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Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan çay, bütün dünyaya Çin üzerinden
bütün dillere Çincenin farklı lehçelerinden geçmiştir. Osmanlı
Devleti'nin çay ile tanışması Avrupa ülkelerine kıyasla daha geç dönemde
gerçekleşmiş, bu sebeple çay hakkında yazılanlar sınırlı sayıda kalmıştır.
Çalışmamızda Türk Dil Kurumunun kütüphanesinde bulunan, müellifi
belli olmayan Farsçadan Osmanlı Türkçesine bir sözlükte çay hakkında
verilen bilgiler derlenerek Osmanlı kültür tarihinde çay üzerine oluşmuş
bu sınırlı edebiyata bir katkı sağlanacaktır.
Anahtar sözcükler: çay, Çince, Osmanlı Türkçesi, Farsça.
yayılmış,

Abstract:
The tea that its history relies on thousands of years ago spreaded
throughout to the whole world from China and had gone through all other
language s from different dialects of Chinese. The meeting of Ottoman
Empire with tea had been Iate comparing to European countries and
naturally the inscriptions about tea in Ottoman Empire had been limited.
Among those limited inscriptions there is a Persian-Ottoman Turkish
dictionary in the Turkish Language Association Library which its writer is
not know. in that dictionary, there is writing of an Ottoman intellectual
about tea and that writing can be a very good example for us to understand
what the intellectual level was in Ottoman Empire in its last period of
presence.
yyasinyayla@gmail.com, Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi.
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Hakkındaki

ilk yazılı kaydın 879'daki bir Arap seyahatnamesinde
(KAKuzo: 1944, 17) geçtiği çayın adı bu tarihten sonra birçok
seyahatnamede geçmiştir. çayın ana vatanı Birmanya, Güneydoğu Çin ve
Orta Vietnam arasında kalan bölgedir. çay, Avrupa'ya 17. yüzyılda
Felemenklilere ait ticaret gemileriyle gelmeye başlamıştır. Osmanlı
Devleti'nin çay ile tanışması ise kayıtlara göre 18. yüzyıldır (DUMAN:
2005,23).
Osmanlı Devleti çay ile tanışmasımn ardından çayı üretmeye karar
vermiş ve ilk deneme 1878' de Japonya' dan getirilen tohumların numune
çiftliklerine ekilmesiyle başlamış; fakat bu denemeden müspet bir netice
elde edilememiştir. Bunun ardından ilk ciddi teşebbüs 1918 yılında Batum
ve çevresinde yapılmıştır. Bu bölgede çayın iyi yetiştiğinin görülmesinin
ardından 1940 yılında çıkarılan bir kanunla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde
çay yetiştirilmesine karar verilmiştir. Osmanlının, binlerce yıllık geçmişe
sahip olan çay ile tanışmasının bu kadar geç olması hakkında yazılanların
da sınırlı kalmasına sebep olmuştur. çay hakkındaki bu sınırlı sayıda
yazılanlardan biri Antakyalı Münif [öL. l1S6/1743-1744]'in Divan'ındandır.
Antakyalı Münifin beyti belki de çayın Türkçedeki ilk kullanılma
örneklerindendir.
bir zaman Rüm'da derya-keş idük ey saI.<:ı
şimdi Iran'da 1$:ana'at ederüz çay ile biz

Bunun

dışında

Seyyid Nigari

[öL.

(1999: 208).

1302/188S]'nin

Divan'ının

içinde
çaynamesi

Seyyid Nigari adı ile 521 beyitlik bir
bulunmaktadır. Çdyname-i Seyyid Nigari şu beyitlerle başlamaktadır:
çayname-i

'A.1emlere ey veren nizamı
Hamd saIJadır şükr tamamı
Ben 'aciz-i hamdem ey kerem-kar
Ne şükr ideyim saIJa sezavar (2003:
Çayın Osmanlıdaki

Mehmed İzzet

303).

ilk üretilme denemesi olan 1295

[öl. 1909] tarafından

çay

[=1878] yılında

da
Risiilesi adıyla bir risale kaleme
http://www.turkdilleri.org/

~.A.J'."""...'-'.

alınıp

çay . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,'u.......
başlıklarla çaydan
ve Türkçedeki manasını

JI:"'.VJl.... "" ... JLIL,

Lafz-ı

çayın yetiştiği

yerler,
çay . .""" . .
etmektedir:

şöyle

mezkfu Farsiyyü 'I-asi olup

maruf yapraktıL

Hıta diyarından

tarife nazaran çay

gelir

lafzının mana-yı

demek ve bu halde

ism-İ

makalatta mecazen o

cins

Burhan-ı Katı'

kaynatılıp

hakikisi

olduğu

emr-i

yaprağın üzerİne

manasına istimalolunagelmiştir
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......

JLJLIlJL'-'''' ...JLIl .........

has ıl olan

bı-şektir.

'ı:'..

gibi

'VJ,,,""""'JU. .Il.llJl

Tercemesi'nde bu isimle

iç ilir deye tarif

Hıta'da

.."."''ıı'Jl JL''-''''''ı'''''lJL

olunmuştur.

Bu

ağacın yapraldarı

Elsinemizde deveran eden

kaynar su dökmekle

hasıl

olan

şerbet

(1878: 6-7).

ne kadar Mehmed İzzet
aslının Farsça olduğunu söylese
kelimenin aslı Çincedir; fakat kelime Türkçeye Farsça üzerinden
geçmiş olabilir. NİşANYAN'a göre çay kelimesi Osmanlı Türkçesinde
defa 1731' de
ve Türkçeye Rusça ya da Farsça üzerinden
gelmiştir (NİŞANYAN: 2010, 105b). Kelime Çince
ehri 'çay bitkisi'
b
(GILES: 1912, 20 ; SCHUESSLER: 2007, 178) şeklindeyken Türkçeye ve
Farsçaya çay şeklinde, Batı dillerine ise Çincenin Amoy lehçesinden tea
(ONIONS: 1996, 906 a) şeklinde geçmiştir. Yeri gelmişken aynı bitkinin ya
da meyvenin farklı kültürlerde farklı adlandırınalanna bir örnek olmak
üzere ana vatanı Doğu Asya olan portakalı Osmanlılar Portekizli tüccarlar
vasıtasıyla tanıdığı için Türkçede bu meyve portakal (PortugaZ 'Portekiz')
şeklinde iken Almanlar da Türklerin bütün Avrupa'ya Frengistan dediği
gibi bütün doğuyu "Çin" diye düşündüklerinden ve bu meyveyi de daha
önce bildikleri bir şeye benzetme ihtiyacı hissettiklerinden olsa gerek
portakala Ap/eZsine 'Çin elması' demişlerdir.
Osmanlı dönemi Farsçadan Osmanlıcaya sözlükleri arasında en çok
itimat edilenlerden biri olan Burhan-ı Katı <, da çay kelimesi, yukarıda
Mehmed İzzet'ten yapılan alıntı da da görüleceği üzere, oldukça sınırlıdır.
Burhan-ı Katı "da çay, ancak "Bu isimle maruf yapraktır. Hıta diyarından
gelir, kaynatılıp içilir" (1287: 120) şeklinde kısaca verilmiştir. Yine
Farsçadan Osmanlıcaya sözlükler olan Ferheng-i Şu 'urf'de ve Lugat-i
Halfmf' de çay maddesi bulunmamaktadır. Osmanlı 'nın son dönemine
dahil edebileceğimiz aynı tarzın devamı mahiyetinde olan Ferheng-i

*
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Ziya'da sadece "ça, çay: İçtiğimiz çay. Aslı Çinçe ça'dır." (ŞÜKÜN: 1984,
43 a) şeklindedir. Netice itibarıyla bugüne kadar bildiğimiz FarsçaOsmanlıea sözlüklerde bir sözlük maddesi olarak çay ya hiç yer almamış
ya da yukarıda zikredildiği gibi son derece sınırlı bir biçimde ele alınmış
iken bugüne kadar bilinmeyen bir Farsça-Osmanlıca sözlükte bu madde
bir sözlük maddesi için oldukça geniş bir şekilde yer almıştır.
çalışmamızda çay maddesini iktibas ettiğimiz sözlük, Türk Dil
Kurumu Kütüphanesi'ne Etüt 93/1 ve Etüt 93/2 numaraları ve Harf-i elifya adıyla kayıtlı, müellifi belli olmayan bir Farsça-Osmanlıca sözlüktür.
Eser 22x15 ebadında 30 cüzden mürekkeptir. Her cüz tamamı kurşun
kalemle rika olarak yazılmış yaklaşık yüz sayfadan oluşmuştur ve her
sayfa iki sütundan müteşekkildir 1 .
Bahsi geçen sözlükte çay bitkisinin şekli ve hususiyetleri, çay çeşitleri,
çayın üretildi ği ülkeler ve dünyaya yayılması, pişirilmeye hazır hale
gelene kadar geçirdiği değişiklikler, pişirilmesi ve hatta maliyetine kadar
birçok husus zikredilmiştir. Müe1lif çay hakkında bir sözlük maddesinden
çok neredeyse bir risale yazmıştır. Günümüzden yaklaşık yüz yıl önce
yazılan bu sözlükte müellif çayın Çince isimlerinin Osmanlı e1ifbası ile
okunuşlarını dahi yazmıştır. Madde incelendiğinde yüz yıl önceden
günümüze çayın ticareti ve yayılması mevzusunda çok hızlı değişikliklerin
olduğu da görülebilir. Zikredilen sözlüğün yazıldığı tarihte siyah çayın
kilosunun dört ila yirmi frank arasında olduğu, yeşil çayın siyah çaydan
çok daha düşük fiyatlarda satıldığı dile getirilmektedir; oysa günümüzde
yeşil çay, siyah çaydan daha pahalıdır. Yine aynı maddede müellif çayın
içerdiği kimyevi maddelerden de bahseder ve çayın içeriğindeki te in
maddesi ile kahvedeki kafeini karşılaştırır, hangi iş sınıfının nasıl çay
içmesi gerektiğinden bahseder. Teknolojinin bugüne göre henüz epey
iptidai sayılabileceği bir dönemde çayın ticaretinin nasıl yapıldığı, Doğu
Asya'dan Avrupa'ya nasıl ulaştırıldığı da yine bu maddede izah edilen
hususlardan biridir. çay maddesinde en dikkat çekici hususlardan birisi
bugün "poşet çay" olarak bilinen çaydan bahsedilmesidir. Müellif poşet
Sözlük hakkında daha geniş bilgi için bk. YAYLA: 2015,25.
http://www.turkdilleri.org/
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bugün poşet
dahi bahsetmektedir.
çayın dışına sarılan malzemeyi poşete benzeterek "poşet çay" dediğimiz
çaya müellif şekline bakarak isim vermiş ve "Küçük tuğla şeklinde çay ile
ak berike şeklinde çay" diye adlandırmıştır.
Sözü daha fazla uzatmadan yukarıda bazı hususiyetlerini zikrettiğimiz
müellife ait satırları okuyucunun dikkatine sunalım. 2
çayın nasıl hazırlandığından

çay

çay,

mevaki'-İ

kavrulmuş yapraklarıdır.

vakit ve itinaya muhtaç

harre ve ratibede

Bir veya iki metre
değildir

neşv

ü nema bulan bir

irtifaında

bulunan bu

ve gars edildikten dört sene soI]ra

ağaç

yılda

ağaclI]

ziyade
üç defa

olarak mahsul vermeğe başlar. Bunlardan:
Birincisi;

şubat

mahsulüdür ki taze gayet ince iliylü ve birinci

sınıf çayı teşkil

eden yapraklardır.
İkincisi; nisanda hasıl olup ikinci derece çayı teşkil eder.

Üçüncüsü; temmuz koparılan yapraklardan ibaret olup çayıI] üçüncü derecesi
yani eI] adisidir.
çay

yaprağı

beyziyyü , ş-şekl, 5 ila 8 santimetre tülunda ve 3 ila 4 santimetre

arzındadır. Kenarında

ince ince dişler vardır.

Mahall-i istihsali - çay, Çin, Japon, Hindistan, Hindiçini, Java ve mahall-i
sa'irede

hasıl

oluyorsa da eL) iyileri Çin, Hindistan ve Java'da husule gelenlerdir.

Siyah çaylar miyanında eL) makbulleri, üsilinde incecik iliyler bulunan peko 3 ve
suşon4

ve Avrupa'da pek münteşir olan foşos nam çaylardır.

İstihzar - Yapraklar üç suretle istihzar edilebilir.

1. Yeşil çay - Yapraklar ağaçtan koparılarak gölge de yavaş yavaş tecfif

edildikten sol)ra teshin
rayiha-yı

2

4

edilmiş

demir veya bakır

sat1ıalar

üstüne konur. Orada bir

mahsusa husule gelir. Badehu yapraklar tı1lanı yahud arzam veya her iki

Madde sözlükten iktibas edilirken Latin alfabesinden farklı olarak yalnız lel ve LL)L
harfleri kullanılmıştır. Bugünkü Türkiye Türkçesi Yazım Kılavuzu'nda olan
kelimeler kılavuza göre yazılmış, Yazım Kılavuzu'nda bulunmayan kelimelerin
uzatmaları ve kelime içindeki "ayın" ve "hernze"leri gösterilmiştir.
pekoe cha ı3 ~1k bai had cha (http://www.zdic.net/c/d/aO/186829.htm)
souchong cha ıJ\1*1k xüio zhöng cha (http://www.zdic.net/c/f/6d/l09957.htm)
pouchong cha -§1*1k bao zhong cha
(http://baike.baidu.com/link?url=3B52MoygGJKkn_GlgTemNVlws2jcmXyLFv
FFo9bMvcmucqW-dUcxeTlisob-I74xABQg9TuE4MEZjIUhAGyhpK)
http://www.turkdilleri.org/
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tarafına

el ile çevrilip

sarılır.

Takiben de tekrar kavruluro Bu ameleyi müteakip

çuvallara vaz ile mahall-i ihraca isal edilir.
güneşte

2. Siyah çay - Yapraklar
[01/68]

yeşil

teceffüf ve bir müddet tahammur ettirildikte
sarılır.

çaydan daha kuvvetli bir surette kavrulup sol)ra el ile çevrilip

Bu üç muamelenin (tecfif, tecemmür, tahmis) netice-yi tesiri olarak siyah çay yeşil
çaydan daha az münebbih olur.
3. Küçük

tuğla şeklinde

buharıyla meşbu

tozuyla

etrafı

çay - Yapraklar su

bir hava içinde su cenderesi ile tatbik ve badehu yine kendi

ter ve ihata edilir. Küçük

tecfif ettirilip üzerlerine
kağıda sarılarak eb'ad-ı
Teftişat-Çinliler

için içine

kalıp şeklinde

çay ile ak bedke

dişbudak

tuğlaya müşabih

çikolatanıl) sarıldığı kağıt

muhtelifede sepetler ve

olan bu

gibi ince

yastıklar

kurşun yaprağı

karaağaç

parlak göstermek için dahi
ederler. Bu telvin başlıca

yaprakları ağır

yeşil

yaprakları

tozlar içinde

Itrını arttırmak

katarlar. Renklerini daha
yuvarladıktan

sol)ra telvin

çayda vakidir ve çivit yahud Bunlsa mavisi ile icra
satmanıl)

yolunu

bilirler. Yaprakça vaki olan teftişat, hurde-bin ile icra olunur. Çay aksa-yı

şarkdan

edilir. Çinliler,

kaynatılmış

ve zeytin

ve adi

içine vaz olunur.

çay üzerinde türlü türlü hülyalar icra ederler.
ve

kalıplar fırında

ve

hassası alınmış

olan

çayları

bile

Avrupa'ya bahren yahud Rusya memalikinden geçerek berren gelir. Birinci halde
içi kal ay safhalar ile tefrik
sığır

derisiyle

kilo

başına

edilmiş sandıklar

örtülmüş ağaç sandıklar

"4 ila 20" frank

siyaha nispetle gayet dundur.

arasında

Çayıl)

ile ikinci halde ise hind

derununda naklolunur. Siyah
tebeddül [01/69] eder.

Çin eyaletinden müruru

kamışı

ve

çayıl) fiyatı

Yeşil çayıl) fiyatı

esnasında

tabi

olduğu

müteaddit rüsum fiyatınıl) tezyidine badi olduğundan İngilizler Hindistan'daki
müstamerelerinde çay zer'ini tevsi' ve teksir etmişlerdir. İraniler, Ruslar, İngilizler
ve Felemenkliler külli miktarda çay sarf ederler.

Çayıl)

madde-yi mü'essiresi

"Rubike, Burton" nam zatlarıl) keşf eyledikleri çain denilen bir madde-yi şibh-i
6

Çain çayda bulunan "tein" maddesinin müeılif tarafından Türkçeleştirilmiş şekli
olmalı. "tein", çayın Amoy lehçesinden Batı 'ya geçmiş şekli olan ü~den 'teade
(çayda) bulunan uyarıcı madde' manasında türetilmiş olmalıdır. Müellif, Çince
asıllı olan cha kelimesi Türkçeye çay şeklinde geçtiği için tein kelimesini de tein
değil de çain biçimine dönüştürerek kelimeyi Türkçeleştirmiş olmalıdır. Bu "+in"
elcine örnek olmak üzere kafein 'kahvede bulunan uyarıcı madde' (NİŞANYAN:
2010, 288 b), kinin 'Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş
düşürücü ilaç' (NİŞANYAN: 2010, 328 a); kokain 'koka bitkisinden elde edilen
http://www.turkdilleri.org/

BİR SÖZLÜK MADDESİ OLARAK ÇAY

kaleviyyedir. çay
tabiatına

mevad-ı

çayıl]

miyanında

Pek az

türlü surette

miktarı

dimağiyye

ile hazmiyye,

havi

pişirerek

kahveniı]

olduğu bulunmuştur,

deveran-ı

enva' -1 et'ime istihzar ederler.
kuvve-İ

temsiliyyesini veza'if-i
gırlziyye

ifrazat ve hararet-i
veza'if-İ

dimağiyyeyİ

üzerine tesir

i'zaya olan

İcra

eder; fakat halecan ve uykusuzluk verir.

tesiratı yall]ız

bulunan

madde-'i mü'essiresinden

"harniz tamn" vesairenifi de tesiri

çayıl]

hal-İ

tenbih ile

yakazanda bulundurur, zekaya revnak ve safvet bahşeder. Ziyade miktarda
tesirat

ki

mukahir-i müessiri olan kafeine

hayli tesir eder. çay

ettirir. Mutedil miktarda iç ilen çay
ayn-ı

tahlllat

bundan ziyade mugaddisi bulunamaz. Bu sebeble

hemen hemen

müşabihtir.

arzotı

fidanınıl]

İcra eylediği

Mösyö Pelifo'nul] kemal-i dikkatle

yapraklarını

tesiratı

kimyeviyyesi vakt-i has ad ve

yüzde yirmiden otuza kadar

nebatiyye

Çinliler çay
Çainiı]

değişir.

göre

neticesinde

yapraklarınıl] terkibat-ı
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İçilirse

ilm-i menafi'u '1-

naşi değildir. Terkibatında
vardır.

Yaprak halinde bir

miktar çay halinde bir miktar çay kaynar suda menkü haline konursa muattar,
müdrir ve pek ziyade

sıhhate faydalı

asabiyeniı]

adaleye ve

tahriki ve

başlıca havassından başka

mikrop ve
şarap

bir meşrup has ıl eder.

şayan-ı

dikkat bir suretle

kaynamak hasebiyle havi

mevad-ı muzırradan

Kuvve-İ dimağiyyeniı]

alışmış

teshili gibi

bulunabileceği

da salim bir halde bulunur.

gibi meşrfibat-ı mütehammire istimaline

hazmıl]

her türlü

Sofralarındabira

ve

olan eşhas hatta az miktarda

bile olsa hafif çaydan müteessir olur. çay istimaline henüz

başlanıldığı

zaman

birkaç gün sürebilen bir nahoşluk hissedilir. İki üç gün sol]ra ise o nahoşluktan
eser kalmadıktan maada hatta yemekte mutlaka çay içmek arzusu galebe eder.
Muharrirler, katipler gibi
hafif az

şekerli,

işlerini

oturmakla

görmeğe

mahküm olan zevata

yirmi beş otuz derece hararetli çay içmek gibi faydalı, idareli,

tatlı,

kuvvet-bahş bir meşrup olamaz. İşte bu sebeble çay meşrfib-ı üdeba sıfatına kesb-i

istihkak eder.
Yorgunluğu

Kapalı

def,

yerlerde bulunan, gün görmeyen ameleye de

kuva-yı

seve seve içilir hoş bir

faydası

çoktur.

cedide ita eder. Fazla olarak ilaçlar gibi kerahetle

değil

şeydir.

uyarıcı

madde' (NİŞANYAN: 2010, 332 b); nikotin 'tütünde bulunan kimyevi
madde' 1560'ta Lizbon büyükelçisi iken Fransa'ya ilk kez tütün ithal etmesine
aracı olan Fransız diplomat Jacques Nicot'un soyadından türetilmiştir (NİŞANYAN:
2010, 449 a).
http://www.turkdilleri.org/
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Bu

saydığımız

muhatarayı

haller hafif olan çay içindir. Kuvvetli çay

da 'ı

olabilir. EIJ ziyade mühlik bir surette bu yüreklere tesir eder. Bir litre suya iki
gram çay kafidir. Herhalde o kadar suya dört gramdan ziyade atmakta o tehlikeler
melhuzdur. İşte o kadar hafif çaylar bi-Ia-mahzfu içilebilir.
İki gram çay ile 20 gram şeker [01/71] bir litre su ile pekala hafif çay istihzar

edilir.
çayıIJ

Mesela

surette bir litre

bir iki

okkası

çayıIJ masrafı

seksen

6,4 para

şeker

1,6 para

Şu sayıca

pahası

atmalı,

su

iki

kuruş bulunduğu

8,0 para.

konmalı

pek ziyade dikkat etmelidir. Su
ve içi ne kadar litre su

alıyorsa

kaynadıktan

sOIJra porselen

o kadar kere iki gram çay

çaydanıIJ sülüsanı miktarını doldurmalı, çayatıldıktan

ateşe yakın

mü'essiresi
çayıIJ

şekeriIJki

hemen hemen bir kadeh ala çay bir paraya malolur.

çayıIJ istihzarına

bir çaydana

ve

ne olabilir?

2 gram çay
Bir litre çayıIJ

kuruş

on dakika kadar
şöyle

kapalı kalmalı,

ki havi

bir hafif kaynama ile tekmil suya

suyu bir gün

içildiği

kışın ılık, yazın soğuk

gibi

yaprakları

olduğu

çıksın.

sOIJra çaydan

bütün

Bu suretle

ertesi gün bir daha

mevad-ı

hazırlanan

kullanılabilir.

çay

içilebilir.

Günümüzden yaklaşık yüz yıl önce Osmanlı Devleti topraklarında
henüz çay üretilmeyen ve Osmanlı halkının çayı çokça tüketmediği bir
vakitte böyle bir madde, yazıldığı günün ihtiyaçlarını fazlasıyla
karşılamakla birlikte günümüzün iddialı sayılabilecek ansiklopedilerindeki
çay maddelerinden de aşağı kalır değildir. Osmanlı Devleti'nin son
demıerinde yaşamış bir Osmanlı münevverinin kaleme aldığı bu madde,
Osmanlının ilmi noktada nerelerde olduğunu göstermekle birlikte ilmi
hassasiyet nokta-yı nazarından sahip olduğu melekelerin bir numunesi
mahiyetindedir denebilir.
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