönleriyle tanımak için planlı bir şekilde yapılan seyahatler ise 
çok daha sonraki yıllarda ortaya çıkmıştır1.

Bu tür seyahatlerin “özne”sini oluşturan olgulardan birisi de “beslenme”. 
Yani yemek yemek. Bu yazıda en eski gezginlerden biri olarak tanıdığımız İbn 
Battûta’nın Anadolu’da dolaştığı dönemde neler yediğini, gezdiği yörelerdeki 
beslenme kültürü ile ilgili olarak verdiği bilgileri özet olarak aktarmaya 
çalışacağız2.

* * *

1302’de Tanca’dan yola çıkan İbn Battûta pek çok yöreyi dolaştıktan 
sonra Lazkiye üzerinden Anadolu’ya ayak basar. 

XIV. yüzyılın bu büyük gezgininin ilk izlenimleri oldukça etkileyicidir. 
Şöyle der;

“Elverişli bir rüzgarla on günlük bir seyahatten sonra Anadolu’nun ilk 
şehri olan Alâyâ[Alanya]’ya ulaştık. Yolculuğumuz sona erince gemi sahibi 
bizden “navl” almadı. İkramdan saydı bu yolculuğu…

Rum diyarı diye bilinen bu ülke, dünyanın belki en güzel memleketi! 
Allah Teâlâ güzellikleri öbür ülkelere ayrı ayrı dağıtırken burada hepsini bir 
araya toplamış! Dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı burada 

* M. Bülent Varlık, iktisatçı, mbvarlik@gmail.com
1 Bu konu ile ilgili yetkin bir kaynak için bkz: Winfried Löschburg; Seyahatın Kültür Tarihi, 
Dost yay., Ankara-1998.
2 Bu çalışmada kullandığımız kaynak için bkz: Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî; İbn 
Battûta Seyahatnâmesi, c: I, (çeviri-inceleme-notlar: A. Sait Aykut), YKY yay., İstanbul-2000.
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yaşar.”
Ve ekler “en leziz yemekler de burada pişer” (s: 400).
İbn Battûta’nın verdiği bilgilere göre Alanya civarında haftada bir gün 

bütün haftanın ihtiyacına karşılayacak kadar ekmek pişirilmektedir (s: 400).
“Ekmek günü, erkekler sıcak ekmekler ve nefis yemeklerle çevremizi 

doldurur, şöyle derlerdi: “Bunları size kadınlar gönderdi, sizden hayır dua 
bekliyorlar! (s: 402).

Peki o dönemde bir gezgin nasıl besleniyordu? İbn Battûta bunun 
yanıtını vermektedir: Anlattığına göre, Anadolu’nun ali cenap yöneticileri bir 
yabancıya misafirperverlik göstermekte ve sofralarında onlara yer açmaktadır. 
Söz gelimi Alanya kadısı Celâleddîn Erzincânî, İbn Battûta’ya bir ziyafet verir.

İbn Battûta, “genişlik ve ihtişam bakımından dünyanın en güzel 
şehirlerinden” biri olarak nitelediği Antalya’nın meyvelerinin leziz olduğunu 
belirtir (s: 403). Özellikle “kamaruddîn” denilen bir tür kayısının çok nefis 
olduğunu söyler (s: 403), lezzetli kuru bademlerinin Mısır’a ihraç edildiğini 
kaydeder (s: 403). 

İbn Battûta, gezisi sırasında Antalya civarındaki “ahı”lara da misafir 
olur. İbn Battûta’nın anlattığına göre “ahılar” hafta boyunca kazandıklarını 
getirip “lonca” başkanına vermekte ve o sırada misafirleri olan kişilerin 
yemeklerini de sağlamaktadır (s: 404). Bu arada bir ahı da, Battuta’yı evinde 
yemeğe davet eder (s: 404).

Antalya’dan sonra gittiği Burdur’da da ahılar onu bir bağa davet eder, 
kurbanlar keserek ziyafet verir (s: 406). Battuta, Ramazan ayında da Ekrîdur 
[Eğirdir]’a hakim olan Dündâr Bek oğlu Ebû İshâk Bek’in misafiri olur. 
Burada bir iftar vaktini şöyle anlatır:
 “[Bek], Ramazan gecelerinde üzerinde minder veya döşek 
bulunmayan bir kilime oturur, büyücek bir yastığa yaslanırdı. Yanında fıkıh 
bilgini Muslihiddîn yer almaktaydı. Ben fıkıh bilgininin biraz ötesinde 
oturmaktaydım. Daha ötede ise beyliğin ileri gelen memur ve kumandanları 
oturmaktaydılar. Biz böyle otururken yemek getirilirdi; küçük tabaklara 
konmuş, şeker ve yağla ezilmiş, mercimekten yapılma ‘serîd’ [tirit] ilk 
servisti. Onlar ‘uğurlu olur’ diyerek oruçlarını tiritle açarlar. Bu iftarlığın 
Peygamberimiz … tarafından diğer yemeklere tercih edildiğini ileri sürerek 
şöyle diyorlar:

‘Biz onun güzel âdetine uyarak yemeğe tiritle başlıyoruz!’
Bunun arkasından öteki yemeklere geçerler” (s: 407).
İbn Battûta, daha sonra gittiği Kulhisâr [Gölhisar]’ da da yöre 

hükümdarının ikramlarını kabul eder (s: 408). 
Ahıların ikramı Lâdik [Denizli]’de de devam eder. Önce iki ayrı ahı 

grubu İbn Battûta’yı misafir etmek için birbirine girer, sonra kur’a çekerek 
önce kimin misafir edeceğine karar verir. Daha sonra her iki grup da İbn 
Battûta’yı ayrı ayrı tekkelerine götürür nefis yiyecekler, meyve ve tatlılar 
sunar, “gülsuyu” ikram ederler (ss: 408-409). İbn Battûta’yı daha sonra 
Denizli Sultanı huzuruna çağırır ve beraberce iftar açarlar (s: 410).

148



İbn Battûta Anadolu Yollarında Neler Yedi?VARLIK

İbn Battûta’nın da içinde bulunduğu bir kervan Denizli’den Tavas’a 
doğru yola koyulur. Gecenin bir vakti Tavas kalesinin surları önüne gelir ve 
sabaha kadar burada beklerler. Sabahleyin kale komutanı “neden geldiklerini” 
sorar ve kapıyı açtıktan sonra herkese yiyecek dağıtır (s: 411).

İbn Battûta, burada kısa bir süre kaldıktan sonra Muğle [Muğla]’ye 
doğru yola koyulur. Orada bir tekkede konaklar. Bu süre içinde tekkenin şeyhi 
ona çeşitli yiyecekler, meyveler ve tatlılar ikram eder (s: 411). Daha sonra 
Mîlâs [Milas]’a giden İbn Battûta, burada yine “ahı yiğitleri”nin tekkesine 
iner, karnını orada doyurur (s: 411).  

Seyyahımız daha sonra Konya ve Lârende [Karaman]’ye doğru 
yola koyulur. Karaman Sultanı ile karşılaşır. Sultan onun “en güzel şekilde 
ağırlanması” için emirler verir, bunun sonucu olarak “gümüş tabaklar içinde 
leziz yemekler, nefis meyveler ve hoş tatlılar” ikram edilir (s: 414).

Seyyahımız daha sonra Aksaray’a doğru yönelir. Ertenâ beyinin vekili 
olan Şerif Hüseyin’e misafir olur, “sınırsız” ikramlarından yararlanır (s: 415). 

İbn Battûta, daha sonra Kaysârya[Kayseri]’ya doğru yola koyulur. 
Burada Alâeddîn Ertenâ Bek’in hatunlarından Togay Hatun ile karşılaşır; 
Hatun, “hemen yemek hazırlanmasını” emreder (s: 415). Böylece İbn Battûta 
karnını doyurur.

Daha sonraki durak Sivas’tır. İbn Battûta’yı burada da “ahı”lar karşılar, 
yiyeceğini temin eder (s: 416-417). Daha sonra gittiği Kümiş [Ğümüşhane]’te 
de durum değişmez; yine “ahı”lar tarafından ağırlanır, Ertenâ Bek’in vekili 
tarafından ziyaret edilir ve Bek kendisine “mükellef bir ziyafet çeker” (s: 418).

Gezginimiz daha sonra Erzencân [Erzincan]’a uğrar, orada da “ahı 
tekkesi”nde kalır, ardından Erze’r-Rum [Erzurum]’a geçer, bir zaviyede 
karnını doyurur. 

* * *

İbn Battûta seyahatnamesinde, bir anda anlaşılamaz/açıklanamaz 
biçimde Ege yöresine döner. Gözlemlerini Bikrî [Birgi]’den başlayarak aktarır. 

İbn Battûta, ikindi vakti indiği Birgi’de “halktan bir adam”dan 
ahıların dergahını sorar. Ancak, adam kendisini evine götürür, çeşitli meyveler 
getirir ve “güzel yemekler hazırlar” (ss: 418-419). Yine aynı kentte dolaylı 
olarak tanıdığı bir hoca kendisine “mükellef bir sofra” gönderir, daha sonra da 
sofrasına buyur eder (s: 419).

Seyyahımız Birgi’de Sultan Aydınoğlu Muhammed ile tanışır, 
sofrasına konuk olur. Beraberce yemek yerler. Hükümdar ziyafet bitince 
“koyun tulumları içinde un, pirinç ve yağ” gönderir, orada bulunduğu sürece 
de günlük azığını karşılar (s: 421). Bir gün Sultan ile yemek yeme şansına 
erişir, yemekte “baharat, sebze vesair” kullanılmadığını görünce Sultanın 
“derhal yağ, baharat gibi maddelerin” getirilmesini buyurduğunu kaydeder 
(s: 421).

İbn Battûta, Aydınoğlu Sultanı ile birlikte bir törene de katılır. Bu 
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törendeki ikramları şöyle anlatır:
 “Limon suyundan yapılmış, içine büyük tatlı parçaları atılmış bir tür 
şerbetle dolu altın ve gümüş taslar getirildi, yanında altın ve gümüş kaşıklar 
vardı. Ayrıca yine şerbet doldurulmuş çini kâseler ve tahta kaşıklarda vardı 
ortada. Altın ve gümüş eşyayı, dinî kurallar gereği kullanmaktan sakınan 
kimseler çini kaseleri ve tahta kaşıkları kullanıyorlardı” (s: 422).

İbn Battûta, bir süre Aydınoğlu Sultanı’nın yanında kalır, Sultan’ın 
düzenlediği davetlere katılır, onun “sunduğu meyveleri ve yemekleri yer” (s: 
424). İbn Battûta, daha sonra Tire’ye doğru yola koyulur. Burada yine “ahı”lara 
misafir olur, onların ikram ettiği yemekleri yer (s: 424). Gezginimiz daha sonra 
İzmir’e yönelir; orada Üstad Ya’kûb’un düzenlediği “şölen”e katılır (s: 425). 
Bir başka gün Aydınoğlu Sultan Muhammed’in oğlu Ömer Bek tarafından 
gönderilen yemeklerin tadına bakar (s: 425). Daha sonra gittiği Mağnîsiye 
[Manisa]’da yine bir “ahı” tekkesinde kalır (s: 426). İbn Battûta, Bergama’da 
Ahmediye tarikatına bağlı dervişlerden birinin tekkesinde konaklar, şehrin 
ileri gelenlerinden biri onu evine götürerek ikramlarda bulunur (s: 427). Daha 
sonraki günlerde de Bergama hakimi Yahşî Han seyyahımıza yemekler sunar 
(s: 427).

Yoluna devam eden İbn Battûta, Balıkesir’de de bir “ahı” zaviyesinde 
konaklar. Ardından Bursa’ya yönelir. Anlattığına göre bu kentte bir Türkmen 
hükümdarı tarafından yaptırılmış olan zaviyede konaklayan yolculara üç gün 
boyunca yemek verilmektedir (s: 428). İbn Battûta, Bursa’da yaşadığı bir 
günü şöyle anlatır:

“Bu şehirde, yiğitlerin büyüklerinden Ahı Şemseddîn’in zaviyesinde 
konakladık. Orada misafirken Aşûre günü gelip çattı. [Zaviye sahibi] 
akşamleyin büyük bir ziyafet düzenledi, ordunun kurmaylarını ve halkı şölene 
davet etti. Beraberce iftar edildi… O gece müthişti!” (s: 428).

Seyyahımız yolun devam eder İznik’e ulaşır; önce “fıkıh bilgini” Hacı 
Alâeddin Sultan Öyûki’nin, ardından Beylûn Hatun’un misafiri olur (s: 431).

İznik’ten çıktıktan sonra Mekecâ [Mekece] köyünde bir fakihin evinde 
konaklar iyi-kötü karnını doyurur (s: 431). Kâviye [Geyve]’de de yine bir 
fakihin konuğu olur ve bir şeyler yiyip-içer (s: 432). Durum Yenicâ [Yenice]’de 
de değişmez. Gezginimizin imdadına bir ahı zayiyesi yetişir, orada karnını 
doyurur (s: 433). Daha sonra Kâviye [Geyve]’den Muturnî [Mudurnu]’ye 
giderken yolda bir Türkmen köyünde konaklar ve yine misafire gereken ikram 
yapılır (s: 433), bir dağ köyünde de karnını doyurur (s: 434). 

İbn Battûta, Kastamûnya [Kastamonu]’ya doğru giderken bazı 
ihtiyaçlarını karşılaması için bir rehber tutar; ona para verir. Ancak rehber 
ekmek alması için verilen paradan arta kalanlar ile sebze, tuz ve kuru gıdalar 
alması gerekirken, bu paraları “iç eder” (s: 436). Yol üzerinde uğradığı Bolî 
[Bolu]’da yine bir ahı tekkesinde konaklar, önüne “çeşitli yemek ve meyveler” 
(s: 437) getirilir. Daha sonra uğradığı Gerede’de pek itibar görmeyen İbn 
Battûta, buranın yöneticisinin “cömert” olmadığını belirtir (s: 438). Ama, 
ardından gittiği Borlû [Safranbolu] şehir emininin ikramlarda bulunduğunu 
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belirtir ve “yemek geldi”ğini, “bütün davetlilerle beraber yemek yedik”lerini 
anlatır (s: 438). 

Seyyahımız nihayet ulaştığı Kastamûnya[Kastamonu]’nun Anadolu’nun 
en güzel ve en büyük beldelerinden olduğunu vurgular; bu şehirde yaşamak 
için her kolaylığın bulunduğunu, fiyatların çok düşük olduğunu belirtir (s: 
439) ve bazı örnekler verir:

“İki dirhem vererek iri bir koyun satın alabiliyor, yine iki dirhemle 
bize yetebilecek kadar ekmek bulabiliyorduk. Kafilemiz on iki kişiden 
müteşekkildi. İki dirhemlik bal alsak hepimiz doyuyorduk. Bir dirhemlik 
kestane ile ceviz aldık mı hepimiz yesek de artıyordu!” (s: 439).

Bu arada, Kastamûnya hükümdarının her gün ikindiden sonra “umumi 
bir meclis” kurduğunu; meclis kurulduğu zaman “yolcu, köylü, şehirli ve 
yabancı kim varsa” herkesin sofraya davet edildiğini de kaydeder (s: 440). 

İbn Battûta yoluna devam eder. Muhtemelen Taşköprü’de bulunan 
büyük bir zaviyeye gelir. Fahreddîn Bek tarafından kurulan zaviyede gelen 
dervişlere “kaldıkları süre boyunca yiyecek olarak ekmek, et, pilav, yağ 
ve helva sunulma”ktadır (s: 441). İbn Battûta, buradan ayrıldıktan sonraki 
gününü “yüce bir dağ başında Kastamûnyalı Ahı Nizâmeddîn’in yaptırdığı 
tekkede” geçirir; burada yolcuların yiyecek masrafları muhtemelen bu tekkeye 
vakfedilen bir köyden karşılanmaktadır (s: 442).

Seyyahımızın yolu daha sonra Sanûb [Sinop]’a doğru yönelir. Burada 
pek çok yöneticinin “kaşık kaşık” esrar yediklerini görür (s: 443). İbn Battûta, 
Sinop’ta yaşadığı ilginç bir olayı şöyle anlatır: 

“… ahali bizim iki elimizi yana indirerek namaz kıldığımıza şahit 
olmuş. … bizi Şîîlikle itham ettiler … Onlara Mâlikî olduğumuzu anlatmaya 
çalıştıksa da inandıramadık. … Nihayet belde naibi, hizmetçileriyle bir tavşan 
gönderdi bize. Bizim ne yapacağımızı izlemesini tenbih etmiş adamcağıza! 

Emir Kutlu tarafından 1206 yılında tamamlanmış Konya - Beyşehir yolundaki Kızılviran 
Hanı; İsmet İlter, Tarihi Türk Hanları, Ankara, 1969
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Tavşanı kestirdim, pişirdim, hep beraber afiyetle yedik! Hizmetçi bu duruma 
şahit olunca efendisine gidip durumu anlatıyor. İşte o zaman hakkımızda 
uyanan kuşku yok oldu; ardından gelsin ziyafetler! Hemen ağırlamaya 
başladılar bizi! Zira Râfızıler tavşan eti yememektedirler” (ss: 443-444).

* * *

Gezginimiz daha sonra Kırım’a yönelir. Burada bir süre kaldıktan sonra 
İstanbul’a doğru yola koyulur. Bir heyetle birlikte Kustantîniye [İstanbul]’ye 
girer. Bir köşkte konaklamasına izin verilir. Bu köşkte kaldığı üç gün boyunca 
kendisine tavuk, koyun, ekmek, un, yağ, meyve, balık ikram edilir (s: 502). 

Sonuç Yerine
İbn Battûta’nın notlarından Anadolu’nun “beslenme/yemek kültürü” 

ile ilgili detaylı bilgi sahibi olamıyoruz. Açıklayıcı biçimde yemek adları ya 
da tarifleri vermiyor. Anadolu’da yenen yemeklerden sadece “tirit”in adını 
anıyor, halkın “yufka” ya da “bazlama” türü bir çeşit ekmeği ürettiğini, 
misafirler için koyun kesildiğini anlatıyor, hepsi o kadar. Ama, Anadolu’daki 
yemeklerin iyi olduğu bildiriyor ve kendisinin iyi beslendiğini, karnının 
doyduğunu da kaydediyor! Gezi notlarından anlaşıldığı kadarı ile XIII. yüzyıl 
Anadolu’sunda “ahı”lar oldukça güçlüdür. Her kentte meslek esasına göre 
örgütlenen “ahı”lar kentlerine gelen yabancıları misafir etmek için birbirleri 
ile yarışmakta, hatta zaman zaman aralarında gelen misafiri/yabancıyı kimin 
konuk olarak ağırlayacağı konusunda sorunlar çıkmaktadır. Ama, bu sorun 
“kur’a” çekmek de dahil basit yöntemlerle çözümlenmekte, misafir ertesi gün 
bir diğer “ahı” ocağının konuğu olmaktadır.

Anlaşıldığı kadarı ile, İbn Battûta’nın ziyaret ettiği yörelerin yöneticileri 
ve sözü geçenleri seyyahları ağırlamayı egemenliklerinin ve de etkinliklerinin 
bir simgesi olarak kabul etmektedir.

Vel hasıl, çok fazla bilgi edinmesek de ne diyelim, afiyet olsun!  

Özet: Bu kısa çalışmada İbn Battûta’nın Anadolu’da geçen günlerinde neler yediği 
sergilenmektedir.

Anahtar Sözcükler: İbn Battûta, Anadolu, beslenme

What did Ibn Battuta eat in Anatolia?

Abstract: This short essay looks at what Ibn Battuta ate during his travels in Anatolia 
in the early fourteenth century.

Keywords: Ibn Battuta, Anatolia, food, nurishment.
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