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önsöz

Bir zamanlar yayın kurulu danışmanlığını yapmış olduğum Larousse Gastronomique’in 
Türkçe yayınının önsözü şöyle başlar:

“Tarihi ve kültürü olmadan gastronomi, rastlantısal ve sınırları belirsiz bir sanat-
tır. Sofra zevkleri sanatı, sürekli gelişme göstermektedir (...) Mutfak, kökleri olmadan 
ruhsuz sayılır. Geçmiş, mutfak sanatının ayrılmaz bir parçasıdır. İlham verir, esin kay-
nağıdır, kendini aşmaya teşvik eder. Öyle ki, günümüz aşçılarının becerileri, Guillaume 
Tirel’den Gouffe’ye, Carême’den Alexandre Dumaine’e, Fransız Mutfağı’nın tarihini 
biçimlendirenlere çok şey borçludur. Mutfağın tarihini anlatmak, bir medeniyetin yapı 
taşlarını oluşturarak mutfağı geliştiren insanlardan söz etmektir. Anlık bir haz yaratan, 
kısa sürede tüketilen bir sanat olarak mutfak, zamanın süzgecinden geçen bir beceriyi 
geçmişten günümüze taşır.”

Bu paragrafı çok beğendiğim için istedim ki, bu kitabın önsözünde de en başta yer 
alsın. Yaptığımız işin tarihini bilmenin bize konumuz hakkında daha geniş bir bakış açısı 
vereceği şüphesiz. Zaten böyle faydalar umulmayacaksa tarihi bilmeye neden önem ve-
relim ki? “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” der, geçerdik.

Büyük basın baronu Lord Northcliffe gazetesindeki çalışanlara, okuyucuları ilgilen-
diren dört çeşit haber olduğunu söylermiş: Suç, aşk, para ve yemek. Bunlardan yalnızca 
sonuncusunun, yani yemeğin, temel ihtiyaç ve evrensel olduğunun altını çizermiş.

Tarihçi Felipe Fernández-Armesto, insanın yemekle ilişkisinin tarihsel evriminin 
sekiz önemli devrimle oluştuğunu öne sürer.

Birinci devrim, pişirmenin icadıdır. İnsan bu icadı ile diğer bütün canlılardan farklı 
bir konuma gelir. Sonraki devrim, yemeğin yalnızca yaşamı sürdürmek için zorunlu 
bir yakıt olarak algılanmayıp yemek yeme eyleminin sosyal bir olgu hâline getirile-
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rek içselleştirilmesidir. Üçüncü devrim, hayvanların evcilleştirilmesidir. Dördüncü 
devrim, tarımın başlamasıdır. Beşinci devrim, yemeğin, sosyal farklılaşmanın bir aracı 
olma sürecine girmesidir. Altıncısı, gıda maddelerinin uzun mesafeler katederek başka 
yerlere götürülmesiyle birlikte oluşan kültürel alışverişten doğan etkileşim ve değişim 
sürecidir. Yedinci devrim, ekolojiktir. Bu devrim süreci Amerika’nın keşfi yle başlar. 
Sonuncusu da 19. yüzyılda başlayan ve hâlâ sürmekte olan, gıdanın endüstriyel ürün 
hâline geldiği süreçtir.

Zamanının biyografi  üstadı olan edebiyatçı James Boswell 1773 yılında insanı, 
“yemeğini pişirebilen bir hayvan” olarak tanımladığından bu yana çok zaman geçti. 
Geçen zaman içinde yemek, insanın sosyal seviye farkını ortaya koyan bir araç hâli-
ne geldiği gibi kişinin toplum içindeki sınıfını, seviyesini de tayin eder oldu.Yemek, 
bireyin en temel gereksinimi olduğu kadar toplumsal, hatta ulusal kimliği oluşturucu 
ögelerden biri olarak da nitelendirilebilir. Filozof-yazar Vasily Rozanov’un bir sözünü 
hatırlayalım: “Yeme-içme alışkanlıkları insanları ya birleştirir ya ayırır.” Bu nedenle-
dir ki, yemeğin toplumsal süreçlerle değişim ve gelişimi bir gelenek oluştururken, onu 
aynı zamanda bir sanat katına da yükseltti. Gastronomi bir sanat olduğu kadar, günü-
müzde bir bilim dalı olarak da kabul edilmektedir. Konunun bir diğer önemli özelliği 
ise bir çok fen ve sanat konusuyla iç içe (multidisciplinary) olmasıdır. Tarih, arkeoloji, 
antropoloji, güzel sanatlar (heykel, resim, fotoğrafçılık), işletme, zooloji, gıda bilimi, 
beslenme bilimi, fi zik ve kimya (moleküler gastronomi), fi zyoloji, sosyoloji, ekoloji, 
teknoloji... daha sayayım mı?

Bizde “Aç ayı oynamaz” deyişi vardır. İnsanoğlu en temel gereksinimi olan yeme 
içme sorununu çözmeden hiç bir varlık gösteremez. İşte onun için insanoğlu yaşam sü-
resinin 6-7 yılını yemek yiyerek geçirmekte. Yemek hep önemliydi ama yaşam standardı 
yükseldikçe insanoğlu yalnızca doymak için değil, zevk almak için de yemeye başladı. 
Yeme-içme konularına son zamanlarda yalnızca ülkemizde değil, bütün dünyada büyük 
bir ilgi oluştu. Dışarıda, lokantalarda yemek yiyenlerin sayısı artıyor; bir yandan yöresel 
yemekler, diğer yandan da diğer ülkelerin yemekleri rağbet görüyor... İnsanlar yeme-iç-
me konusunda -şimdiye kadarkinden daha fazla- değişik arayışlar içerisinde. Tabii ar-
tan talep, aşçılık mesleğine de rağbeti artırıyor. Bir yandan kurslar, bir yandan meslek 
okulları ve diğer yandan da üniversitelerin yeni açtığı gastronomi bölümleri... Türkiye 
yeme-içme konusunda büyük bir atılım içine girdi. 

Son beş yıl çeşitli üniversitelerin Gastronomi bölümlerinde ders verdim. Bu süreç 
içinde, “Gastronomi ve Gıda Tarihi I ve II” derslerine kaynak kitap olarak çoğunlukla 
yabancı kitapların gösterildiğini gördüm. Diyeceksiniz ki “Eh, tabii, bu konuda Batı’da 
yazılmış onlarca kitap var” Evet var ama çoğu History in Food ya da Food in History 
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önsöz

başlıkları altında. Yani Gastronomi tarihi ve kültürü az, gıda maddeleri tarafı çok. 
İstedim ki hem gastronomi, hem de gıda tarihi dengeli olarak yer alsın bir kitapta. 
Çünkü pişirme teknikleri, temel soslar, mutfak dizaynı, mutfakta iş bölümü, menü 
planlama, reçeteler, süsleme, sunuş, yeme-içme adabı vb de an az gıda maddeleri kadar 
gastronominin olmazsa olmazı. 

Diğer taraftan da istedim ki çeviri değil de telif kitap olsun ve yazar konuyu bizim 
coğrafyadan dünyaya bakarak yazsın. Çünkü gördüm ki o kitapların çoğu kendi kültürle-
rine ağırlık verip bizim coğrafyadaki kültürlere ya az yer veriyor ya da ön yargılı bakıyor. 
Badem ezmesini Araplardan öğrendikleri, milföy hamurunun Doğu Akdeniz kıyıların-
dan Haçlılar tarafından Avrupa’ya taşınmış olduğu bu kitaplarda geçmiyor. Örneğin 
Reay Tannahill, kitabında dünyaya Londra’dan baktığı için bulunduğumuz coğrafyaya 
Yakın Doğu diyor. Oysa Çin’den bakıldığında bizim bölge Orta Batı, İngiltere ise Uzak 
Batı oluyor. Ayrıca kitabında -kendi köklerini Roma’ya o denli bağladığı için “barbar” 
sözcüğünün etkisi altında kaldığından olsa gerek- göçebeleri neredeyse kültürsüz olarak 
tanımlar ki, bizim kökümüz de göçebeliğe dayandığı için bu “kültürsüz” tanımlamasına 
hiç de katılmadığımı açıkça belirtmeliyim. Berlin duvarı yıkılıncaya kadar, Batı tarihi 
Romanya’dan Çin’e büyük bir medeniyet kurmuş İskitleri (Sakalar) bile Homeros’un ka-
yıtlarına dayanarak barbar ilan etmiştir. Bugün yediğimiz “kuzu haşlama”, “hırsız kebabı” 
ya da Ağrı ilimizdeki “gösteberg buğulama” yemeklerini İskitlere borçlu olduğumuzun 
farkında değildir. Oysa İskitlerin tek suçu göçebe olmalarıdır. Bereket versin Sovyetlerin 
dağılmasından sonra kazı izinleri verildi de arkeolojik bulgularla göçebelerin “kültürsüz” 
değil de, “yerleşiklere kıyasla değişik bir kültüre sahip oldukları” oldukları görüşü ortaya 
çıktı. İnsanoğlunun tamamının tükettiği tek ortak besin, ana sütüdür. Gerisi kendi yetiş-
tiği ortam ve kültür tarafından kendisine dikte edilir ve bir diğerinden farklılık gösterir.

İşte bu kitabı böyle bir ihtiyaç için yazdım. İstedim ki yeni yetişen şefl er, konusunun 
ve mesleğinin geçmişini kendi dillerinde okusunlar ve daha iyi kavrasınlar. El becerile-
rini mutfak kültürü bilgileriyle zenginleştirerek yorum kabiliyetlerini geliştirip kendile-
rini aşsınlar ve yaratıcılıkları coşsun. Çünkü dünyanın en eski yeme-içme kültürlerini 
barındırmış olan bu coğrafyada üstü tozlanmış bilgi çok da, bu bilgilerin tozunu atarak, 
yorumlayıp yeni bir ekol yaratan, yeni bir çığır açan az. Biz şimdi bu yaratıcılığı okullu 
şefl erimizden beklemeyip de kimden bekleyeceğiz?

Gastronomi tarihçiliği ülkemizde hâlâ akademik hayatın bir konusu olarak ele alın-
mamıştır. Oysa bu konu tarihçilerin ya da sosyal antropologların esas konusudur. Gön-
lüm onların bu konuya sahip çıkmalarını beklerken onların ilgilenmeyerek yarattığı 
boşluğu doldurmaya çalışmaktayım. Umarım bu çalışma konunun esas sahiplerini şevk-
lendirerek onların daha ileri çalışmalar yapmalarına vesile olur.
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Daha önce yazmış olduğum Yiyelim İçelim Tarihini Bilelim - Dünden Bugüne Gastro-
nomi adlı kitabım “Gastronomiye Giriş” dersleri için bir yardımcı kitap ya da konuya 
ilgi duyan sade vatandaş için yazılmış, okunması kolay, kısa ve öz bilgilerle donatılmış 
bir kitaptır. 

Şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitap ise o kitabın çok daha detaylısı...
İyi okumalar!

Abdullah Deniz Gürsoy
İstanbul, Eylül 2014
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giriş

Damak tadı üzerine...
Tanrı insanoğlunu yarattıktan sonra güvenememiş, “Ben bunu çevresine saçtığım 

nimetleri yesin, beslensin ve üresin diye yarattım. Ya bir gün bu ana amacı unutursa?” 
diye endişelenmiş. Bulduğu formül çok pratik olmuş. Bir tutam bal ağzına, birkaç tutam 
da belden aşağıya sürerek bir daha endişe etmeyecek biçimde insanoğlunun beslenme ve 
üreme güdülerini sağlama almış.

İşte ağzımızın tadı, yani dört temel tat duyumuz olan acı, tatlı, ekşi ve tuzlu tatları böy-
le ortaya çıkmış. Japonlar bununla da yetinmemiş umami diye beşinci bir tat eklemişler. 
O da çiğ mantar tadını ifade ediyor. Tabii Çinliler de boş durmamış Monosodium Gluta-
mate’i bulmuşlar. O da yemeklere eklendiğinde yemekte bulunan temel tatların şiddetini 
artırıyor. Tabii ara tatlar olan ekşimtırak, buruk, kekremsi, mayhoş vb geçiyorum.

Konfüçyüs’e maledilen bir özdeyiş vardır: “Herkes yer içer ama sadece birkaçı tadına 
varır.”

Tat deyip geçmemeli... Biraz irdelediğimizde göründüğünden daha derinlere çeker 
bizi. Galileo 1623’teki yazısında tatların, renklerin ve kokuların yalnızca hisseden varlık-
larda bulunduğunu öne sürmüştür. Bu tarihten yaklaşık 300 yıl sonra Fransız fi lozof Henri 
Bergson geçmişimizin derinliklerinde saklı hatıraların tek bir tat ya da koku ile uyandırı-
labileceği görüşünü ortaya atmış. Marcel Proust ünlü eseri Swann’s Way’de (Swann’ların 
Tarafı) çaya batırılan bir çörekle anıları canlandırarak Bergson’a gönderme yapmıştır.

Eskiler yemek seven, yemeğe içmeye düşkün, ağzının tadını bilen kişilere “şikemper-
ver” derlermiş. Bunların, yemeğin tadını güzel bulduklarından mideye biraz fazlaca indi-
renlerine de “midesine düşkün” demişler. Midesine düşkünlerin aşırıya gidenleri olursa, 
ona da “pis boğaz” demişler; yemeğin niteliğine hiç bakmayıp ölçüyü kaçırarak aşırı yi-
yene de, “obur!” Kültürümüzde yemek yemeyi seven için, bu dört tanımdan başka bir 
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tanım bulamadık. Görevi, padişahın yemeğini önüne koyarken lezzetini kontrol etmek 
olan Çaşnigir (Çeşnicibaşı) ise Osmanlı kültüründe damak tadı konusunda en uzman 
sayılan kişi için devletin koyduğu kadronun adıydı.

Fransızlar, yetenekleriyle kendine toplumda iyi bir yer edinmiş olan ve iyi yemek 
yemekle birlikte güzel içki içmeyi rafi ne bir dinlence, bir hobi ya da yaratıcılık olarak 
gören kişilere de epikür (epicure) demişler.

Gurme (gourmet) tanımını ise bunlardan çok daha kapsamlı biçimde, hangi yemeğin 
yanına hangi şarabın uyacağını bilen, yemeğin lezzetine eleştiri getirebilen ve yediği 
yemeğin içine bir fi ske dahi katılmış olsa baharatın adını söyleyebilen kişi için kullan-
mışlar. Bu sözcük eskiden Fransa’da courtier gourmet piqueur olarak adlandırılan, devlet 
tarafından brövelendirilen, bizdeki çeşnicibaşılara takılan isimden türetilmiş. Yediği ye-
mekte en ayrıntıdaki tatları dahi alabilen, gözü kapalı tattığı şarabın cinsini ve yılını 
söyleyebilen, tat alma duyuları çok gelişmiş tadım ustası kişilere de degüstatör (degusta-
tor) demişler. Degüstatörler yemeği yemez, içkiyi içmez, yalnızca tadarlar. Konösör (con-
naisseur) ise özellikle içkinin tadına bakarak onu sınıfl andırmaya sokan kişilere denmiş.

Gastronom (gastronome) ise gastronomi uzmanı; en basit bir tabak yemekte bile lez-
zetli bir taraf varsa onu bulup ondan haz alan kişiye denilmiş. Bu kişiler abartı peşinde 
koşmaz, yeter ki biri onlara değişik, güzel lezzetler sunsun. Bu kişilerin diğer bir farklı 
yönü ise araştırmacı ve toplumu eğitici bir rol üstlenmeleri. Bu eğitici tarafl arıyla gurme-
lerden farklıdır gastronomlar. Gurme kendisi için yer ve bilgilerini kendine saklar ama 
gastronom bilgilerini toplumla paylaşarak onları eğitir. Gastronomların yeme-içmeye 
karşı akılcı ve zevk veren ilgileri vardır. Yeme-içme onlar için yalnızca yakıt değil, aynı 
zamanda eğlencedir.

Gastronomi sözcüğü ilk kez Joseph Berchoux’un “Gastronomi ya da Tarladan Sof-
raya İnsan” (1801) adlı eserinde kullanılınca dile yerleşti. Sonra 1835 yılında Fransız 
Akademisi “gastronomi” sözcüğünü sözlüğüne alarak resmîleştirmiş oldu. 

Bazıları gastronomik açıdan yalnızca az bulunur, pahalı gıdaların değerlendirilebile-
ceğini düşünür. Ben onlardan değilim. İyi bir gastronom salyangoz, ıstakoz, kaz ciğeri, 
trüf mantarı ve havyar yiyip onlar hakkında da kanaat ortaya koyabilmelidir ama aynı 
zamanda fırında çok iyi pişmiş, kenarları çıtır çıtır, içi yumuşak bir ekmeğin arasına iyi 
kızarmış köfteleri koyup biraz da piyaz doğranmış Tekirdağ soğanı serdikten sonra bir 
ısırık alarak, tam yağlı koyun yoğurdundan yapılmış köpüklü ayrandan da bir yudum 
içtikten sonra “Allahım!” diyebilendir. 

Sisam Adası doğumlu fi lozof Epikuros, zengin bir kişi göz alıcı yiyeceklerden ne ka-
dar büyük bir haz alıyorsa kendisinin de ekmek ve sudan oluşan bir öğünden aynı haz-
zı aldığını söylemiştir. Ekmek konusu açılmışken, tıbbın babası olarak da tanıdığımız 
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Bergamalı Galen (İS 130-200) de üşenmemiş, sağlığa uygun, lezzetli bir ekmeğin nasıl 
pişirilmesi gerektiğini araştırmış ve şu sonuca ulaşmış: “Külde pişen ekmeğin, her tarafı 
aynı sıcaklıkta olmadığından hazmı zor olur. Küçük fırınlarda pişen ekmek de sert olur, 
yani hazmı zorlar. Mangal üstünde tavada pişen ekmek yağ da içerdiğinden yumuşak 
ve temiz olur, ancak buhar içeride kaldığından nemli ve kırıntılıdır. Büyük fırınlarda 
pişen ekmeğin kalitesi dorukta olur, ekmek lezzetini bulur, damakta güzel tat bırakır ve 
midevidir, kolayca hazmedilir ve sindirilir.” Gastronom tarifi ne tam uyuyor Galen, zira 
araştırıyor, buluyor ve toplumla paylaşıyor. Neredeyse 2 bin yıl geçmiş ve biz hâlâ bu 
bilgilerden faydalanmaya devam ediyoruz. 

Bir de gusto vardır. Gusto, yaşamı güzelleştirme ve yaşamdan keyif alma sanatıdır. 
Kısaca yaşama sanatı diyebiliriz. Gustoya önem veren kişiler yalnızca yemekten değil, 
hayatın her yönünden keyif almaya çalışırlar. Bu kişiler genel olarak zevk sahibidir, soh-
betleri boldur. Onlar kravatı bilmem kaç çeşit bağlamayı, hangi renk kostümle hangi 
renk kravatın daha iyi gideceğini bilirler. Sanatın her dalını zevk alarak takip ederler ve 
eskilerin adab-ı muaşeret dedikleri görgü kurallarını çok iyi bilirler. Bu kişiler snob değil, 
fi lozofturlar. Yaşamı kendileri için keyifl i hâle getirirken, yakın çevrelerine de pozitif 
enerji yayar, onların da mutluluğuna katkıda bulunurlar.

Örneğin -konunun burasında anmadan geçemeyeceğimiz- rahmetli Tuğrul Şavkay 
bu tanıma çok uygun bir kişiydi. Bir gönül adamı olan Tuğrul Şavkay’ı 2003 yılında 
sonbahar yaprakları düşerken kaybettik. Tuğrul yalnızca bir gurme değil, bir gastronomi 
üstadıydı. Yalnızca bir gastronomi üstadı değil, hayatın bütün yönlerini araştırıp öğ-
renmeye çalışarak yaşamın tümünden zevk almaya çalışan bir gusto adamıydı. Çoğu 
gurme snob olur. Oysa onda tevazu önde gelirdi. Eğitici tarafı ağır basardı. İş konuşurken 
konuyu alır, tarihine girer, konuyla ilgili o ana kadar hiç düşünmediğimiz perspektifl eri 
anlatırdı. Yarar ve zararlarını, fi lozofça bir yaklaşımla, bir iki beyitle süslenmiş, güzel, 
ikna edici üslubu ve yumuşak ses tonuyla ortaya koyardı. Çoğu zaman Tuğrul’un konuya 
girizgâh konuşması herkesin severek katıldığı bir sohbete dönüşürdü. Asıl konu son beş 
dakikaya sığdırılır ve toplantı dağılırdı. Kimi zaman da yalnızca lezzet ve sohbet kaça-
maklarımız olurdu. Sohbetinin tadına doyum olmaz, yıllarca unutulmazdı. Adam gibi 
adamdı. Son yazısı bal üzerineydi ve bal gibi adamdı doğrusu. Bunu felek de anlamış 
olmalı ki... sözünü “balla” kesti.

Biz dönelim yine yazımıza. Tat duyusu, bir tabak yemeğin içindeki malzemeleri aşıp 
anılarımıza, kültürümüze ve belki de genlerimize kazınır. Belleğimizdekinin benzeriyle 
karşılaştığımızda duyuları ve hatırımızdan çıkmış olan anıları bir anda tetikler. Elbette 
yemekle ilgili başka duyusal açılar da vardır, örneğin görme, işitme ve dokunma duyuları.

Ahmet Tanrıverdi, elli yıl önceki Büyükada anılarını yazdığı Zaman Satan Dükkân 
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adlı kitabında Kumcu Yorgo’yu anlatıyor: “Kumcu Yorgo’nun rakı sofrasındakileri dü-
şünüyorum... Tek başına oturduğu sofraya çeşitli mezeleri getirtirdi. Sofrasına her gelen 
için ilave mezeler söylerdi. ‘Mösyö Yorgo nedir bu kadar meze? Kim yiyecek bütün bun-
ları’ diye sorduğumuzda, ‘Vre Ahmet, bırak kalsın göz mezesidir bunlar... Önce gözümüze 
bakalım sonra midemize ne giderse o zaten fazlasını almaz’ derdi.”

Pek tabii ki masaya oturunca önce gözlerimizi doyurur, kadeh tokuşturarak ses çıka-
rır, kulaklarımızı devreye sokarız. Ağzımıza yaklaşırken burnumuzun not verdiği yiye-
cekler önce dudaklarımıza dokunur, sonra dilimize. Ağzımızın içinden kayarken de doku 
ve sıcaklık farklılıklarını hisseder, tadını alırız. Güzel bir yiyecekten farklı bir lezzet al-
dığımızda bu yalnızca belleğimize kaydolmakla kalmaz, gönlümüzde de yer eder. Aşçılık 
mesleğini zanaat olmaktan sanat olmaya dönüştüren fark işte budur. Belki de onun için 
“kalbe giden yol mideden geçer” demişlerdir.

Asur Kralı Sardanapalus’un iyi ve güzel yemek sanatının destekleyicisi olarak, muh-
teşem şölenlerden haz duyduğunu Tarihçi Strabo’nun bize bırakmış olduğu belgelerden 
biliyoruz. Sardanapalus lahdinin üzerine yazdırdıklarıyla hayat görüşünü binlerce yıl ön-
cesinden gelen bir fısıltı gibi bizlere şöyle telkin ediyor: “Anchiale ve Tarsus kentlerini 
bir günde kurdum. Ey yolcu, ye, iç, keyfi ne bak, çünkü başka hiçbir şey bu kadar önemli 
değildir.”
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Boronowski, insanın tarihsel evrimini iki açıdan inceler. Biri biyolojik evrimdir ki, mil-
yonlarca yıl alır maymundan bugünkü insana dönüşmek. Diğeriyse insanoğlunun kül-
türel evrimidir. O diğeri kadar uzun süre almaz. Kültür evrimi son 10 bin yıl, ya da 
bilemediniz son 12 bin yılda oluşmuştur. Biz biyolojik evrimi bir kenara bırakıp insanoğ-
lunun kültürel evrimine yoğunlaşacağız ve ot-oburluktan et-oburluğa geçişle konumuza 
başlayacağız.

İnsanların beslenme serüveninin orman bitkileri ve meyveleriyle başladığı varsa-
yılmaktadır. Bu tür bitki ve meyveleri içgüdüleriyle ya da hayvanların yediği bitkileri 
saptayarak buluyorlardı. Bir tür deneme yanılma yöntemi uyguladıkları, yiyenin hasta-
landığı ya da öldüğü bitki ve meyveleri toplamamaya dikkat ettikleri de düşünülebilir.

Tek tanrılı dinlere ait kutsal kitaplarda anlatılanlara göre insanın yiyecek ve içecek-
le tanışması yaradılışının altıncı gününde olur. Musa’nın birinci kitabında, yani Eski 
Ahit’te bu öykü şöyle aktarılır: “Ve Allah dedi: İşte yeryüzü üzerinde olup tohum veren 
her sebzeyi ve kendisinde ağaç meyvesi olup tohum veren her ağacı size verdim, size 
yiyecek olacaktır...”

Dikkat edilirse etten bahis yok.
İnsanlar ormanlık bitki örtüsü ortamında kolayca toplayabilecek sebze, meyve ve 

kök bitkileri bulup yerken iklim değişiklikleri ya da başka etkenlerle savan ya da maki-
lik alanda yaşamaya mecbur kalınca, öncelikle etrafındaki küçük hayvan ve böcekleri 
yemeye başlayarak et-obur hâle gelmiş olmalılar. Sonra avlanma konusunda yetenekleri 
arttıkça avlanılan hayvan da irileşmiş ve insan hem toplayıcı hem de avcı olmuştur.

eski taş çağı (paleolitik, iö 600.000 - 10.000)
İnsanlar avcıdır... Bu çağ insanlığın başlangıcından, günümüzden 12 bin yıl öncesine 
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kadar sürmüştür. Göçebe bir hayat yaşayan bu dönem insanları, geçici barınaklarda bir 
bakıma mevsimlik kamplarda yaşıyorlar, soğuklarda, daha doğrusu buzul dönemlerinde 
kaya kovuklarına ve mağaralara sığınıyorlardı. 

İnsanoğlunun erken dönemlerindeki en büyük buluşu, taşı yontarak kesici uç ve 
kenar elde etmesidir.

Bu dönem insanlarının, avlayabildikleri hayvanları çay taşından yaptıkları kesici alet-
lerle parçaladıkları anlaşılmaktadır. Bu aletler, taşın daha sert taşlara vurularak biçimlen-
dirildiği, âdeta yontularak yapıldığı için, dönem “Yontma Taş Devri” diye adlandırılır.

İnsanlar bu yeni aletlerle hayvanları öldürebilmiş ve sonra da parçalara ayırabilmiş-
tir. Böylelikle o güne kadar avlayamadığı büyük hayvanları da avlayabilir hâle gelmiştir. 
Tabii hayvan ne kadar büyükse avcı grubu da o kadar kalabalık oluyor, avın yanısıra, 
sosyal ilişki de artıyor ve bu sosyalleşme, avın yenmesi sırasında da devam ediyordu. Avı 
bölüşerek birlikte yemenin oluşturduğu bağ ile insanoğlu kendisine toplumsal kimlik 
kazandırıcı ilk adımı atıyordu. Fransız sosyolog Emile Durkheim 20. yüzyılın başında 
bu değişimi şöyle özetleyecektir: “İnsanı hayvandan ayıran en önemli özellik, toplum 
bilincine sahip olmasıdır.”

orta taş çağı (mesolitik, iö 10.000 - 8.000)
İnsanlar avcı ve toplayıcıdır... Günümüzden 12 bin yıl önce Buzul Çağı sona ererek dün-
yamızda bugünkünü andıran yeni iklim koşulları belirmeye başladı. Bu durum kuşkusuz 
bitki örtüsünü de, hayvan türlerini de etkiledi. Buzul çağının iri ve hantal hayvanlarının 
yerini, değişen iklim ve bitki örtüsüyle birlikte, daha küçük ve çevik hayvanlar aldı. Bu 
durum ilkel avcılarımızın işini zorlaştırdı. O da aklını kullandı, av aletlerinin boylarını 
küçülttü, daha da geliştirdi. Çakmaktaşı ve doğal cam (obsidyen) silah (mızrak uçları, 
ilkel kesici aletler vb) yapımında kullanılmaya başlandı. Yay ve ok bulundu. Ok uçları 
da çakmaktaşı ve obsidyenden yapıldı.

Değişen bitki örtüsü, insanoğluna yeni besin çeşitleri sundu. İlkel ve yabani tahıllar 
bunların en önemlisiydi. İnsanoğlu bitki tohumlarıyla beslenmeyi nasıl keşfetti, bilmi-
yoruz. Belki de kuşları izleyerek. Ancak doğadaki yabanıl tahılları biçmek için ilkel taş 
oraklar, tırpan bıçakları; taneleri kabuğundan ayırmak, ezmek ya da öğütmek için özel 
taşlar (havan ve dibek benzeri, el değirmeni benzeri araçlar) bu çağda yapılıp kullanıl-
maya başlandı. Yapılan deneyler, ilkel biçme aletleriyle bir ailenin, bir yıl yetecek tahılı 
üç haftada biçebileceğini gösteriyor.

Diğer bir değişim de ateşin bulunmasıdır. Ateş başta ısınmak, vahşi hayvanları 
uzakta tutmak ve karanlıkta aydınlanmak için kullanılmış olsa da sonraları pişirmek 
için kullanılmıştır.
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Bir başka değişim ise mağara hayatı ve göçebelikten sonra köyler kurup yerleşik ya-
şam sürecine geçiştir. Antropologların çoğu uygarlığın insanoğlunun yerleşik düzene 
geçmesiyle başladığı savının savunur. 

Ateş var artık. Yabanıl da olsa tahıl taneleri de var. Bunlar ezilebiliyor ya da öğütülü-
yor. Peki nasıl yeniyor? Kuru kuru mu? Çiğ mi? Sanmıyoruz. Ateşin yanındaki yassı sıcak 
taşların yüzeylerinin bu kez pişirmede kullanıldığı kesin. Anadolu’da bugün çerez olarak 
yenilen kavrulmuş tahıl tanelerini (kavurga), günümüzde de fırının (tandırın) taşlarına 
yapıştırılarak pişirilen pide tipi ekmekleri (bazlama) düşünün.

Hintlilerin “çapati” dedikleri bir tür ekmek de ilkel ekmeklere bir örnek olabilir. Bu 
ekmek su, tuz ve kepekli buğday ununun iyice yoğrulup hamurun olabildiğince uzun 
bekletilmesiyle hazırlanır. Hamurdan koparılan küçük toplar elle iyice yassılaştırılarak 
ya da yuvarlak yuvarlak (pide gibi) açılıp kalın tavada (yağsız olarak) çevrilerek pişirilir. 
Sonra bir maşayla aleve tutularak kabartılır.

Artık insanoğlunun beslenmesinin temellerinin bu çağda atıldığını kabul edebiliriz.
Diğer yandan etleri olduğu gibi küllenmiş korlar üzerine koyarak (grilling), bir çubuğa 

geçirerek (spit roasting), tahıl lapasına sararak, bambu içine hapsederek, yaprağa sararak 
ya da bugün Trakya’da Roman vatandaşlarımızın hâlâ yaptığı gibi samanlı çamurla kap-
layarak da açık ateş üzerinde pişirmiş olabilirler.

Suda kaynatma (boiling) sonraları akıl edildi. Çorba ya da sulu yemek yapmak için 
öncelikle toprağı kazarak oluşturdukları çukuru balçıkla sıvayıp içine ateşte kızdırılmış 
taşları atarak suyu kaynama seviyesine getirmiş olabilirler. Sonraları kaya üzerindeki 
oyuklarda biriktirdikleri suya aynı metodu uygulamış olabilirler. İşkembe içinde ya da 
hayvan postu içinde de aynı yöntemle pişirmiş olabilirler.

Hatırlayalım, insanımız kilden ve madenden çanak çömlek yapamıyor daha. Çukur 
taşları, taneleri ezmekte kullandığı havanları kullanıyor olsa olsa. Topladığı kökleri sı-
cak küle gömüyor, pişiriyor. Belki vurduğu kuşları ve bulduğu yumurtaları da.

Çünkü o üretici değil daha, avcı ve toplayıcı.

yeni taş çağı (neolitik, iö 8000 - 6000)
Üreticiliğe dayalı ilk yerleşik yaşam... Yaygın olarak “Cilalı Taş Devri” diye bilinen bu 
dönemin başlarında insanlar gelişmiş köyler ve şehirler kurmaya başlamışlardı. Ancak 
daha kili biçimlendirip çanak çömlek yapmayı başaramamışlardı. Günlük kap kacakları-
nı ya tahtadan ya da taştan oyuyor, dallardan, sazlardan sepetler yapıyorlardı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Sesverenpınar (Hilar) köyünde bulunan Çay-
önü (İÖ 7250-İÖ 6750); Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kartera köyündeki Ne-
vali Çori ve Aksaray’a yakın Melendiz suyu kıyısında olan Kızılkaya köyündeki Şıklı 
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Höyük kazılarında elde edilen bulgular son derece önemlidir. Örneğin, bilinen ilk 
evcil hayvanların Çayönü’nde yaşadığını göstermiştir. Bugün Atatürk Barajı suları 
altında kalmış olan Nevali Çori ve Şıklı’da İÖ 6900-6400 yılları arasında karma besin 
kullanımında ilk adımı attıkları saptanmıştır.

Köpek, avcılığın gelişmesiyle ilk evcilleştirilen hayvandı. Bu dönemin sonuna doğru 
koyun ve keçinin evcilleştirilmesinin ilk aşamasını gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. 
Ayrıca bugün dahi Kastamonu’nun Seydiler, Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde “siyez” 
ya da “kaplıca” adıyla bulabileceğimiz yabanıl ve ehli einkorn (küçük kızıl buğday, Latin-
cesi: Triticum monococcum), Kars civarında hâlâ ekilen “gemik” ya da “kavılca” denilen 
yabanıl emmer (kalitesi düşük ama bereketli bir buğday, Latincesi: Triticum diccocum), 
arpa ve mercimek gibi bitkilerin tarımına başlandığı da saptanmıştır.

Tarımın nasıl başlamış olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Belki de tarımı başlatan 
insanlar değil de, karıncalardı. 1861’de ABD’nin Texas eyaletinden Dr. Gideon Lin-
cecum dünyanın ilk çiftçilerinin karıncalar olduğu iddiasını ortaya attı. Ona göre ka-
rıncalar tohumları toplayıp yuvalarında istifl iyor ve uygun mevsim gelince de toprağı 
yabani otlardan temizleyip düzleyip tohumu ekiyordu. Bu konuda çok araştırma yapıldı 
ve sonunda 1937’de Ferdinand Goetsch, olayı bilimsel olarak doğruladı; ancak karın-
caların aslında ne bulurlarsa toplayıp yuvalarına götürdüğünü, bunun da, sel geldiğinde 
yapacakları tümsek şeklindeki engellerde inşaat malzemesi olarak kullanma amacıyla 
olduğunu açıkladı. İstemeden de olsa sonunda karınca yeni tohumları toplamış, ekmiş 
ve mevsimi gelince de aynı yerden tohumu toplamış olarak “çiftçi” sıfatını haketmiş 
oluyordu. İnsanoğlu karıncaları gözleyip benzerini yapmayı denemiş olabilir.

Tarım aşaması, insanlık için önemli bir adımdır. Yabanıl tahılların hasattan önce to-
humlarının uçuşmasını sağlayan bir yapıları vardı. İnsanın bu yapıya karşın, bu tohum-
ları ekmekteki ısrarı, tarıma daha uygun ve daha besleyici tahıl melezlerinin oluşmasını 
sağladı. 14 kromozomlu einkorn ile deliyulafın (Aegelops speltoldes) melezi olan 28 kro-
mozomlu emmer’in, bir başka yaban yulafı (squarossa) ile melezleşmesi, 42 kromozomlu, 
dolgun başaklı bugünkü ekmek buğdayını (Triticum aestivum) ortaya çıkardı. 

Ancak eincorn ve emmer rüzgârda uçuşabilirken onların melezi olan dolgun başaklı 
ekmeklik buğday ağır olduğu için uçuşup başka alanlara dağılamıyor ve âdeta üreme-
si için insan eliyle ekilmesi şart oluyordu. Buğday insan eline, tabii insan da buğdaya 
mahkûm oldu. İşte o gün başlayan buğdayla insanın birbirine bağımlılığı bugün de hâlâ 
sürmektedir.

çanak çömlekli dönem (geç neolitik, iö 6000 - 5500)
Gıda depolama ve evcil hayvanlar... Kilden çanak çömlek yapımı insanlık için önemli 
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bir aşamadır. Çağdaş insanın düşünemeyeceği deneme-yanılma yöntemleri sonucu doğ-
ru kil cinsi bulundu. Biçimlendirme yolları (çubuklar hâlinde birbirine ekleyerek üstünü 
sıvama) ve kızgın güneşte kurutma, doğru ısıda fırında pişirme, sıvıyı sızdırmaz duruma 
getirme (sır) denendi. İnsanoğlunun yeteneğinin yarattığı bu uygarlık aşaması, sıvıla-
rın (özellikle suyun) taşınıp depolanmasını, katı yiyeceklerin ayrı kaplarda biriktirilip 
saklanmasını sağladı. Elbet pişirme için de önemli bir aşamaydı bu. Yemek pişirmede 
devrim yaratan bu ilk çanak çömlekler, dünyanın birçok yerinde ve Anadolu’da özel 
yemeklerin pişirilmesinde bugün de kullanılıyor. Güveçler, testiler, “kiremit” diye ad-
landırılan sırsız seramik tepsiler, içlerinde pişirilen yemeğe ad veriyor: Patlıcan güveç, 
testi kebabı, kiremitte köfte, kiremitte balık vb.

Tahıl üretimi ve depolaması bu çağda gerçekleşti. Bu dönemin en tipik yerleşim yeri 
Konya Ovası’ndaki Çatalhöyük’tür (İÖ 6500-5650). Çatalhöyük’te yeme içme kültürü 
açısından, benzer evrelerin yaşanıldığı anlaşılmaktadır. 

Evcilleştirilen hayvan sıralaması köpek, koyun, keçi, domuz biçimindedir. En son 
evcilleştirilen hayvan sığırdır. Sığırın eti için değil de, tarla sürme ve nakliyede gücün-
den faydalanmak, dışkısından tezek ve derisinden giyim eşyası yapmak için beslendiği 
saptanmıştır.

Bu dönemde tarım hızla gelişmiştir, buğday, arpa, mercimek, bezelye ve bakla üreti-
mi yapılmaktadır. Taneler tokmakla dövülerek ya da öğütme taşlarında, kabuklarından 
ayrılmakta, ezilmekte, öğütülmektedir.

bakır taş çağı (kalkolitik, iö 5500 - 3000)
Taş yerine bakır... Bu çağın özelliği ve önemi, taş aletlerin yerini bakırdan yapılan alet-
lerin almasıdır.

Bakır, dövülerek kolayca biçimlendirilebilen bir madendir. Bu özelliği, doğadaki saf 
fi lizlerinin ilk işlenen maden oluşunu sağlamıştır. Bir madenin ateşte işlenmesi, ateşin 
denetim altına alınabilmesi kadar, yeterli sıcaklığın sağlanabilmesini de gerektirir. Bakır 
demirden daha az sıcaklıkta işlenebilir.

Dönemin önemli bir özelliği de çivi yazısının atası sayılan ilk işaretlerin Uruk’ta 
(Sümer şehri, bugün Irak’ta) görülmesidir. Bu işaretler, hırsızlığa karşı fıçı kapaklarında, 
depo kapılarında bir tür mühür olarak kullanılıyordu. Bunun için ıslak kille sıvanan kapı 
ve kapakların üzerinden üstüne belli işaretler kazılmış bir silindir geçiriliyordu.

tunç çağları (iö 3000 - 1200)
Kentleşme... Bakır ve kalay fi lizlerinin odun kömürü ateşinde eritilip arıtılarak birleşti-
rilmesiyle tunç bulundu. Bu alaşım, kendisini oluşturan her iki madenin olumlu yanla-
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rını taşıyordu. Hem aletlerin hem de kazan gibi kapların yapımında kullanılmaya baş-
landı. İlerleyen maden işleme teknolojisi, gelişen çömlekçilik, bir başka adlandırmayla 
seramikçilik ticareti de arttırdı. Bu durum ekonomiyi düzeltti. Artı-değer yaratıldı. Top-
luluklar zenginleşti. Zenginlik de, kendini koruyabilecek taş duvarları (surlar), sarayları, 
erzak depoları ve tapınakları olan şehirlerin doğmasını hazırladı.

Toplum yapısı da değişti; egemenlik toprak sahiplerinden beylere, krallara geçmeye 
başladı. Bu egemenler, yeni teknolojinin yarattığı gelişmiş silahlarla donatılmış koruyu-
cular besliyorlardı.

Başlangıçta hırsızlıkları önlemek için bulunmuş işaretler, bir tür yazı niteliği kazanıp 
köle ve mal listeleri hazırlanması için de kullanılarak gelişmesini sürdürdü.

Bu dönemin en görkemli yerleşimleri Çanakkale’deki Troya (İÖ 3000-1800) ile Kay-
seri yakınlarındaki Kültepe’dir. (Kaniş). Bu dönemin sonlarının en olağanüstü yerleşim 
örneğiyse Hititlerin başkenti Hattuşa’dır (İÖ 1600-1200).

Bu dönemle ilgili buluntular açıklayıcı olduğu kadar ilginçtir: Her katmanı ayrı bir 
döneme tarihlenen, dokuz katlı Troya kalıntılarının ikinci katında bulunan tunç alet 
ve eşyaların yanı sıra, altın, gümüş ve elektron (kehribar) gibi değerli maden ve fosil-
den yapılmış süs eşyası ve kaplar da vardır. Buluntular arasındaki bir altın olta iğnesi, 
olta balıkçılığına geçildiğini de göstermektedir. Troya’nın ikinci katındaki buluntular, 
çömlekçi çarkının kullanılmaya başlandığını kanıtlar. Bulunan çanak çömlek arasında 
testiler, büyük amforalar ve iki dikey kulplu kupalar dikkati çeker. Amforalar, şarap, 
zeytinyağı gibi maddelerin gemilerde taşınması için yapıldığından, bu maddelerin dış 
alım-satımlarının gerçekleştiği de anlaşılmaktadır.

İnsanoğlu İÖ 25 binde ucu sivriltilmiş sopa ile başladığı balık avcılığına İÖ 12 bin 
civarında ok ve yayla devam etti. Neolitik dönemde inşa ettiği salları kürekle çekerek 
denize açılabildi. İÖ 8 binden itibaren balık ağının devreye girdiği ve Bronz çağında olta 
balıkçılığına başlanıldığı bilinmektedir.
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domuz tabusu

Domuzun Ortadoğu’da tabu hâline gelerek yasaklanması İÖ 1800 civarındadır. Bu 
yasaklama, sıcak bölgede yağlı domuz etinin oluşturduğu barsak hastalıkları, domuz-
daki asalak trişinin, özellikle iyi pişmemiş etlerle insana bulaşması gibi sağlıkla ilgili 
riskler yüzünden olabilir. Bu yasak o dönemdeki bir başka gücün zorlamasından 
da kaynaklanabilir. Örneğin, Âri ırktan göçebelerin ekonomik hayatları da sığır ve 
koyun üretimine bağlıydı. Bu göçebelerin, bu tarihte (İÖ 1800) Doğu Avrupa ve 
Batı Asya’da istilacı kavim durumuna gelmeleri, kendi et, süt ve süt ürünlerini satmak 
için domuzun yenilmesini ve üretimini yasakladıkları ya da yasaklanmasını sağlamış 
oldukları da düşünülebilir. Bu ihtimalin önemli bir kanıtı da, domuzun, koyun, keçi ve 
sığır gibi göçebeliğe uygun bir hayvan olmayışı, göçlerle sürülüp götürülemeyişidir. 

Bilindiği gibi daha sonraları ortaya çıkan Yahudilik (Musevilik) ve ondan sonra 
ortaya çıkan Hıristiyanlık ve en son doğan İslamiyet de domuzun yenilmesini ya-
saklamıştır. Hıristiyanlık, ancak Avrupa’nın soğuk bölgelerine yayıldıktan sonra be-
şinci yüzyılda birkaç yıl üstüste yaşanan kıtlık yıllarındaki dinsel izinle domuz yasağını 
kaldırmıştır. Musevilik’teki ve İslamiyet’teki domuz yasağı sürmektedir. Hindistan’da 
sığır etinin yenilmesini yasaklayan dini kuranların da, ekonomisi sığır sütüne dayalı âri 
ırktan göçebe istilacıların bir kolu olduğuna inanılmaktadır.
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sümerler (iö 4000 - 2200)

Sümerler, zamanımızdan dört ile altı bin yıl önce Aşağı Mezopotamya’da yaşadı. Kazı-
larda bulunmuş olan tabletler ve adak stelleri, Sümerler döneminde köpek, koyun, keçi, 
domuz, sığır ve tavuğun evcilleştirilmiş olduğunu kanıtlamaktadır. Arabaları öküz ya 
da eşek çekiyordu. At henüz bilinmiyor, tanınmıyordu. (Atın Mezopotamya’ya gelişi 
İÖ 2 bindedir.) Balıkçılık yaygındı, hem denizde hem nehirlerde balıkçılık yapılıyordu. 
Mayalanmadan yapılan ekmek, bazlama biçimindeydi. Yiyeceklerde tatlandırıcı olarak 
hurma kullanılıyordu.

Sümerlerin evlerinde tahıl, baklagiller, bal, şarap ve bira kap ve küpler içinde kilerde 
saklanırdı. Her Sümer evinde atalarının gömüldüğü bir mezar odası vardı. Bu odaya her 
öğün evde yenilen yemeklerden, içilen içeceklerden birer parça bırakılırdı. Bu yapılma-
dığında, ölülerin gölgelerinin yeraltından yeryüzüne çıkıp sokaklarda, evlerde başıboş 
dolaşacağına ve önlerine gelene saldıracaklarına inanılırdı.

Her inanmış Sümerli, tanrılara kurban ve sungu (canlı hayvan dışında bağışlanan 
şarap, meyve vb) yükümlülüğünün yanı sıra ibadetini yaptığı tapınağa karşı da sorumlu-
luk taşıyordu. Ziggurat denilen bu tapınağa, belirli günlerde yiyecek maddeleri götürmek 
zorundaydı. Çiğ götürülen bu yiyecek maddeleri pişirilerek, tapınak görevlilerinin bes-
lenmesi sağlanıyordu.

Sümer ülkesinde tahıllardan buğday, arpa ve darı, baklagillerden mercimek ve nohut 
yetiştirilirdi. Şalgam, soğan, sarmısak, salatalık, pırasa, kıvırcık yeşil salata, hardal ve 
tere en çok yetiştirilen ve yenilen sebze ve otlardı.

Deniz ve tatlısu balıkçılığının gelişkin ve yaygın olduğu Sümer uygarlığında, balıktan 
sonra en çok tüketilen et, koyun etiydi. Sığırlar, tarımda ve taşımacılıkta kullanıldığın-
dan, hayvan ancak yaşlanıp güçten düştüğünde kesilirdi. (Hiç lezzetli olmadığını düşün-
mek pek zor değil.) Eti yenilen hayvanlar arasında keçi ve domuz da vardı.
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İnsanlık Sümerler zamanında bir değişim daha geçirmiştir. Verimli topraklarda yer-
leşik bir hayat sürdüren Sümerler’de hayvancılık gözden düşmüş, tarıma daha çok değer 
verilir olmuştu. Bu değişim İÖ 2 bin yılı civarına tarihlenen Nippur tablet koleksiyo-
nunda yer alan tabletlerin birindeki şiir hâlinde yazılmış mitolojik öyküde tarihin derin-
liklerinden günümüze ses verir.

Cennet tanrısı İnanna evlenecektir ve iki talibi vardır. Biri hayvancılık tanrısı Du-
muzi, diğeriyse çiftçilik tanrısı Enkimdu’dur. İnanna ağabeyi olan güneş tanrısı Utu’nun 
atılgan ve tuttuğunu koparan Dumuzi’yi seçmesi için tüm ısrarlarına rağmen, temkinli 
ve her konuda şiddet yerine ikna yolunu tercih eden Enkimdu’yu eş olarak seçer.

Evet, devir tarım devridir artık ve avcılık bir zamanlar nasıl gözden düşüp de yerini 
hayvancılığa bıraktıysa, şimdi de tarım, hayvancılığın önüne geçmiştir. İşte bu noktadan 
sonra zamanımıza kadar sürecek bir çatışma başlayacaktır. Ziraat için sulak arazi gereke-
cek, hayvancılık içinse otlak. İkisinin arasında kalan bölgeler için o günlerde başlatılmış 
olan amansız mücadele hâlâ sürmektedir.

Sümerlerin yaşadığı bölgenin en eski yemeklerinden biri de yağda kızartılmış pidedir. 
Gılgamış Destanı’nda da bu yemekten söz edilir. Varlığının dörtte üçü tanrısal olan Kral 
Gılgamış, uyruklarına karşı acımasızdır. Uruk halkı, onu tanrılara şikayet eder. Tanrılar 
da bu tanrı kralla başa çıkabilecek, onu yola getirebilecek birini yaratmasını Tanrıça 
Aruru’dan isterler. Aruru, Enkidu’yu yaratır. Enkidu, genç, çok güçlü, ancak yabanıl ve 
ilkeldir. Kırlarda hayvanlarla yaşar ve onlar gibi davranıp onlar gibi beslenir. Çobanların 
sürülerine el koyup onlara işkence eder. Enkidu’dan şikayet edenler çoğalınca, Gılgamış 
onu görmek için bir tuzak kurar; genç Enkidu’ya güzel bir fahişe gönderir. Yabanıl ama 
toy delikanlı, güzel kadınla birlikte olur ve bir hafta sonra onun peşine takılıp kuzu kuzu 
şehre iner. Şehre inince ona yiyecek ve içecek sunup gövdesini güzel kokulu yağlarla 
ovarlar. Delikanlı artık Gılgamış’ın sarayında yaşamaya başlar. Bu sarayda Enkidu’nun 
en beğendiği yemek, susam yağında kızarmış pidedir.

Bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da değişik adlar verilerek sıkça ya-
pılan, yağda kızarmış yumurtalı ekmektir. Buna Doğu bölgelerimizde “cimur”, Trakya 
bölgemizde ise “cicipapa” diyorlar.

Sümerlerden sonra aynı coğrafyada Asur, Akad ve Babil medeniyetleri hüküm sür-
dü. Onlar Sümer medeniyetinden devraldıklarını sürdürerek Fenike-Mısır-Yunan-Roma 
bağlantısıyla zamanımıza kadar ulaştırmış oldular. Muazzez İlmiye Çığ eserlerinde, tek 
tanrılı dinlerin kitaplarındaki inanış ve felsefenin ve geçmiş peygamberlere ait öykülerin 
Sümer ve Babil’e dayandığını öne sürer. 

Yale Üniversitesi’nde, Mezopotamya’da bulunmuş İÖ 1700, yıllarına tarihlenen Sü-
merce ve Akadca tabletlerindeki yazılar çözüldüğündeyse dokuz tablet dolusu yemek ta-
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sümerler (iö 4000 - 2200)

rifi  çıkıyor karşımıza. Toplam 25 tarif içeriyor bu tabletler. Tarifl erin biri et suyu; aynen 
bugün bizim yaptığımız gibi eti tuzlu suda haşlarken içine pırasa, soğan ve kereviz koyu-
yorlar. Diğerinde ise et suya konuyor, biraz yağ, biraz süt, su, selvi kozalağı, pırasa ve ezil-
miş sarmısakla bir çeşit çorba yapılıyor. Bu tabletler, dünyadaki en eski yemek tarifl eri 
ünvanını taşıyor. Hem şef hem de Asurolog olan Jean Bottero’ya göre Akadca tabletler 
siqqu denilen ve yemeklere çeşni vermesi için konulan bir sosun tarifi ni içeriyor. Tarifte 
balık, kabuklu deniz hayvanları ve çekirge bulunuyor. Bunların karışımı fermentasyona 
bırakılıp sonunda kalan duru sıvı kullanılıyor. Siz şimdi bu sosa Romalıların meşhur 
garum sosunun atası demez de ne dersiniz?

Egon Friedell “Mısır ve Eski Doğu’nun Kültür Tarihi” adlı kitabında İÖ 1914 yı-
lından sonra II. Hammurabi’nin kanunlarının hüküm sürdüğü Babil’i şöyle anlatıyor: 
“Babillilerin sofra ihtişamı sefahat eğilimli idi. Sofra zevkleri her türlü narkotik ile artı-
rılıyordu. Makbul olan şarap, Şam’dan ya da Filistin’den gelendi.”

Babil kralı Nabukadnezar, Kudüs’ü basıp İsrail kavmini sürgüne göndermişti. Bu ara-
da Kudüs’teki kutsal vazoları da tapınaktan alıp Babil’deki sarayına getirmişti. Nabukad-
nezar adı günümüzde en büyük boy (20 standart şişe alan) şampanya şişesine verilerek 
yaşatılmaktadır. Oğlu Balthazar bu kutsal vazolarda şarap servisi yaptırdığı ziyafetleriyle 
ünlüydü. Bugün 16 standart şişe alan ve ikinci büyük boy olan şampanya şişeleri Baltha-
zar olarak adlandırılmaktadır.

Sami ırkından olan Kenânlıların yaşadığı şimdiki Suriye ve Lübnan coğrafyasının 
Lübnan tarafı demir çağı başlarından itibaren Fenike olarak bilinir. Fenike ufak bir ülke 
olmasına rağmen İÖ 3 ve 2 binli yıllar boyunca Mezopotamya ve Mısır arasındaki ticari 
ve kültürel bağların kuvveti sayesinde zenginleşmiştir. İÖ 12. yüzyılda denizden gelen 
kavimlerin bölgede yarattığı siyasi karmaşa durulduğunda Kenân ülkesi dağılmış ve ba-
ğımsız şehir devletleri ortaya çıkmıştı. Fenike de bu devletlerden şimdiki Lübnan coğ-
rafyasında yerleşik olanıydı. Akdeniz ticareti ve Arapların “al-Bahr al-Mayyit” dedikleri 
Ölü Deniz’in tuzları onlardan sorulur. Son derece kolay okunan ve bugün kullanmakta 
olduğumuz alfabenin atası olan 22 harfl i alfabeleri vardır. Ayrıca limanlarda geçen tüm 
hayatları boyunca biriktirmiş oldukları onca medeniyetin bilgileriyle donatılmış ve her 
türlü dogmadan uzak bir kültürleri vardır. Fernand Braudel, Doğu-Batı kültür çatışması-
nın tarihe ilk kez burada çıktığı görüşünü savunur. Fenikeliler Doğu’yu temsil ederler bu 
görüşte ve bu kültür zaman içinde önce Mısır’ı sonra da Yunan kültürünü teslim alacak-
tır. Akdeniz, kıyısında yaşayan halkları bir yandan bir araya getirirken, diğer yandan da 
bu halkları birbirinden uzaklaştıran bir engel olur çıkar. 

Fenikeliler yalnızca kültür satmazlar Akdeniz’de. Lübnan’ın benzersiz kerestesi, cam 
eşya, mor boya, baharat ve zeytinyağı gibi o zamanların katma değeri yüksek mallarının 
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ticareti onların elindedir. Mısır bunları alır, karşılığını da tahıl ve tuz olarak öder. Ancak 
dengeyi bir türlü tutturamaz. Mısır’a da katma değeri yüksek mal gerekmektedir. Onlar 
da tuzlanmış gıdayı satarlar Fenikelilere. Tuzdan beş kazanıyorlarsa tuzlu gıdadan on beş 
kazanırlar. Alan da veren de memnundur. Şimdi size anlattığım tarih, İÖ 2800 civarıdır. 
Takip eden iki bin yıl içerisinde Mısırlılar bu dünya meseleleri ile uğraşmak yerine öbür 
dünyadaki konumlarını ön plana aldıkları oranda Akdeniz’de tuzlu balık ticaretinin ta-
mamı Fenikelilerin ellerine geçmiş olacaktır. Sicilya’daki Trapani ve Tunus’taki Sfax 
şehirlerini Akdeniz’in tuzlanmış balık merkezi hâline getirenler Fenikelilerdir.

Sümer bira testileri
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bira/birahane

İnsanların bira tüketimine dair en eski buluntular, İÖ 4000-3500 yıllarına ait. Örneğin 
İran’da Godin Tepe’de yapılmış kazılarda İÖ 3500 civarında arpa fermentasyonu yapıl-
dığını ortaya koyan bulgular var. Türkiye’de Hacınebi Tepe kazılarında ortaya çıkartı-
lanlar da Mezopotamya’da ve Anadolu’da İÖ 4000-3500 arasında arpa fermentasyonu 
yapıldığını kanıtlamakta; kazı yapılan her iki yer, Sümerlerin ticaret kolonisi.

Sümerler döneminde bütün içkiler Tanrıça Ninkasi’nin koruması altındaydı. Halkın 
susuzluğunu giderdiği içeceklerin en yaygını, biraydı. Tahıl üretiminin yarıya yakını (% 
40’ı) bira üretiminde kullanılıyordu. Sekizi buğdaydan sekizi de arpadan yapılan on altı 
farklı Sümer birası vardı. Bira tüketimini şarap izliyordu. Şarap hurmadan yapılıyordu. 
Sümerlerden sonra aynı bölgede yaşayan kavimler zamanında toprak verimsizleşti. Ta-
hıl üretimi, bira için tahıl ayrılamayacak kadar azaldı. Sonunda bira, tahtını hurma şara-
bına bıraktı.

Sümerlerde bira, özel imalathanelerde üretildikten sonra pişmiş kilden yapılmış çe-
şitli boylardaki testi ya da küplere konurdu. Kabın ağzı yine kilden kapaklarla kapatılarak, 
kapağa yapım tarihi yazılıp mühürlenirdi. (Bugün de, pek çok ürünün üzerinde firma 
adıyla birlikte hazırlanma ve son kullanım tarihi yer alıyor. Bu uygulamanın bu kadar 
eski olduğu aklınıza gelir miydi?) Bira kapları, özellikle içkievlerinde, içecek kişi sayısına 
göre seçilir, açılırdı. Biralar çeşitli kupalarla ve buğday sapından, kamıştan, sazdan ya da 
bakırdan yapılmış borucuklarla (bugünün içecek kamışları, “pipet”ler gibi) içilirdi. Ancak, 
biranın karşılığında para ödenmezdi. O günlerin parası gümüştü ama bira için gümüş 
değil, biranın değerinde arpa verilmesi zorunluydu. (Tahılın önemli bir bölümünü bira 
üretimine ayırmak, bira için gerekli hammaddeyi de toplamak gerekiyordu kuşkusuz.)

Sümer şehirlerinin kimi mahallelerinde ve liman yerleşimlerinde, oturulup bira içi-
len ve söyleşilen içkievleri vardı. Bu içkievlerinin yöneticilerinin (işletmecilerinin) kadın 
olması kuraldı. Bu yönetim işi, anadan kıza geçerdi. Limanlardaki içkievleri ya da biraha-
nelerin “müdavimleri” gemicilerdi ama bu mekânlar kadın erkek herkese açıktı. Yalnızca 
üst düzeydeki rahibeler buralara giremezdi.
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