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İ. GEZGİN, Uygarlaşan İştah Atalarımız Nasıl Besleniyordu?. İstanbul 

2021. Redingot Kitap, 406 sayfa. ISBN: 9786056911965 

Meryem KARAKURT 

Uygarlaşan İştah Atalarımız Nasıl Besleniyordu? ismiyle İsmail Gezgin tarafından kaleme alınan 

eser, kısa bir özgeçmişle başlamaktadır. Onun ardından uzun yıllardır üzerinde çalışıldığını belirten 

yazarın kişilere teşekkür yazısı (9) ile giriş yapılmıştır. Yazar eseri 17 ana başlık ve bu ana başlıkların 

alt başlıklar şeklinde okuyucuya sunmuştur. İlk olarak, Uygarlaşan İştah: Karnını Doyuran Canlıdan 

Gözü Doymayan İnsana (13-29) adıyla başlayan eser, Prehistorik Beslenme (29-46) bölümü ile de-

vam etmiştir. Ardından sırasıyla;  Pişirmek Bir Hayvandan İnsan Yaratabilir mi? (46-58), Hayvan 

Yemek ve Ataerkil Dünya Düzeni (58-73), Uygarlık ve Beslenme (73-93), Ekmeğin Arkeolojisi ve 

Alphestes (Ekmek Yiyen) (93-134), Herodotos’un Tanıklığında Akdeniz Beslenme Geleneği (134-

152), Antikçağda Cinsiyetçi sBir Şölen (152-184), Antikçağda Kadın ve Mutfak (184-196), Yemek, 

İktidar ve Kimlik (196-271), Antikçağda Seyehat ve Beslenme (271-283), Antikçağın Yeme-İçme 

Mekânları (283-293), Roma Hamamında Ziyafet (293-304), Yemek, Kimlik ve İnanç (304-323), De-

mokrasi ve Şarap (323-353), Tereyağının Arkeolojisi (353-366), Arıcılık ve Bal (366-391) ve ek ola-

rak sunduğu Ek: Bir Kısa Film ve Bir Deneme: Next Floor ve Bir Sınıf Çatışması Olarak Yemek (391-

395) başlığı ardından son olarak Kaynakça ve Okuma Önerisi (395) ile eser toplamda 406 sayfadan 

oluşmaktadır. 

Eser, İçindekiler, Teşekkür yazısı ile başlamakta ve ilk bölüme geçmeden önce eserde konuyla 

ilgili mitolojik bir hikâyeye yer verilmiştir. Uygarlaşan İştah: Karnını Doyuran Canlıdan Gözü Doy-

mayan İnsana (13-29) adını taşıyan bölümde yazar, insan ve besin arasındaki bağın zorunluluk ve 

yaşamsal olduğunu, yiyen ve yenileni özne ve nesne olarak belirterek yiyenin özne, yenilenin ise 

nesne olduğunu açıklayarak, yeme işlemi gerçekleştiren insanların zamanla yedikleri yemeklere 

karşı algılarının değiştiğini, sınıflaşma sürecinin yedikleri yemeklere göre şekillendiğini, insan-be-

sin arasındaki ilişkinin en başından beri insani perspektiften yapıldığı ifade etmektedir. Zaman za-

man kişisel yorumlara yer veren yazar, doğru bilinen yanlışlar üzerinde özellikle vurgu yapmış, 

insanların doğada sadece belli bir süre var olduklarını fakat yaşamın insan yok olunca da var ola-

cağını sözlerine eklemiştir. Değişen ve dönüşen algıyı alıntılarla desteklemiş, aynı zamanda bes-

lenmeyi ateşin bulunuşuna kadar götürerek bu süreci kronolojik olarak ele almıştır. Süreci destek-

ler nitelikte modern dünyada yapılan deneysel arkeoloji metoduyla elde ettiği  bulguları vererek 

günümüz ile karşılaştırma metodu uygulamış, o dönemi değerlendirirken bugünden bakılmaması 

gerektiğini de özellikle vurgulamıştır. Yazarın ilk bölümü, modern beslenme algısını eleştiri yapa-

rak ele aldığını da ayrıca söylemek mümkündür. İkinci Bölüm olan Prehistorik Beslenme (29-46), 

Atalarımız Ne Yerdi? alt başlığında homo türünün beslenmesine değinmiştir. Australopithecus, 

Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Heidelbergensis, Neanderthalensis, Homo Sapiens olarak in-
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sanın gelişim sürecini beslenme özelinde anlatmıştır. Anlatmış olduğu bu insan türlerini, Anadolu 

ve Prehistorik Beslenmenin Arkeolojik İzleri (46-58) başlığı altında ise, arkeolojik verilerden destek 

alarak beslenmeye dair arkeolojik kanıtlarla açıklamıştır. Pişirmek Bir Hayvandan İnsan Yaratabilir 

mi? adını taşıyan üçüncü bölüm, ateşin önemini, kullanım alanlarını ve kullanımı ile insan oğlunun 

beslenmeleri nasıl değiştirdiği ifade edilmiş, Ateş ve Pişirme, Çömlek ve Haşlama, Çömlekte Arke-

olojik Kazı alt başlıklarıyla bu süreç anlatılmıştır. Bir sonraki bölüm ise, Hayvan Yemek ve Ataerkil 

Dünya Düzeni (58-73) başlığı adı altında “neysen onu yersin” düşüncesinin genel olarak ifade edil-

diği bir bölümdür. Çoğunlukla soru cümlesinin açıklanması ile oluşan alt bölümler, dördüncü bö-

lümde de vardır. Yazar, İnsan Ne Zaman Hayvan Yemeye Başladı? sorusuyla avcılık ve insan bes-

lenmesi üzerine görüşlerini ifade etmiştir. Bu bölümü Hayvan Yemek ve Şiddet alt başlığını adı 

altında et tüketimine ilişkin tartışmaları kaleme almıştır.  

Arkeoloji ve geçmişle bağını anlattığı beşinci bölüm olan Uygarlık ve Beslenme (73-93) uygar-

lığın ne demek olduğu, “uygar-modern” kavramları özelinde ifade etmiştir. Bu bölüm, Tarım ve 

Evcilleştirme, Buğdayın Hikâyesi, Beslenme ve Epidemiyojik Salgın alt başlıkları ile detaylı bir şe-

kilde anlatılmıştır. Tarım kültürünün, toplumu, yaşayış biçimini, dini anlayışları etkileri bu bölümde 

ifade edilmiştir. Altıncı bölüm, Ekmeğin Arkeolojisi ve Alphestes (Ekmek Yiyen) (93-134) başlığı al-

tında Mısır’da Ekmek, Mezopotamya’da Ekmek, Antik Yunan ve Roma Dünyası’nda Ekmek, Günah-

tan Arınma Aracı Olarak Ekmek alt başlıkları altında ekmeğin mitolojik hikâyesi, toplum için önemi 

ve kullanım alanlarının toplumlara göre şekillenmesi antikçağ yazarlarından alıntılarla anlatılmış 

bir bölümdür. Herodotos’un Tanıklığında Akdeniz Beslenme Geleneği (134- 152) başlığıyla yedinci 

bölümü anlatan Gezgin, Herodotos’un konuyla ilgili alıntılarına yer verdiği bölümdür. Sekizinci bö-

lüm Antikçağda Cinsiyetçi Bir Şölen (152-184) adı altında Antik Hellen kültürünü oluşturan sem-

pozyumların konu edindiği bir bölümdür. Bu bölümde, sempozyum geleneğinin nasıl başladığı, 

kimlerin katılabildiği, katılan insanların nasıl bir akşam geçirdiği detaylı bir şekilde, antikçağ yazar-

larının alıntılarıyla desteklenerek yazıldığı bir bölüm olmuştur. Yazar, Sempozyum: Evde Davet Var, 

Şölen Personeli, Platon ve Şölen, Ksenophon ve Şölen, Sempozyumların Sosyal İşlevi, Cinsiyetçi 

Sempozyum, Sahne Gerisindekiler, Mutfakta Aşçı Var alt başlıkları ile dönemin sempozyumlarına 

tamamlayıcı bir bakış açısıyla anlamamızı sağlamıştır. Sempozyumların arka planında olduğu için 

eleştirisel bakış açısıyla kadınları anlatan yazar dokuzuncu bölümde de kadınlara yer vermiş, An-

tikçağda Kadın ve Mutfak (184-196) adı altında onları detaylı bir şekilde anlatmıştır. Kutsal metin-

lerden alıntı yapılan bu bölümde, günlük hayatta yeme içme geleneklerinin bahsetmiş ardından 

bu süreçte kadının yemeğin oluşum sürecindeki arka planına yer verilmiştir. Onuncu Bölümde Ye-

mek, İktidar ve Kimlik (196-271)konusunu kaleme alan Gezgin, avcı-toplayıcı yaşamdan uygar dü-

zene geçen insanların değişen algılarını beslenme özelinde anlatırken, dönemlerin siyasal güçleri-

nin etkisi altında beslenme faktörünün bile kimlik kazandığından bahsedildiği bir bölümdür. Kişisel 

bir dönüşümün olduğu, ulusların yeme içme adetlerine göre bir kimlik kazandığı ise alt başlıklarda 

anlatılmıştır. Bugün sık sık karşılaştığımız, ülkelerin kendilerine özgü mutfaklarının olmasını güç ile 

olduğu yorumunu yaparak anlatan yazar, İktidarın Yemeği alt başlığında Asur Krallığı'ndan başla-

yarak modern dünyaya kadar süreci işlemiştir. İktidar-yemek ilişkisini Suetos’un gözünden anlatır-

ken Caesar’ın, Augustus’un, Tiberius’un, Claudius ve Nero’nun, aynı zamanda Vitellius’un yeme 

içme adetlerini de bu bölümde okuduğumuzu söylemek mümkündür. Sultan Sofrası alt başlığında 

Osmanlı mutfağına da yer veren Gezgin, Burjuvalar ve Dalkavukları: Roma’da Sınıf ve Yemek, Cimri 

Davet Sahipleri, Dalkavuklar, Karnı Doymaz Yiyiciler, Adaletsiz Sofralar: Sınıflı Şölenler, Fakirhane 

Sofraları, Şairin Şerri, Yemekten Sonra Ağız Bakımı, Hediye Politikası, Bayramlar ve Yemek Sepetleri 

ve son olarak Sofra Hediyeleri alt başlıklarını eleştirisel bir dille kaleme almış, bu anlatımı çoğun-

lukla antikçağ yazarlarının pasajlarını direkt metin içerisinde göstermiştir. 

“İnsanın en önemli gerçeklerinden biri onun gezgin oluşu, göçebe oluşu” diyerek cümlelerine 

başladığı onbirinci bölüm olan Antikçağda Seyehat ve Beslenme (271-283) konusunu Homo sapi-
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ens’lerin beslenme alışkanlıklarından başlayıp beslenme için katetmiş oldukları yolları ifade etmiş, 

aynı zamanda modern çağdaki beslenme olanaklarına erişim konusuna yer vermiştir. Bu durumu 

daha net açıklamak için, Yollar, Kervansaraylar, Hanlar, Yemekler alt başlıklarına yer vermiştir. Ya-

zar, bu yol güzergahlarında yer alan yeme içme mekanlarını ise, onikinci bölüm olan Antikçağın 

Yeme-İçme Mekânları’nda ( 283-293) detaylı olarak anlatmıştır.  

Onüçüncü bölümde Roma Hamamında Ziyafet (293-304) konusuna yer veren yazar, Yemek, 

Kimlik ve İnanç (304-323) konusunu ondördüncü bölümde dinsel boyutta ele alarak, her dini kut-

sal kabul edip, bazı yemekleri dinlere uygun olmadığı gerekçesiyle yemediklerine yer vermiştir. Bu 

bölüme ithafen kaleme alınan, kutsal kabul edilen şarap ise, onbeşinci bölümde Demokrasi ve Şa-

rap (323-353) başlığında Şarap tanrısına yer verilerek anlatılmış ve alıntılarla bu bölümü destekle-

miştir. Son yılların tartışmalı ürünü olduğunu söyleyerek başladığı onaltıncı bölüm Tereyağı’nın 

Arkeolojisi (353-366) kısmında da Eski Mısır, Mezopotamya, Hitit, Hellen ve Roma’da tereyağı kül-

türünün kronolojik olarak birbirleri ile karşılaştırma yönteminin uygulandığı bir bölümdür. Alıntı 

yaparak başladığı, Mısır’ın kutsal kabul ettiği hayvanlardan biri olan Arı, eserde oneyedinci ve son 

bölümde kaleme alınmıştır. Arıcılık ve Bal (366-391) başlığı adı altında, Eski Mısır’ın bal ile sosyal 

ve siyasal ilişkisi, büyüde balın kullanılması anlatılmıştır. Mezopotamya ve Hititte, onun ardından 

Antik Yunan ve Roma kültürlerinde arı ve bal son olarak da Osmanlı’da bal konusu alt başlıklarda 

incelenmiş önemi vurgulanmıştır. Eser, ek olarak sunulan Bir Kısa Film ve Bir deneme: Next Floor 

ve Bir Sınıf Çatışması Olarak Yemek (391-395) bölümüyle, “birilerinin çalışmadan yaşaması için 

çoğunlukta olan diğerlerinin yaşamadan çalışması” gerektiği düşüncesine hakim bir anlayışla ka-

leme almıştır. Son olarak eser Kaynakça ve Okuma Önerisi (395-406) ile tamamlanmıştır. 

Sonuç olarak İsmail Gezgin, insan-yemek ilişkisini geniş bir perspektifle uzun bir süreci kapsayan 

çalışmasında, yeme içme adetlerinden, değişen ve dönüşen dünyada insan algısının beslenmeye 

etkisine kadar pek çok konuya yer vermiştir. Antikçağ kaynaklarından atıfların yapıldığı, arkeolojik 

verilerin kullanıldığı ve modern çalışmalarla desteklenen eserin, modern insan için eleştirel bir 

bakış açısıyla yazıldığını söylemek mümkündür. 




