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ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ SEMAVER-
DE DEMLENEN ÇAY İLE ÇAYDANLIKTA 
DEMLENEN ÇAYLARIN TATLARININ 
AYNI OLMADIĞI DİKKATİMİ ÇEKMİŞ-
TİR. GALİBA, BU YÜZDEN ÜNİVER-
SİTEDEKİ İLK BİLİMSEL ÇALIŞMAM 
“AZERBAYCAN MUTFAĞINDA ÇAY“ 
OLMUŞ, DAHA SONRA BU ÇALIŞMAM 
“ÇAY İÇMEKTEN VAZGEÇMEM“ ADLI Kİ-
TABA DÖNÜŞMÜŞTÜR.

Daha sonra, kilden yapılmış 
antika semaver elde etme 
şansım oldu. Bu nedenle, 

beni özel olarak Azerbaycan Milli 
Bilimler Akademisinin Arkeoloji ve 
Etnografya Enstitüsüne davet etti-
ler. Semaver, insanlığın en harika 
icatlarından olup, ocağı kab ile 
birleştirmiştir. Bugün de dünyada 
semaver farklı şekil ve biçimlerde 
zevkle kullanılmaktadır. Azerbaycan, 
İran ve Türk ustaları iyi semaver 
yapmaktadırlar. Bu konuda ünlü 
Rus ustaları da çok başarılıdırlar. Biz 
özellikle Tula’da yapılan semaverleri 
takdir etmekteyiz. Rusya’da sema-
verlerin üretimine XVIII. yüzyılda 
Moskova, Petersburg, Yaroslavl ve 
Arhangelsk’te başlanılmış, ilk sema-
ver fabrikası ise Tula’da 1778 yılında 
kurulmuştur. Fakat bulunan kanıtlar-
da, hicri 1130 yılında (Gregoryen 
takvimine göre 1714-1715 yılla-
rında) Azerbaycan’ın Lahıc kö-
yünde yaşayan ustalar bakır se-
maver üretmişlerdir. Eski Rusya’da 
semaverlerde bugünlerde insafsız-
ca unutulan mükemmel “sbiten“ 
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Arkeolojik kazılarda bulunmuş 
Şeki semaverinin imitasyonu
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içeceği kaynatılmıştır. XVIII. yüzyılın 
sonuna kadar bu içecek “saklı“ isimli 
özel bakır çaydanlıkta kaynatılmıştır. 
Aslında, “saklı“ sbitenin kaynatılma-
sından ziyade ısıtılması için amaçlan-
mış ve termos görevini görmüştür.

Azerbaycan’da da “salep“ içeceği 
semaverde hazırlanmış, sıcakta bek-
letildikten sonra servis edilmiştir. Bu 
içeceklerin tarifi , malzemesi, saklama 
koşulları, yaygınlaşması ve hatta aynı 
zamanda unutuluşu inanılmazdır.

Bilim adamları, eski Rusya’da 
semaverlerin nasıl ortaya çıktığını 
açıklamakta zorlanıyorlar. Şu ana ka-
dar dünyada en eski semaver 2 bin 
senelik Mısır semaveri sayılmıştır. 
Rus semaverinin muhtemel ecdadı, 
şarapla karışacak suyun ısıtıldığı dört 
köşeli açık kaplar olan kadim Roma 
“astepsı“leri veya sıcak çorba servisi 
için “ho-go“ adlanan Çin kapları ol-
maktadır.

Fakat, Azerbaycan’ın Şeki şehrin-
de yakın zamanlarda yapılan arke-
olojik kazılar sırasında kil semave-
rin bulunması, bu konuyu yeniden 
değerlendirmeyi gerektirmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan kazılarda kil-
den yapılmış sac, nehre (yayık), ka-
zan ve b. örnekler bulunmuştur, fa-
kat kil semaver örneği daha önce hiç 
olmamıştır. Şeki’deki ilkel semaver 
yer altından bulunmuş olmasın-
dan dolayı bir ilktir ve bu açıdan 
önemlidir. Arkeologlar Şeki’deki 
kil semaverin 3,5 bin yıl önce yapıl-
dığını belirlemişlerdir. Bu da onun 
Mısır’daki semaverden daha ka-
dim olduğunu göstermektedir. “…
Semaverin yuvarlak delikli düz dibi, 
orta yukarıdaki kabın üstüne kadar 
yükselen boruya geçmektedir. Kabın 
dış yüzeyi ve özellikle boru, is ile 
kaplı olmuştur. Tüm belirtiler, kabın 
mutfak içinde kullanım amaçlı oldu-

ğuna işaret ediyordu. Borunun orta-
sında "davlumbazın" bulunması… 
ısınma sürecini hızlandırıyormuş“ 
(T.İ.Ahundov, N.G. Muhtarov. Antika 
semaver ile höyük. I Kavkaz arkeolo-
jik Konferans sunumları. Tifl is, 1998, 
ss. 53-55).

Resimlerden, ilk semaverlerin na-
sıl olduklarını görebiliriz. Onları oca-
ğın taşlarına (genelde kenarlarda 3 
taş ile), daha sonra- sacayağına (yani 
sacın ayağı) kurarlardı. İlerleyen ev-
rim süreciyle birlikte, ayaklar ile kab 
birleşmiş, ocak ise aralarında kalmış-
tır.

Mutfak kültürü tarihinde se-
maverin ortaya çıkma hususu bir-
kaç nedenlerle dikkatimizi çek-
mektedir:
1. Boru aracılığıyla semaverdeki 

ısıtma yüzeyinin genişletil-
mesi yakıt tasarrufu sağlamış-
tır.

İlkel semaver yapım şeması
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2. İlk defa ocak kabın içine yer-
leşmiş olmakta ve yangını 
çeken davlumbaz boru aracı-
lığıyla kabın içinde yer almış, 
böylece ısı en etkin şekilde 
kullanılmıştır.

3. Kabın tüm yüzeyini kaplaya-
cak şekilde azami derecede 
ısının dağılması ve içindeki-
nin eşit derecede ısıtılması 
sağlanmıştır. 

Bu husus genel olarak 
Azerbaycan mutfak kültürüne öz-
güdür. Mesela, 2 mm’lik ve 1 metre 
çaplı “yuha“ (yufka) ince ekmeğinin 
pişmesi sırasında ısı eşit derecede 
sacın yüzeyinde dağılmalıdır ki, ek-
mek farklı yerlerden yanmasın. Bu 
başarı, biraz içe bükülmüş yüzey 
şeklinin olmasıyla ve sacın (ocağa 
bakan tarafının) “şıra“ isimli karışım 
ile cilalanması ile elde edilmiştir. 
Başka bir örnek: pilav pişirilmesi için 
kazanların özel trapez şeklinde ya-
muk ve üç tabanlı olması ile kazanın 
dip ve kenarlarında sıcaklığın aynı 
derecede tutularak, pilavın yanma-
sının engellenmesi amaçlanmak-
taydı.

Teknoloji
Semaverde en önemli olan, 

sıvının tek alttan değil, borudan 
dolayı yan tarafl arından da ısı-
tılmasıdır. Bu sırada ısıtılmış suyun 
sütununda farklı su akışların karışımı 
meydana gelmektedir. Isı akışlarının 
genel kısmı, bitişik katmanları sıkış-
tırarak boru yüzeyinden yukarıya 
doğru hareket etmekte, soğuk su 
ise üstten, kabın yanları ile inmek-
tedir. Su daire şeklinde dönmekte-
dir. Böylece, suyun hareketiyle ka-
bın kenarlarında türbülans dolaşım 

meydana gelmektedir. Suyun böyle 
karmaşık haraketi ve ısının dağılması 
“semaver etkisi“ dediğimiz, elekt-
rik semaverlerde bulunmayan öz-
gün tat yaratmaktadır. Bu arada, 
1922-1935 yılları arasında SSCB’nin 
kantin ve restoranlarında, suyu her 
taraftan eşit derecede ısıtan ve “se-
maver etkisini“ yakalayacak biçimde 
tasarlanan “çay küpleri“ kullanılmıştır.

Tarih
Çinliler su kaynatmanın 16 aşa-

masını ayırt ederdi ve her bir aşa-
manın içeceğe sadece kendine 
özgü tad verdiğini iddia ederlerdi. 
Pratikte üç aşama kullanılmaktadır. 
Çayın en iyi şekilde çıkarılması, ta-
dın çıkarılması ve yararlı olması için 
“beyaz anahtar“ kaynatma aşaması 
iyi gelmektedir. Su kaynatmanın 
ikinci aşamasında, yüzeye çok faz-
la miktarda kabarcık çıkmakta, bu-
nunla birlikte, başta suyun bulanıklı 
olup, daha sonra su beyazlaşması 
gerçekleşmektedir. “Beyaz anah-
tar“ ile kaynatma ifadesi buradan 
gelmektedir. Bu kaynama türünde 
arı sesi gibi düzgün ses gelmekte-
dir. Üçüncü aşamada su daha sert 
kaynayarak, sıçrayabilmektedir. Ses 
yükselmekte, fakat düzgünlüğünü 
kaybetmektedir.

Genel olarak semaver çayın dem-
lenmesi için kaliteli su hazırlama 
görevini yapmaktadır. Önemli olan, 
semaverin kaynayan suyun hazır 
olması hakkında görsel ve sesli şe-
kilde haber vermesidir. Kaynamanın 
ilk aşamasında semaver “uğulduyor“, 
temel olan ikinci aşamada (beyaz 
anahtar) “düzgün ses“ veriyor, üçün-
cüsünde ise “gürültü“ yapmaktadır. 
Kaynamanın her aşaması, sıvıdaki 
su-hava dengesinin değişimi, sıvıda-
ki erimiş oksijen miktarının değişimi, 
kaynayan suda ağır suyun meydana 

Kap yanlarında 
suyun türbülans 

hareketi

Suyun şartlı hareketi

XII yüzyılın kil semaveri ve çaydanlığı
Lenkaran Yerel Tarih Müzesi
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gelme olasılığını ifade etmektedir. 
Kaynayan sıvıdaki su-hava dengesi-
nin değişimi, kendi sırasında, eriyen 
madde ve uçucu yağların gıda ürü-
nünden sulu ortama çıkarılma dere-
cesini, diğer ifadeyle çözelti kalitesi, 
onun yoğunluğu, asetatı, hafi fl iği, 
lezzeti ve diğer göstergelerini etkile-
mektedir.

Damak tadının değişmesiyle 
su-hava ortamının da değişme uğra-
ması, mutfak tarihinde dönüm nok-
talarından biri olmaktadır. Bunun 

bilinen ilk girişimi ve gerçekleşmesi, 
Azerbaycan’daki Şeki ilinin Daşüz kö-
yünün yakınlarında yaşanmıştır.

Bu buluntunun önemini, günü-
müze kadar ulaşan semaverin uzun 
ömrünün olması gerçeği doğrula-
maktadır. Yukarıda yer alan resim 
birçok araştırmacıların dikkatini çek-
miştir (ayrıca bkz. N. Kovalev, N.P. 
Mogilskiy. Rus mutfağı: örf ve adet-
ler. Moskova, 1990, s.256).

İlerleyen yıllarda, Azerbaycan’da, 
davlumbaz havalandırmanın güç-

lenmesi için temel boru üzerine 
oturtulan ek boru kullanımına ge-
çilmiştir.  Bunun dışında, semaverin 
ust kısmında demlik konulması için 
“damkeş“ denilen ayaklık kullanılma-
ya başlanılmışdır. 

Sonuçta bu gün bizlere sema-
verde çay demleme (kahve, sbiten, 
salep) ve Azebaycanlıların “armudi“ 
adlandırdıkları özel çay bardaklarına 
koyma olanağı sağlayan eski Şeki us-
talarına teşekkür etmek kalmıştır. 

Lenkeran Şehri 
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