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Ergün VEREN  

Türk Halkbilimi Uzmanı  

Hangi çorbanın içinde anahtar vardır? Diye 

sorulsa kaç kişi “tarhana” der acaba? 

Tarhana, buğday unu, kırması, irmik veya 

bunların karışımı ile yoğurt, biber, tuz, soğan, 

domates ve tat, koku verici, sağlığa zararsız 

bitkisel maddelerin karıştırılıp yoğrulduktan ve 

fermente edildikten sonra kurutulması, 

öğütülmesi ve elenmesiyle elde edilen bir 

besin maddesidir. Genelde su ve ilave 

tatlandırıcılarla kaynatılarak çorba şeklinde 

içilir.  

Tarhana, Eski Türk Kültürü‟ndeki “kurut” ile 

özdeştir ve adı “Terhâne”dir. Türk 

sözlüklerinde ilk olarak Kıpçak ve Mısır 

Memluk Türklerine ait deyişler arasında 

“tarhanah” şeklinde yazıldığı görülür.   

Tarhana‟nın Orta Asya‟dan göçen Türkler ve 

Moğollar tarafından Anadolu‟ya geldiği ve 

Osmanlı döneminde Irak, İran ve yakın 

komşuları dâhil doğu ülkelerine ve Rumeli 

üzerinden Yunanistan, Macaristan ve 

Finlandiya gibi batı ülkelerine yayıldığı kabul 

edilir. Türkiye‟de „tarhana‟, Mısır‟da „kishk‟, 

Irak‟ta „kushuk‟, Yunanistan‟da „trahanas‟, 

Macaristan‟da „tahonya‟ ve Finlandiya‟da 

„talkuna‟ adıyla tanınır. 

Tarhana‟nın Fatih Sultan Mehmet döneminde 

“terine” olarak bilindiği, peynirli ve yumurtalı 

olarak hazırlandığı bildirilir. Fatih Sultan 

Mehmet‟in 1473 yılında Uzun Hasan Seferi 

sırasında 9 gün boyunca konakladığı 

Afyonkarahisar‟da peynirli tarhana içtiği 

anlatılır.  

Tarhana için, “Vaktiyle bir hükümdarın 

seferlerinden birini yaparken, bir fakirin evine 

misafir olduğu,  sıkıntı içinde ne ikram 

edeceğini şaşıran köylü kadının çabucak bir 

çorba kaynatıverdiği ve hükümdar kendisine 

ikram edilen çorbayı çok sevip, ev sahiplerine 

övgüde bulunarak "Bu ne çorbası?" diye 

sorunca, çorbayı hazırlayan kadının "dar hane 

çorbasıdır” dediği rivayet edilir.  

Tarhana, Türkiye‟de farklı yörelerde değişik 

adlarla anılır.  

-Ege yöresinde Ege Tarhanası;  

-Ankara, Maraş ve Muğla yöresinde Göce 

Tarhanası;  

-Isparta yöresinde Top Tarhanası;  

-Kırklareli ve Edirne yöresinde Trakya 

Tarhanası, Kıymalı Tarhana;  

-Kütahya ve yöresinde Ak Tarhana, Gediz 

Tarhanası;  

-Kastamonu, Kütahya, Bolu, Bursa, Zonguldak 

ve yöresinde Kiren Tarhanası (Kızılcık 

Tarhanası);   

-Göller yöresinde Beyşehir Tarhanası;  

-Marmara bölgesinde Göçmen Tarhanası;  

-Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı yöresinde 

Yaş Tarhana;  

-Sivas‟ta Sivas Tarhanası;  

-Kahramanmaraş‟ta Maraş Tarhanası, 

Şalgamlı Tarhana;  

-İnebolu yöresinde Pancarlı Tarhana;  

-Gelibolu‟da Süt Tarhanası;  

-Gölhisar‟da Hamur Tarhanası;  

-Karaman yöresinde Et Tarhanası;  

-Tokat yöresinde Üzüm Tarhanası  
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Ve  

Malatya yöresinde Tatlı Tarhana‟dır.      

Tarhana bilmecedir.  

“Hangi çorbanın içinde anahtar vardır? 

Cevap: Tarhana (“Tarhana” kelimesindeki 

harflerden “anahtar” kelimesi yazılabilir.)” 

gibi.   

Tarhana manidir.  

“Tarhana tartar 

Boğazımı yırtar 

Baklava kardeş 

         Gel beni kurtar” gibi. 

Tarhana, üzerine altmışyediden fazla doktora 

ve yüksek lisans tezi yapılan, onlarca 

makaleye konu edilen üründür. 

Tarhana işlevseldir. Malinowski‟nin 

kulaklarını çınlatır. Metabolizmanın temel 

ihtiyacına kültürel karşılık olan besindir. Besin 

işlevi vardır, şifa işlevi vardır, ekonomik işlevi 

vardır, kültürel işlevi vardır. 

Tarhana, folkloriktir. Türk Halkbilimi 

kadroları içinde halk mutfağında (pişirilmesi 

ile), halk hekimliğinde (hastalıklarda şifa 

kaynağı görülmesiyle), halk ekonomisinde 

(üretim, depolama ve satış yöntemleriyle) yer 

alır. 

El hâsılı tarhana, soğuk kış günlerinin sıcak 

konuğu olmanın yanı sıra Milaslı yaşlı 

kadının, kocasının tabutuna bakarken yaktığı 

şu ağıttaki gibi sevgidir, birlikteliktir, 

paylaşmaktır: 

“Baktın hava yağmur havası 

Ocakta darhana çorbası 

Ne diye ölüvedin gözü kör olası”... 
 

-------------------------  
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