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YADİGAR ÜRÜNLER VE MUTFAK MİRASI
H. Rıdvan YURTSEVEN,
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Anahtar Kelimeler: Yadigar Ürün, Mutfak Mirası.
Yerel temelli geleneksel tarım uygulamalarının ekolojik denge ve
bütünlüğü sağlayarak dünyayı uzun yıllar boyunca doyurduğu bilinmektedir. Bu uygulamanın yerini hızlı işletme kontrolleri, teknolojik temeller ve tek kültürlü ihraç sistemi almaktadır. Bu dönüşüm; ekolojik yaşamı destekleyen sistemleri de etkileyerek yerel
toplumların doğa, tarih ve kültür bağlarından kopmasını hızlandırmıştır. Yerel ve küçük ölçekli üretimleri etkisizleştirerek küresel
sorunların tamamına çözüm getireceğine inanılan teknolojik girişimler, yerel ekonomi, doğa ve kültür yapıları üzerindeki olumsuz
etkilerini daha da arttırmıştır. Yerel ürünlerin tarihi ve doğal sürecine giren teknoloji, eko-sistemi bozmaktadır. Geleneksel üretim
biçimleri, özgün ve yerel kültürler ve bunların yadigar ürünleri
olumsuz etkilemektedir.
Lezzetli ve ekolojik açıdan sürdürülebilir her yadigar ürünün ardında; yüzyıllara uzanan bir bilgi birikimi, beceri, akıl ve yaratıcılık vardır. Yerel ve yadigar ürünler yemek herkesin en temel hakkıdır. Yemek alışkanlıklarının tekdüze bir duruma gelmesi ve kültürel kimliğin kaybedilmesi tehlikesinin farkında olan toplumlar,
yadigar ürünlerini korumak ve bunların üretim biçimlerini nesilden nesile aktarmak zorundadır. Yadigar ürünler, bir yerel toplumun sosyo-kültürel kimliğidir. Bu kimliğin sürdürülebilirliği, yadigar ürünlerin yerel değer olarak korunmasına bağlıdır.
Bu bildiride yadigar ürün ve mutfak mirası kavramları, kuramsal
olarak incelenmektedir.
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YADİGAR ÜRÜNLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ozan KAYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Yadigar Ürün, Sürdürülebilirlik
Antropologlar ve dünyanın çeşitli kültürel form ve uygulama çeşitliliğine duyarlı diğer akademisyenler genellikle evrensellikten
bahsetmek istemezler. Bununla birlikte tıpkı doğum ve ölüm gibi,
gıdaların tedariği, üretimi, çeşitlendirilmesi ve tüketimi yeryüzündeki tüm insanlığın paylaştığı süreçlerden biridir (Lugosi, 2013;
Giovine ve Brulotte, 2014). Fizyolojik bir zorunluluk olarak hepimiz kendimizi beslemek için yemeliyiz ancak yemek yeme bu zorunluluğun çok daha ötesinde farklı boyutlara sahip bir olgudur.
Nasıl yediğimiz, ne yediğimiz, ne zaman yediğimiz ve kimle yediğimiz dünyanın coğrafi, ekonomik, sosyal ve kozmolojik farklılıklar sayesinde bir yerden diğerine, gruptan gruba ve içinde bulunulan zaman dilimine göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla bir
şeyler yeme veya içme eylemi bir dizi karmaşık fizyolojik, psikolojik, ekonomik, ekolojik, siyasi, toplumsal ve kültürel süreçlerin kesişim noktasında bulunmaktadır. Örneğin; Sümerlere ait kayıtlarda toplumsal sınıflara tahsis edilen besin paylarına göre en tepedeki grup zengin ve çeşitli besinlerle beslenirken daha alt sınıflar ise sadece arpaya bağlı olarak yaşadıklarını göstermektedir (Beardsworth ve Keil, 2011).
Kültürel miras, rejimlerin veya hükümetlerin politik meşrulaştırılmasından bölgelerin ve toplulukların turizm yoluyla ekonomik
kalkınmasına kadar pek çok amaçla kullanılmaktadır. Bu yönüyle
miras ile mutfak arasında güçlü ve kalıcı bir ilişkinin kurulması
çok zor değildir. Ramshaw’ya (2016) göre bir insanı tanımak için
onun ne yediğini sormak gerekebilir. Bir yiyeceğin içeriği hazırlanışı ve tüketim şekli bir bölge veya bir ulus hakkında bize birçok
bilgi vermektedir. Diğer taraftan yiyecek ve içecekler hazırlanma,
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saklanma, pişirilme, sunum ve tüketime ilişkin bilgi birikimi gerektirmektedir. Bölgeden bölgeye hatta köyden köye değişen bu
bilgi birikimi o bölgenin kimliğini yansıtmaktadır (Thome-Ortiz
and Moctezuma-Perez, 2015).
İnsanların yiyecek ve içecekleri bireysel veya topluluk olarak tüketmesine paralel bunlar çoğu zaman bir topluluk tarafından yetiştirilir, işlenir ve hazırlanır. Bu bağlamda insanları birbirine bir
araya getirme özelliğiyle yiyecek ve içecekler bireysel ve toplumsal
kimliğinin en önde gelen göstergelerinden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır (Timothy ve Schmidt, 2011). İnsanlar bir şeyler yedik
içtikleri zaman sadece tat duyusunu veya açlık duygusunu tatmin
etmekten öte geçmişte atalarının da bu yiyecek veya içeceklerden
benzer şeyler deneyimlediğini hatırlarlar. İşte bu durum yadigâr
ürünlerin günümüzdeki kullanımını ortaya çıkarmaktadır (Giovine ve Brulotte, 2014).
Yüzlerce belki de binlerce yıllık birikimi bünyesinde bulunduran
ve her bir bölgeye göre değişiklik gösteren yadigâr ürünler ve insanlar arasındaki ilişki günümüz ekonomik sisteminde tehdit altında olduğu bir çok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir
(Sims, 2009; Yurtseven ve Kaya, 2011; Li., Bruwer ve Lyons, 2014).
Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan kitlesel üretim, hız baskısı,
aşırı kentleşme, eş-biçimlilik ve küreselleşme gibi tüm dünyayı
çevreleyen gerçekler yerel değerleri ve üretimi baskılayarak yok
olma noktasına getirmiştir. Mutfak temelli yadigâr ürünlerde içerik çok önemlidir. Örneğin geleneksel yemekler ortaya çıkması
sosyal coğrafyayı, yerel kaynakları, uzun süreli bölgesel ilişkileri
(nesillerdir devam eden), tarihi, politikayı, folkloru, fiziki coğrafyayı içeren bir tedarik zincirini gerektirmektedir (Ramshaw, 2016).
Buna karşın mutfakların mcdonaldlaşması bu uzun dönemli tedarik ilişkilerini bir anda ortadan kaldırmakta ve dünyanın tamamında kendi standart ürünlerini toplumların tüketimine sunmaktadır. Bununla birlikte küresel yiyecek sistemlerinin sürdürülebilirlik açısından önemli soru işaretleriyle karşı karşıya olduklarını
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görmekteyiz. Endüstriyel yiyecekler, ekolojik, sosyo-kültürel ve
ekonomik problemleri de beraberinde getirirken yadigâr ürünler
yerel kaynaklar vasıtasıyla bu problemlerin ortadan kaldırılabileceği ön görülmektedir (Kaya, 2015).
Kelime anlamı olarak sürdürülebilirlik; daim olmayı, süreklilik
sağlamayı veya devamlı olmayı ifade etmektedir. Ne var ki sürdürülebilirlik kavramının tek başına kullanımdan ziyade çevre, ekonomi, kalkınma, kültür gibi doğrudan insan iradesine ve edinimlerine bağlı kavramlarla beraber kullanıldığını görmekteyiz (Akgül, 2010). Kavram temelde doğal çevrenin veya çevresel sistemlerin işlevlerini, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Sürdürülebilirliği, sosyal ve kültürel bağlamda ele aldığımızda insan sağlığını, konforunu sağlayan ve sosyal, kültürel değerlerin gelecek kuşakların aktarılmasını kapsamaktadır (Dikmen ve Özçetin, 2012). Ekonomik
anlamda ise sürdürülebilirlik “bugünün insan ihtiyaçlarını gelecek
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini feda etmeden
karşılanabilmesi” olarak tanımlanmaktadır (UN, 1987: 43). Bu anlamda sürdürülebilirlik kavramının tanımlarının sınırlı olmadığını
yaşamsal faaliyetlerle ilgili pek çok konuyla bir arada kullanılıp çeşitli anlamlar yüklenebildiğini söyleyebiliriz. Sürdürülebilirliği
yadigâr ürünler kapsamında düşündüğümüzde ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik olmak üzere üç temel boyuta ayrıldığını söyleyebiliriz.
Yadigâr ürünler ve ekolojik sürdürülebilirlik; küresel iş yapma anlayışının getirdiği en önemli sorunlardan biri ekolojik sistem üzerinde yarattığı tahribattır. Geçtiğimiz kırk yıl içinde memeliler,
kuşlar, sürüngenler, amfibik türler ve balık nüfusundaki azalma %
52 oranında olmuştur (WWF, 2014). Endüstriyel gıda ve tarım uygulamaları da manzara çok farklı değildir. İnsanlık tarihi boyunca
7000 kadar bitki türü ve binlerce hayvan türü insanlığın beslenme
gereksinimlerini karşılarken 20. YY.’ın başlarından itibaren gıda ve
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beslenme konusunda sadeleşme eğiliminin hakim olması sonucunda günümüzde sadece 12 bitkisel ürün ve 14 hayvan türü küresel gıda ihtiyacının %92’sini karşılamaktadır (Kurt, 2017).
Living Planet Report’ta (WWF, 2014) belirtildiği üzere üretim ve
tüketim anlayışımız benzer şekilde devam etmesi halinde 1,5 dünyaya daha ihtiyacımız olduğu belirtilmektedir. Biyolojik çeşitliliği
ve ekolojik sistemi sürdürülemez hale getiren bu anlayış aksine yadigar ürün sisteminde yerel ve mevsimsel ürünlerin kullanılması
nedeniyle ekolojik olarak doğrudan ve dolaylı çeşitli avantajları
bulunmaktadır. Öncelikle yerel ürün ve tedarik sistemi kullanılması nedeniyle kısalan taşıma mesafesi yakıt tüketiminin azalmasına neden olmaktadır. Yadigâr gıda ürünlerinde yetiştirilen ürünlerin daha kısa zamanda ve daha taze olarak elde edilebilir olması,
bu yiyeceklere ilişkin paketleme, işleme ve taze tutma amaçlı soğutma işlemlerinin azalması anlamına gelmektedir (Sims, 2009).
Bu durum ekolojik ayakizinin azaltarak ekolojik çevrenin çok daha
az zarar görmesini sağlamaktadır (Kaya, 2015). Bununla birlikte
her bir yörede farklı ürünlerin kullanılıyor olması biyolojik çeşitliliği destekleyerek ekolojik sürdürülebilirliği katkı sağlamaktadır.
Yadigâr ürünler ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik; Küreselleşme
etkisiyle ortaya çıkan benzeşim-merkezli eğitimler; standartlaşma,
eş-biçimlilik, homojenlik gibi kavramları ön plana çıkmasına neden olarak yerel değerleri yitirilmesine neden olmaktadır. Hazır
yiyecekler, küresel fast food işletmeleri ve hızlı yaşam biçimin in
dünyada genelinde egemenliğini sürdürmesi küreselleşmenin
sosyo-kültürel sonuçları olarak görülebilir. Genelde küçük ve orta
ölçekli çiftliklerde ya da yerel işletmelerde üretilen yadigâr ürünler
ise toplumların yer, kültür, kimlik ve tarih bilincinin oluşmasına
neden olmaktadır. Bu kapsamda üreticiden tüketiciye ulaşana kadar yadigâr ürünler toplumların sosyo-kültürel gelişimi üzerinde
olumlu etkilere sahip olabilmektedir. Dolayısıyla yadigâr ürünler,
yerel toplum içindeki işbirlikleri ve iş paylaşımı ortamı yaratarak
üretici ve tüketicileri birbirlerine yakınlaştırmaktadır (Yurtseven,
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Kaya ve Harman, 2010). Yadigâr ürünlerin bu işlevleri sosyal ve
kültürel değerlerin korunarak yerel kimlik, aidiyet duygusunun,
sosyo-kültürel değerlerin ve uygulamaların gelecek nesillere aktarılmasına olanak tanımaktadır.
Yadigâr ürünler ve ekonomik sürdürülebilirlik; yadigâr ürünler
önceki kuşaklardan miras olarak alınan ürünlerin günümüzdeki
kullanımıyla alakalıdır. Bu yönüyle geleneksel tedarik, üretim, sunum ve tüketim yöntemlerini içermektedir. Örneğin geleneksel
gıda sistemleri, turizm ve tarım sistemleri arasında endüstriyel yiyecek üretim sistemleri, kitle turizmi ve konvansiyonel tarım uygulamalarının aksine simbiyotik bir ilişki olduğu söylenebilir. Birbirini destekleyen bu alanlarda yaşanan gelişmeler diğerlerini de
olumlu yönde etkilemektedir. Yöreye özgü lezzetler destinasyonlara değer katarak turistler açısından yeni bir çekicilik unsuru oluşturmakta, bu durum turizm talebini artırmaktadır. Artan turist sayısı yöresel yiyeceklere olan talebi yükseltmekte ve yöresel yiyecek
üretiminde bölgenin tarımsal ürünleri kullanılarak yöre tarımına
destek sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendirmektedir. Bu adil bir
ekonomik paylaşım fırsatını ortaya çıkarmaktadır (Kaya, 2015).
Yadigâr ürünlerle bir yörenin elde edebileceği temel ekonomik kazanımlar aşağıda sıralanmaktadır. Buna göre (Yurtseven vd. 2010);
 Yerel çiftçileri ve yerel ekonomi akışını destekler,
 İstihdam yaratılmasını sağlar,
 Turizm ve bölge dinamikleri arasındaki ekonomik ilişkiyi
güçlendirir,
 Yöresel tarım ve yiyecek sektörlerini güçlendirir,
 Yöresel markaları ve ürünlerin tanıtımını sağlar.
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YADİGAR ÜRÜNLER VE TURİZM
Oğuzhan KÖKLÜ, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Yadigar Ürün, Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilirlik
Günümüz dünyasında artan nüfus, doğal kaynakların hor kullanımı ve çevresel faktörler gibi nedenler insanoğlunun yaşamını
sürdürebilmek ve üretebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları
tehlikeye atar hale gelmiştir. Tarihte bu tehlikeye parmak basan ilk
kişi İngiliz iktisatçı Thomas Malthus’dur. Malthus 1798 yılında yayınlanan Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme adlı eserinde bundan
söz etmiştir. Bu çalışmasında nüfusun artış gücünün, insanlara besin sağlamada yeryüzünün sahip olduğu güçten daha büyük olduğunu ve yaşamın sürekliliği için bu iki unsurun denge halinde olması gerektiğini öne sürmüştür. Malthus, günümüzde “Malthus
Kapanı” olarak bilinen bu fenomenin kaçınılmaz olduğu görüşündeydi. Bu doğrultuda nüfusun düzenli olarak katlanmakta olduğunu ancak gıda arzının nüfus artışına denk olamayacağını ileri
sürmüştür (Standage, 2009).
Bugün dünya, kaynakların bolluğu ve kullanımı anlamında hala
düşüncelidir. Bu yüzden de hem önleyici hem de yaratıcı fikirlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Sürdürülebilirlik de bu fikirlerden bir tanesidir. Sürdürülebilirlik bugünün ihtiyaçlarını karşılarken doğal
kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için
yapılan faaliyetlerdir (Kuter ve Ünal, 2009). Bu düşünce dahilinde,
kaynakları doğru kullanmak ve yenilenebilmelerine olanak sağlayan yöntemler geliştirmek esastır. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik düşüncesi farklı disiplinlerde değerlendirilmeye başlanmıştır.
Sürdürülebilirlik düşüncesinin yerleştiği alanlardan biri de turizmdir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, 1992 yılında
düzenlediği Rio de Janeiro Zirvesi’nde, sürdürülebilir turizm kav-
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ramını ziyaretçilerin, sektörün, çevrenin ve bölge halkının ihtiyaçlarına göre günümüzde ve gelecekte oluşabilecek sosyal, çevresel
ve ekonomik etkileri gözeten bir turizm türü olarak tanımlamıştır
(Kaşlı ve ark., 2015).
Sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri toplumun gelişmesine, doğa
ve biyoçeşitliliğin korunmasına, etkin enerji ve atık yönetimleri kurulmasına ve çevresel yönetim sistemlerinin kullanılmasına katkıda bulunmaktır (Silahtaroğlu Baykal, 2010). Sürdürülebilir turizm gelişime karşı olmayıp, gelişmenin sınırları olduğunu kabul
eden bir yaklaşımdır (Akdağ ve ark., 2016). Yaşam kalitesini düşürmemek kaydıyla düşünce yapısında değişiklik gerektiği düşüncesini ifade eder (Şimşek ve Akdağ, 2017).
Son yıllarda, kendi başına bir turizm biçimi haline gelmiş olan
gastronomi artık önemli bir turizm unsurudur. Gıda ve turizm arasında çok yakın bir ilişki oluşmuştur ve gastronomi turizm bölgelerini özgün kılan unsurlardan biri haline gelmiştir. Gastronomi
turizmi, ayrı bir turizm çeşidi olarak ortaya çıkmıştır. Son dönemlerde sürekli olarak yayımlanan ve gastronomi turizmini konu
alan önemli yayınlar, gastronomi turizminin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır (Sánchez-Cañizares ve
López-Guzmán, 2011). Gastronomi turizmi, “yiyecek-içecek üzerine spesifik deneyimler arayışında olmak” biçiminde tanımlanmaktadır (Sormaz ve ark., 2015).
Gastronomi turizminin günümüzde geldiği yer ve kazandığı popülarite çok büyüktür. Kültürlerin yayılmasında ve ülkelerin kalkınmasında önemli yer tutar hale gelmiştir. Birdir ve Akgöl’ün
(2015) çalışmasına göre yabancı turistlerin %28,7’sinin Türkiye’yi
ziyaret etme sebebi Türk mutfağına özgü yemekleri tatmak iken
%32,8’i aynısını Türkiye’yi yeniden seyahat etme sebebi olarak
göstermiştir. Yabancı turistlerin %72,7’si sadece yerel yiyecekler
sunan restoranlarda yemek yemeyi tercih etmiştir. Bu veriler gastronomi turizminin ne denli mühim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
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Gastronomi turizmi de sürdürülebilirlik endişelerinden payına
düşeni almıştır. Zaten yeni bir akım olan gastronomi turizmi, sürdürülebilir gastronomi turizmi adı altında dönüşüm geçirerek
daha sorumlu bir yapıya bürünmüştür. Sürdürülebilir gastronomi
turizmi, çevresel sürdürülebilirliği temel alarak toplumun sağlığı
ile sosyo-kültürel ve çevresel kalitesini koruyarak geliştiren bir
kavram olarak tanımlanır (Akdağ ve Üzülmez, 2017). Sürdürülebilir gastronomi turizmi, yerel halkı geliştiren ve bölgesel tarım faaliyetlerini destekleyen bir turizm hareketliliğidir.
Gastronomi turizminde sürekliliği sağlamanın en temel yolu istikrardan geçmektedir. İstikrarlı bir turizm yapısı kurmak sürekliliği
sağlamanın ön koşuludur. Bunu gerçekleştirebilmek için de gereken şey farklılaşmadır. Turizm bölgeleri kendilerini diğer destinasyonlardan farklı kılacak özelliklerini ön plana çıkarmalıdırlar.
Bu sayede kendilerine has değerleri ile turist çeker hale gelebilirler.
Sürdürülebilir gastronomi turizminin bileşenleri özel restoranlar,
yerel olarak üretilmiş yiyecekler, yemek festivalleri, yerel yaşam
kültürü, organik ürünler ve yerel yemek üretimidir (Durlu-Özkaya ve ark., 2013).
Turizm destinasyonlarını farklılaştırabilmek için esas olan yöresel
ve geleneksel ürünlerdir. Başka yerlerde bulunmayan ürünler, gelenekler ve kültür unsurları sayesinde istikrarlı bir turizm anlayışı
yerleştirilerek süreklilik sağlanabilir. Bu sayede yerli ve yabancı
turistler bölgelere özgü kültürleri tanımak ve yiyecekleri denemek
için o bölgelere gidecektir. Özellikle de gastronomi turizm destinasyonlarını özel kılan en önemli unsurlardan biridir. Gastronomik zenginliklerin, destinasyonların, mimari, iklim, fiyat ve diğer
özellikleri ile birbirine benzer olduğu durumlarda, bir ürün farklılaştırma aracı olduğu bilinmektedir (Güzel Şahin ve Ünver, 2015).
Özgün coğrafi kökene sahip yemekler, bölge imajına katkıda bulunarak markalaşmayı ve kırsal turizmin güçlenmesini sağlar (Çağlı,
2012). Kırsal Seyahat Endüstrisi Birliği turistlerinin % 70’i gittikleri
yerlerde, bölgesel yiyecekler, yemek tarifleri, şarap, vb. yaşadıkları
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yerlere götürerek, bunları arkadaşları ve aileleri ile paylaşmak istediklerini saptamıştır (Kesici, 2012).
Turizm destinasyonlarını gastronomi alanında öne çıkarmak için
yapılması gereken şey bölgeye has pişirme yöntemleri veya aletlerini tanıtmak, kendine özgü yiyecek ve içeceklerini tespit etmek,
bunları hazırlayıp sunan işletmelerin önünü açmak ve gastronomi
odaklı etkinlikler düzenlemektir. Turistler tarafından tercih edilen
gıdaların ve yiyecek çeşitlerinin yerel, otantik ve organik olması
bölgeyi özel kılarak sürdürülebilir gastronomi turizminde en temel belirleyiciler olmaktadır. Bu sayede yerel gastronomi mirası
da korunmakta ve yerel halk desteklenerek ekonomik kalkınma
sağlanmaktadır. Sürdürülebilir gastronomi destinasyonun çekiciliğini arttırarak yiyecek deneyimine bağlı marka oluşumunun
önünü açar.
Bölgesel gastronomi turizmini sürdürülebilir kılmak için uygulanması gereken adımlardan biri de coğrafi işaretlemedir. Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri yönünden bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir (Şahin ve Meral, 2012). Başka bir deyişle ürünün
kaynağını gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler yiyecek-içecek dışında el işleri, dekoratif ürünler, hayvanlar gibi farklı alanlarda
kullanılabilir. Türkiye’de coğrafi işaret almış ürünler arasında %23
ile en yüksek paya sahip olan geleneksel yemeklerdir. %19’luk
payı meyve ve sebzeler, %14’lük payı unlu mamuller-tatlılar-şekerleme ürünleri, %8’lik payı hayvansal kökenli ürünler, %5’lik
payı alkollü içecekler, %3’lük payı zeytin-zeytinyağı kaplamaktadır (Oraman, 2015).
Coğrafi işaretler bir bölgeye ait ürünün başka yerlerde taklit edilmesini engeller, benzer nitelikteki başka ürünlerden ayırt edilmesini sağlar (Kan ve Gülçubuk, 2008). Ürünlere kimlik kazandırarak
ürünün ortaya çıktığı bölgenin turistik değerini arttırır. Coğrafi
işaretler sayesinde her bölge kendisine ait değerleri koruyabilir
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duruma gelir ve bu sayede sürdürülebilir turizm yaşantısını muhafaza edebilir. Ancak genel olarak gelişmekte olan ülkeler kendilerine has ürünler açısından zengin olmalarına rağmen, coğrafi işaret kullanımından ve korunmasından yeterince faydalanamamaktadır. Kültürel ve eğitim gibi nedenler bu konuda etkili nedenlerdir (Gökovalı, 2007).
Avrupa’daki coğrafi işaret uygulaması yerel ürün ve üreticileri korunması noktasında büyük önem taşımaktadır. Örneğin, Fransız
Bresse tavukları diğer kümes hayvanlarına göre 3-4 kat daha yüksek fiyattan ve Fransız Comte peynirin üretiminde kullanılan süt
diğer sütlere göre %10 daha yüksek bir fiyattan alıcı bulmaktadır.
İtalya’nın Tuscany bölgesindeki yerel yağlar diğer yağlara göre
%20 daha pahalıdır Coğrafi işaretlerin önemine parmak basan bir
diğer önemli husus da, dünyanın bir numaralı çay üreticisi Hindistan’ın kendine özgü Darjeeling Çayı’nın uluslararası düzeyde
markalaşması ve korunması için 1998-2002 yılları arasında yaklaşık 200 bin dolar harcamasıdır. Buna karşılık Hindistan 2000 yılında bu çayın ihracatından 30 milyon dolar kazanmıştır (Gökovalı, 2007).
Festivallerin de yöresel değerleri sürdürülebilirlik açısından çok
önemlidir. Festivaller destinasyonların turizm hayatlarının canlanmasında, buraların yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasında önemli
yer tutar. Başta festivaller olmak üzere turizm odaklı etkinliklerin
turizm destinasyonuna; turizm sezonunu uzatmak, turizmi çeşitlendirmek, bölgelere yeni gelir kaynakları yaratmak, destinasyon
çekiciliği ve farkındalığını arttırmak, medya ilgisini çekmek, kültürel imajlar oluşturarak destinasyonun markalaşmasına yardımcı
olmak gibi avantajlar sağlar (Bucak ve Aracı, 2013).
Gastronomi odaklı yerel etkinlikler ülkemizde yaygın olarak düzenlenmektedir. Türkiye’de yerel gastronomi etkinlikleri ağırlıklı
olarak bağbozumu, meyve, peynir, sebze, zeytin ve zeytinyağı, baharat, kuruyemiş, bal ve çay ürünlerine göre düzenlenmektedir.
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Bu etkinlikler, bölgelerin tescilli gastronomi potansiyellerinin tanıtılması bakımından önem taşımaktadır (Aksoy ve Sezgi, 2015).
Türkiye’de coğrafi işaretlerle ilgili toplam 343 festival düzenlenmektedir. Ege Bölgesi 90 festivalle en çok festival düzenlenen
bölge konumundayken en az festival 10 festivalle Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde düzenlenmektedir (Çalışkan ve Koç, 2012) .
Festivallerin, yerli ve yabancı turistleri çok da popüler olmayan
destinasyonları gündeme getirerek buralarda turizmin canlanmasını ve bölge ekonomisini destekleyici etkileri vardır.
Gastronomi bir turisti bir destinasyona çeken en önemli unsurlardandır. Alışılagelmiş turizm rotalarından sıyrılıp da dünyanın
dört bir yanındaki bakir toprakları, sırf bu yerlerin yeme içme
adetlerini öğrenmek ve hiç bilinmeyen yiyeceklerini denemek
adına tercih eden spesifik turist tipleri ortaya çıkmaktadır. Dünyanın dört bir yanına yayılmış fast-food lokantaları ve farklı ülke
mutfaklarından seçkiler sunan lüks mekanlar eskisi kadar rağbet
görmemektedir. Turistler gittikleri yerin dokusunu kavrayabilmeyi amaçlamakta, bu yüzden yerel ürünlere rağbet göstermektedir. Hal böyleyken destinasyonlar, kendilerine has ürünleri ortaya
çıkarıp bunlara sahip çıkmalı ve tanıtımını da yapmalıdır. Bu doğrultuda resmi kurumlarca yönetilen coğrafi işaret faaliyetleri de
hem yerel ürünlere değer katmakta hem de küçük destinasyonlar
için bir kılavuz görevi görmektedir. Yine festivaller ve çeşitli etkinlikler de coğrafi işaretler gibi çeşitli kurumlarca organize edilmekte
ve bölge turizmine müthiş katkılar yapmaktadır. Bu tarz organizasyonlar özellikle turizmin çeşitlenmesinde ve popülerlikte uzak
bölgelerdeki turizm hayatının canlanmasında etkilidir.
Bireyler olarak üzerimize düşen, yöresel ürünlerimize sahip çıkarak gastronomik anlamda özentilikten uzak durmak ve içerisinde
yaşadığımız iletişim çağının nimetlerinden faydalanarak değerlerimizi mümkün olduğunca yaygınlaştırmaktır.
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YADİGAR ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI
Serhat HARMAN, Batman Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Miras, Yadigar Ürünler, Pazarlama Stratejileri.
Kültür, belirli bir topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış sonucu öğrenilen davranışların bütünüdür (Odabaşı ve Barış 2017). Kültür birçok unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Bu unsurlar; tecrübeler, sanat, dil, estetik, moda, inançlar,
yasalar, gelenek görenekler, töreler ve topluluğa ilişkin değer yargıları gibi çok değişik yelpazede yer almaktadır. Kültürün birçok
disiplinle ilgisi olduğu gibi, iktisat bilimiyle ilişkisi bulunmaktadır. Kültür ekonomisi, kültür endüstrisi, kavramı iktisat bilim alanında kabul görmüş bir kavramdır (Özdemir 2009). Pek çok ürün,
hizmet veya deneyim günümüzde kültür ekonomisi altında değerlendirilmektedir. Bunlar, öz sanat alanları (Görsel sanatlar-el sanatları, resim, heykel, fotoğraf, gösteri sanatları, tiyatro, dans, sirk,
festivaller, miras: müzeler-kütüphaneler, arkeolojik bölgeler, arşivler ve diğer endüstriyel ürünler), kültür endüstrileri (Film ve video, televizyon ve radyo, video oyunları, müzik: kayıtlı müzik piyasası, canlı müzik gösterileri, müzik sektöründeki yeni baskılar;
kitaplar ve basın: kitap basımı, dergi ve gazete baskısı) ve yaratıcı
endüstriler (Tasarım moda tasarımı, grafik tasarımı, iç mekân tasarımı, üretim tasarımı, mimari ve reklamcılık vb) şeklinde değerlendirilebilir (Özdemir 2009).
Kültürel miras kavramı da günümüz kültür endüstrisinin en
önemli bileşenlerinden biridir. Kültürel miras; kültürel miras, geçmişten bugüne ulaşmış, insanların sahiplik bağı içinde olmaksızın
sürekli değişim halinde olan değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin
ve geleneklerinin bir yansıması olarak betimlenen somut ve somut
olmayan tüm varlıklar olarak tanımlanabilir (Basmacı, 2017). Kültürel miras, insanlar ve mekânlar arasında zaman içinde meydana
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gelen etkileşimden kaynaklanan çevrenin tüm özelliklerini içerir
(ICOMOS, 2013: 2, aktaran Basmacı, 2017). Yadigâr ürünler de kültürel mirasın en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilebilir.
Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde yadigâr kelimesi “Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, bir kültürü hatırlatan nesnelerin
tümü, o kültürün yadigârı olarak kabul edilebilir. Yadigâr ürünlerin hem kültürel hem de sembolik değeri olduğundan, yadigâr
ürünlerin pazarlanması, kendine özgü beceri ve teknikler gerektirmektedir. Bu bildiride, kendine özgü kültürel ve sembolik önemi
bulunan yadigâr ürünlerin pazarlamasına ilişkin stratejiler tartışılacaktır.
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GÖÇER TÜRK TOPLULUKLARINDAN MİRAS
KALAN BESİN DEĞERİ BAKIMINDAN ZENGİN
GIDALAR: KURUT ÖRNEĞİ
Feriyal FARHADI ANDARABI, Gazi Üniversitesi
Azize Tunç HASSAN, Gazi Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Göç, Türk Beslenme Kültürü, Kurutulmuş Gıdalar, Kurut.
İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, kimi zaman savaşlar,
doğal afetler ve sürgünler gibi zorunlu nedenlerle ortaya çıksa
dahi, mevcut olan şartlardan daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak
amacıyla, görece gönüllü birey ve toplulukların hareketi olarak ortaya çıkmaktadır (Bulut, 2015: III). Bireyler ve topluluklar göçle
birlikte, kendi kültürlerine ait bazı özgün geleneklerini, göreneklerini, kültürlerini, beslenme alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini de
gittikleri yere götürebilirler.
Göç kavramı “kişinin yeni şartlara daha iyi uyum sağlayabilmek
amacıyla, ya da doğal, ekonomik, siyasi ve benzeri zorunluluklar
neticesinde, yaşadığı cemiyet ve sosyal çevreyi değiştirmesi, bir
başka çevreye, yabancısı olduğu bir çevreye ve insan topluluğuna
katılması olayıdır (Arslan, 2001: 149). Geçmiş zamanlarda göçlerin,
bireysel eylemden daha ziyade toplumsal bir hareket olarak gerçekleştiği söylenebilir.
Literatürde yapılan incelemede, göç eyleminin sınırlı bir saha içerisinde gerçekleştiğini belirtmekte olan tanımlara rastlanabilir.
Chaliand (2001: 25)’e göre; “Göçebe demek, değişik şartlara bağlı
olarak, belli bir yöre içinde, çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan kişi veya topluluk demektir”. Bu tanımda, göç eylemi sırasında kullanılan bazı araç gereçlerin de adının literatürde geçtiği görünmektedir.
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Göçebelik, bir toplumsal grubun yaşamını sürdürebilmek ve soyunu devam ettirebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğidir. Tarihi kanıtlarda insan toplumlarının tarıma dayalı yaşam sürecine geçmeden önce, hayatlarını hayvancılıkla geçirdikleri görünmektedir. İnsan toplumlarına ait olan hayvanların,
olumsuz doğa şartlarına karşı koruma içgüdüsü, göçebelik yönteminin seçilmesine neden olmuştur. İnsan toplumları sahip oldukları hayvanlarını, olumsuz doğal yaşam şartlarından koruma ve
beslenmelerini sağlamak için ovaya inme ve dağa çıkma yöntemini
seçmişlerdir (Büyükcan Sayılır, 2012: 566).
Göç ve göçerlilik üzerinde araştırma yapan Hütteroth (1959:190),
bu konuları daha derinden incelemek imkanı sağlamak için göçebeliği üç gruba ayırmıştır;
1. Yer değişikliklerinin ve göçlerin uzun mesafeler arasında
gerçekleştiği, otlakların yatay doğrultuda değiştirildiği
“Sahra Göçebeliği”,
2. Dağlık bölgelerde diğerlerine göre biraz daha farklı bir
şekilde gelişen ve otlakların dikey doğrultuda, düzlüklerden
dağlara doğru değiştirildiği göçebelik “Dağ Göçebeliği”,
3. “Sahra Göçebeliği” ve “Dağ Göçebeliği” tiplerinin dışında,
göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş şekilleri olarak
nitelenebilecek ara göçebelik tipleri de bulunmaktadır.
“Göçebe hayvancılık” tipi bunlardan birisidir. Yaylacılık ve
transhumans (sürü sahipleri sürüleriyle birlikte gitmez ve
sürülere ücretli çobanlar eşlik eder) bu tip göçebeliğin
kapsamındadırlar (Hütteroth, 1959: 190).
Hütteroth, göçebelik ve göçebe hakkında mevcut literatür çalışmalarının yetersiz olduğuna değinmiştir. Hütteroth’ e göre, bu konu
hakkında yüzeysel ve yetersiz şekilde yapılan çalışmaların çoğunda, göçün ekonomi boyutu incelenmiştir. Bununla birlikte göçebelik ve göçebe hakkında, coğrafi konuların ele alınmadığına
dikkat çekmiştir. Hütteroth bu noksanı gidermek için, göçebelik ve
göçebe hakkındaki incelemelerini coğrafi bir görüş altında gerçekleştirmiştir (Denker, 1960: 136).
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Türk akademisyen Mehmet Eröz’un, göç ve göçebelik konusunda
detaylı çalışmalar yaptığı söylenebilir. Eröz (1991:71) yaptığı çalışmada, göçebeliği “Tam Göçebelik” ve “Yarı Göçebelik” tipine ayırarak, iki ana başlıkta toplamıştır. Bununla birlikte “Tam göçebelik” tipini de, “Yatay-Sahra/Ova” ve “Dikey-Dağ” olarak iki türe
ayırmıştır. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika gibi çöl bölgelerinde
daha ziyade görülen “Yatay göçebelik” türünde, uzak mesafeler
arasında göç eylemi gerçekleşmektedir. “Dikey Göçebelik” türünde ise, göç eylemi mevsimlere göre gerçekleşir. Şöyle ki; yaz
mevsiminde yüksek dağlar üzerindeki yaylalar ve otlaklar değerlendirilirken, kış mevsiminde kışlaklara göçme söz konusudur.
“Yarı Göçebelik” kavramı, göçebelikten yerleşik hayata geçişte ara
tip olarak tanımlanmıştır. Kış mevsimi köylerde çadır yerine ağaç,
taş, tuğla, saz gibi evlerde oturulurken, hayvancılıkla yürüyebilen
hububat ziraatı yapılır. Yaz mevsiminde ise, hayvanlar alınıp yaylalara çıkılır ve çadırda kalınır. Orta Asya’daki Türk aşiretlerinin
önemli bir kısmı, İran’daki Kaşkayiler ve Türkmenler, Anadolu’daki Yörüklerin büyük bir çoğunluğu bu göçebelik modeline
uymaktadır (Eröz, 1991: 71).
Tarihte gerçekleşmiş olan göçlerin hiçbiri Türk tarihindekiler kadar ilginç değildir. Yukarıdaki göç ve göçerlik tanımları değerlendirilmeye alınınca, Türk topluluklarının bu tanımlara uygun göçler yaptıkları tespit edilmektedir. Türk toplulukların büyük göçü
IX-X asırlarından itibaren Türkistanlar’dan başlamıştır. Türklülüğü ikiye bölmüş olan bu göçlerde, en önemli nokta, göç eden
Türk topluluklarının menşe Türk ülkelerinden, bağlılıklarının son
bulunmamasıdır (Fındıkoğlu, 1971: 322).
Kültür kavramı günümüzde kullanıldığına benzer bir şekilde ilk
kez 17. yüzyılda filozof Samuel von Pufendorf tarafından kullanılmıştır. Samuel von Pufendorf’un ifadesine göre “kültür doğaya
karşı olan ve belli bir toplumsal anlayış içinde ortaya çıkan tüm
insan eserleridir” (Fornäs, 2017:12).
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Sosyal bilimlerin kullanımı neticesinde kültür sadece belli bir zümreye dahil elit insanlara değil, toplumu oluşturan bütün insanlara
ait olan değerler bütünüdür. Bir insan topluluğunun üyelerine
özgü olan öğrenilmiş duygu, düşünce ve davranış kalıplarının tamamına kültür denilmektedir. Dolayısıyla, kültür insana ait olan
bir kavram ve değerdir. Göçebe olsun, yerleşik olsun bütün toplumların kendilerine ait birtakım alışkanlıkları, tutumları, örf ve
adetleri mutlaka mevcuttur. Bu alışkanlık ve tutumlar, bir toplumun insanlarını diğer toplumun insanlarından ayırt edilmesini kolaylaştırmaktadır (Talas, 2005: 274).
Beslenme kültürü olarak adlandırılan kavram içerisine insanların
yaşam alışkanlıkları, inançları, gelenekleri, görenekleri, yemekleri
gibi pek çok etkenler girmektedir. Bu etkenler bir toplumu diğer
toplumlardan ayırt etmeye yarayan özelliklerdir. Bir toplumun
beslenme kültürü coğrafya, iklim, tarım, hayvancılık, sanayileşme
ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi birçok etkenden etkilenerek gelişmekte ve değişiklik göstermektedir (Albayrak, 2013:
5052).
Türk toplulukların tarih sahnesinde boy göstermeye başlamaları
Orta Asya topraklarından başlamıştır. Uzun bir tarihi geçmişle, yaşanılan coğrafya, din, sosyal, kültürel ve ekonomik sebepler, Türk
toplulukların konargöçer yaşam tarzını daha çok benimsemelerine
neden olmuştur. Türk toplulukları, gerçekleştirdikleri göçler esnasında birçok gelenekleri de günümüze kadar taşımışlardır. Göçer
Türklerin Anadolu topraklarına ulaştıklarında beraberlerinde
mutfak kültürlerini de bölgedeki toplumun beslenme kültürüne
yansıttıkları görülmektedir (Alçay vd., 2015: 84).
Orta Asya bölgesindeki Türk topluluklarının çoğu, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Orta Asya Türk
topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgenin şartlarına uygun olarak beslenmelerini ağırlıklı olarak hayvansal ürünlerden sağladıkları tespit edilmiştir. Bu konudaki yapılan çalışmalar incelendiğinde, Türk topluluklarının özellikle göçer Türklerin, at, koyun,
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geyik, keçi, deve ve diğer büyükbaş hayvan etleri, sütleri ve bunlardan elde ettikleri ürünleri kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte hayvan etleri ve sütlerinden ürettikleri ürünlerin,
mutfak kültürlerinde de önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiştir (Kızıldemir vd., 2014: 194).
Göçer toplum, ne şekilde ve hangi şartlar altında olursa olsun, doğanın acımasızca baskısına direnmenin ve uyum sağlamanın nihai
bir halidir. Göçerlilik hayatının son derece katı bir sosyal düzen
sayesinde mümkün olduğu kesindir. Sadelik ve kanaat etmeyi bilen bir hayat tarzı, göçer toplumun öne çıkan özelliklerindendir
(Öngör,1964: 152).
Bugün Türk mutfağı olarak adlandırılan mutfak kültürü, Türklerin
Anadolu’ya gelmesi ile gelişmeye başlayan ve bu gelişimin bir sonucu olarak, içinde göçebe yemek alışkanlıklarını da barındırmaktadır. Orta Asya bölgesindeki beslenme pratikleriyle, Anadolu
mutfak kültürünün bütünleşmesi sonucu, zengin Türk mutfak kültürü oluşmuştur (Fendal, 2012: 159).
Orta Asya’dan göçer Türklerin, besinleri için uyguladıkları uzun
süre saklanabilme ve dayanıklılık yöntemleri Türk mutfak kültürüne de yansımıştır. Göçer Türk toplulukları besinlerini kolaylıkla
taşıyabilmek ve tüketim sürecine girene kadar bu besinlerin bozulmasını önlemek için yaygın olarak kurutma tekniğini kullanmışlardır (Alçay vd., 2015: 85). Dolayısıyla göçer Türklerin mutfak
kültüründe besin gıdalarını muhafaza etmekte, kurutma tekniğini
kullanmaları, en eski metotlardan birisi olarak tespit edilmiştir
(Özbay Doğu ve Sarıçoban, 2015: 109).
Türk toplulukları, göçebeliğin zengin beslenme kültüründen esinlenmişler ve gıda saklama tekniklerini oldukça benimsemişlerdir.
Orta Asya’dan göçer Türk topluluklarının çağlarındaki şartlar göz
önüne alındığında, besin ürünleri için oldukça üstün saklama teknikleri geliştirdikleri görünmektedir. Orta Asya’da et, süt, tahıllar
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ve bunlardan elde edilen ürünler temel gıda maddeleri olarak kullanılmaktaydı. Orta Asya’daki göçer Türk topluluklarının az miktarda sebze ve meyve tükettikleri tespit edilmiştir. Ancak göçer
Türk toplulukları Anadolu’da yerleşik yaşam düzenine geçmenin
etkisiyle, sebzeler ve meyvelerin tüketimine başlamışlardır. Anadolu’nun coğrafi ve iklim özellikleri, Türk topluluklarının mutfak
kültürlerini zenginleştirmede önemli katkı sağlamıştır (Memiş ve
Ersoy, 2014:879).
DivanüLügati’t-Türk, Türk topluluklarının on birinci yüzyıldaki
yiyecek içecek kültürleri hakkında önemli bilgiler sunmuştur. DivanüLügati’t-Türk’teki yiyecek içecek isimlerinden bahsedilmesi
ve bu isimlerin bugünkü Türkiye Türkçesindeki varlığı, Türk toplulukların geçmişten gelen zengin beslenme kültürünü göz önüne
sermiştir. Süt ürünlerinden biri olarak tanımlanan Kurut isminin
DivanüLügati’t-Türk’te geçtiği görünmektedir. Kurut zengin bir
besin kaynağı olarak bu günkü Türkiye Türkçesi dilinde de aynı
anlamı taşımaktadır (Çetin, 2005: 185).
Kurut geleneksel koşullarda köylüler ve göçebeler tarafından evde
üretilen, yoğurdun suyundan ayrılması ve güneşte kurutulması ile
elde edilmektedir. Kurut, kurutmak kökünden gelen Türkçe bir
kelimedir. Anadolu’nun farklı yörelerinde çeşitli yöntemlerle Kurut üretilmektedir. Geleneksel yöntemlerle Kurut yağı alınmış yoğurttan elde edilir. Anadolu’nun farklı yörelerinde bu ürüne Keşk,
Kesük, Kiş ya da Çökelek gibi çeşitli isimler verilmiştir (Kalender
ve Güzeler, 2013: 1).
Kurut coğrafi bazında en çok Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde üretilmektedir. Bu bölgelerde ailelerin kendi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, sütün fazla olduğu yaz döneminde üretilmektedir. Kurut sulandırılarak, yoğurt benzeri koyu
kıvamlı ve ekşimsi tatta, lezzetli bir süt ürünü olarak kullanılmaktadır (Say vd., 2015: 429).
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Kurut yağsız yoğurdun veya yağı alınmış ayranın en iyi şekilde
değerlendirilmiş, hayvansal menşeli protein açısından zengin bir
besin kaynağıdır. Her 100 gram Kurut 60 gram protein, 3.5 gram
fosfor, 2.4 gram kalsiyum, 0.55 miligram iyot içermektedir (Ogbaei
ve Prakash, 2008:38).
Kurut elde yuvarlanarak küçük parçalar şeklinde hazırlanmış olur.
Tüketim açısından Kurut oldukça avantajlı bir üründür. Taşınması
kolaydır ve doyurucu özelliğiyle ekonomiktir. Kurut güneşte kurutulmasına rağmen kararmaz. Ayrıca Kurut, sütün mayalanmasında kullanıldığı gibi su ilave edilerek içecek olarak da tüketilmesi mümkündür. Bazı yörelerde sıcak su içine konulup yumuşatıldıktan sonra peynir gibi tüketilmektedir (Kamber, 2008: 146).
Kurut, havanda dövülmek veya rendelenmek yoluyla toz haline
getirildikten sonra su ilave edilerek, çorba (örneğin, kala cüş), aş
(erişteli aş, pancarlı aş), kıymalı patlıcan, mantı, makarna ve bazı
yöresel yemeklerle tüketilebilir.
Türk mutfağında sağlık açısından yararlı besinlerin kullanılmasında, Türk toplulukların Orta Asya’dan göçleri sırasında edindikleri, gördükleri ve diğer besinlerle birleştirilmesindeki etkisi, büyüktür. Orta Asya’daki Türk toplulukların çok kullandıkları yoğurt ve yoğurttan yapılan Kurut sadece Türk mutfak kültüründe
değil, sözel kültürde de yerini almıştır. Anadolu Türk mutfağında
Kurut kullanılarak elde edilen ya da içinde Kurut yer alan oldukça
geniş yemek çeşitliliği bulunmaktadır. Bu çalışmada Kurut’un beslenme antropolojisi, bileşenleri ve üretim aşaması hakkında bilgiler sunulmaktadır. Kurutla birlikte tüketilebilen yemeklerin tarifleri de bu çalışmada açıklanmıştır. Besin açısından zengin ve doyurucu özelliği olan Kurut diyet yemeklerinde kullanıma uygun
oluşuyla, gelecek kuşaklara aktarılması ve Türk mutfak kültürünün zengin değerlerine sahip çıkılması temenni edilmektedir.
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KONYA’NIN GELENEKSEL PEYNİRLERİNİN
GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
S. Gül GÜNEŞ, Selçuk Üniversitesi
Ayşe NİZAMLIOĞLU, Selçuk Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Yöresel Peynir, Geleneksel Üretim, Konya,
Gastronomi Turizmi.
Günümüz itibarıyla tüm Dünyada seyahat eden turist sayısı 1.3
milyar civarında iken, bunların oldukça büyük bir kısmı “Destinasyon tercih etmede yemek çok önemli” demektedir. Bu nedenle,
seyahatlerini lezzet duraklarına göre yapanların sayısı her geçen
gün daha da artmaktadır. Türkiye’ye gelen turist sayısı 2017 yılı
itibarıyla 38.620.346, turizm geliri ise 26.3 milyar dolardır.
TÜRSAB Gastronomi Turizmi Raporu’na göre 2014 yılında Türkiye’ye gelen 41 milyon 415 bin turistin yaptığı toplam 34.3 milyar
dolar harcamanın 6 milyar 523 milyon doları yeme içmeye harcanmıştır. Bu da toplam harcamalar içinde yaklaşık % 19-20’lik bir pay
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla gastronomi turizminin Türkiye
için önemi her geçen gün artmaktadır.
Anadolu’da, farklı kültürlerin binlerce yıl boyunca bir araya gelmesi ve karşılıklı etkileşimleri sonucu evrilerek ortaya çıkan zengin gastronomi kültürünün, çağdaş anlamda bir ürün haline getirilerek, geliştirilecek dağıtım kanalları ve araçlarıyla hem iç hem
de küresel pazara sunulacak şekilde tasarlanması, son yıllarda öncelikli bir amaçtır. Günümüzde destinasyon odaklı turizm pazarlama anlayışının ön plana çıkarak öncelik kazanması, nitelikli destinasyon projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinin
gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda, zengin
gastronomi kültürünün projelendirilerek geliştirilmesi, bir turizm
destinasyonu olarak Türkiye’nin olumlu marka algısının yaygınlaştırılmasına ve pazarda öne çıkan diğer destinasyonlarla bir
arada konumlandırılmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. 01-
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03 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen III. Turizm Şurasında
da “Gastronomi Turizmi” konusunda bir komisyon oluşturulmuş
ve özellikle yerel yiyeceklerin ve mutfakların korunmasının önemini vurgulayan bazı önemli kararlar alınmıştır. Şurada kararlaştırılan gündem maddelerinden bazıları şu şekildedir: Yerel ve küresel pazarda sunulacak gastronomi turizmi ürünleri; “köklerimiz”, “geleneklerimiz”, “bugünümüz” ve “geleceğimiz” başlıkları
kapsamında ele alınmalı; bu değerler, yerel, ulusal ve uluslararası
gastronomi eğilimlerine uygun olacak şekilde yeniden planlanmalıdır. Köklerini çok sayıda medeniyetin izlerinde bulan ve zaman
içinde bu kültürlerin sentezi ile günümüzdeki formunu almış olan
Türk mutfağının sahip olduğu zenginliğin güçlü bir marka haline
getirilerek ulusal ve uluslararası pazarda etkin tanıtımının gerçekleştirilebilmesi için, tüm paydaşların katılımı ile belirlenmiş bir yol
haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede, Türk mutfağının
geliştirilmesine ilişkin vizyon, misyon ve hedeflerin; bu hedeflere
ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin ortaya konduğu bir stratejinin belirlenmesi, atılması gereken adımların başında gelmektedir. Yerel ve küresel pazara sunulacak olan gastronomi ürünlerinde:
 Yiyeceğin tadının, kalitesinin ve kaynağının bir başka deyişle
orijininin (coğrafi işaretli ürün olması ve/veya geleneksel
şekilde üretilmesi şartları dahilinde) korunması,
 Geleneksel ve/veya zanaat
üreticilerinin teşvik edilmesi,

gerektiren

yiyecek-içecek

 Gastronomi ürününün sunulduğu kişilerin sağlıklı yiyecek
hakkının gözetilmesi gibi kriterlerin geliştirilmesi ve
 Kültürel mirasın önemli bir unsuru olan ve kaybolma riski
bulunan yerel mutfakların korunmasına yönelik olarak yerel
gastronomi ürünlerinin geliştirilmesi, tanıtılması ve
pazarlanması
için
gerekli
çalışmaların
yapılması
gerekmektedir.
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Yöresel gıdalar dünyada yerel kalkınmanın yeni bir aracı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dünyada pek çok yöresel ürün, yereldeki
halk için alternatif bir gelir kaynağı olmuştur. Yöresel yiyecek ve
içecekler, bölgesel kalkınmanın önemli unsurlarından biri olan kırsal turizmde de alternatif ve tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir.
İnsan sağlığı ve beslenmesi açısından yararlı olan geleneksel gıdalar sahip oldukları karakteristik özellikleri yanında, insanlar tarafından beğenilen bazı özel duyusal özelliklere de sahiptir. Tüketiciler besleyici ve fonksiyonel özellikteki ürünlerin aynı zamanda
duyusal açıdan da olumlu özellikler göstermesini istemektedir.
Geleneksel gıda üretiminde ve tüketiminde en önem verilen nokta
tüketilen gıdanın güvenli olmasının gerektiğidir. Kırsal bölgede
üretilen geleneksel gıdaların güvenilirliği konusunda sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu gıdaların üretiminde çoğu zaman gıda
güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmamaktadır. Yerel yiyeceklerin tescillenmesi, tanıtılması ve turizm ürününe dönüştürülmesi açısından coğrafi işaretleme önemli bir araçtır. Coğrafi
işaretleme ile yerel ürünleri tescillenerek taklitlerine karşı yasal
olarak korunmaktadır. Yerel yönetimler, coğrafi işaretlemeyi bölge
turizmini geliştirmek için bir araç olarak kullanmaktadırlar.
Coğrafi işareti önemli kılan unsurlardan biri, içinde barındırdığı
anlam ve onun bir kırsal kalkınma aracı olarak küreselleşen
dünyada yerel hareketlerin teşvikini sağlayan bir olgu olarak
görülmesidir. Coğrafi İşaretler, yöresel ürünleri ve özelliklerini ortaya çıkarmakta, yerelin özel ürünlerini markalaştırmakta; üreticinin gelirine, kırsal turizme ve kırsal nüfus için farklı iş alanlarının
oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Coğrafi İşaretler üreticilerin
sahte kullanımdan dolayı haklarının gasp edilmesinden ve tüketicilerin ise aldatılmasından koruyan bir koruma aracı, pazarlama
aracı, yerel işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsalkültürel mirasın ve biyo-çeşitliliğin korunması amacı ile kırsal kalkınma aracı, ekonomik bir denge oluşturma aracı ve üretici ile
tüketici arasında bilginin ve kültürün paylaşımını sağlayan önemli
bir bilgi aracıdır. Dünyada yıllık yaklaşık 3 milyar Dolar
değerinde coğrafi işaret tescilli ürünün ticareti yapılmaktadır.
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Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaretler ve menşe işaret ile koruma altına alınan en fazla ürün grubu peynirlerden oluşmaktadır.
Parmigiano Reggiano ve Comte gibi peynirlerde coğrafi işaretin
kullanımı 13. yüzyıla kadar inmektedir. Fransa şarabı kadar
Roqueford bölgesinde üretilen Roqueford peynirleri ile de
ünlüdür. Coğrafi işarete sahip Roqueford peynirinin bölgesinde
meydana getirdiği değişiklikler konusunda yapılan çalışmada
coğrafi işaretin bölgede iş imkanlarının %50’sini oluşturmada etkili olduğu, coğrafi işaretin turizm kanalıyla olumlu yönlerinin olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de ise coğrafi işaret ile peynirler ortalama olarak %57 daha pahalıya satılmaktadır. Ekonomik ve kırsal
kalkınmayı sağlamasının yanı sıra gastronomi turizmi açısından
da coğrafi işaretleme sistemi soyut kültürel mirasın somut bir yansıması olan yöresel gastronomi mirası yöresel ve yerel değerler ile
koruma altına alarak, yerel tarımsal faaliyetleri destekleyen, yöresel ürünlere ekonomik değer katan ve coğrafi işareti alan bölgenin
tanıtımını sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Coğrafi işaretler sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğinin
motivasyon faktörü olan geleneksel üretimi, geleneksel yaşam
kültürünü, kültürün sunduğu farklı lezzetleri, tarımsal, otantik,
yerel yöresel yiyecek, içecek ve tatları koruyup, tanıtarak ve özellikle bölgenin turizm potansiyelini destekleyerek söz konusu destinasyona turist çekmede etkili olmakta ve buna bağlı olarak da söz
konusu olan yörelerde yerel kalkınmaya destek sağlayan ve bölgesel turizmi geliştiren önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi işaretlerin yetiştiği/üretildiği coğrafi kökenine bağlı
olan kuvvetli ilişkiden dolayı ziyaretçiler, ürünlerin yetiştiği/ üretildiği yerlerdeki insanların yaşam şekillerini, kültürlerini merak
etmekte ve bu durum ziyaretçileri o bölgeye çekerek turizmin canlanmasına katkıda bulunmaktadır. AB mevzuatındaki; 2082/92
no’lu yönetmelikte geleneksel gıdalar, geleneksel tarım veya gıda
ürünleri; geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilen veya geleneksel bir kompozisyonla karakterize edilen veya bir üretim şekliyle ve/veya bir işleme yöntemiyle ve/veya geleneksel bir üretim
tipini kullanarak üretilen ürünler olarak tanımlanırken, mevzuat
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kapsamında, özel nitelikli gıdaların da geleneksel gıdalar kapsamına girebileceği görülmektedir.
Geleneksel ürünlerin özgünlüğü, özel bir yerde dolayısıyla bir
kültürde köklenmesinden kaynaklanmaktadır. Tarihi derinlik, beceriler, bilgi, yemek alışkanlıkları ve gelenekleri bu ürünlerin
değerlerinin artmasında etkili olan unsurlardır. Geleneksel ürünlerin sahip oldukları nitelikleri koruyarak nesilden nesile aktarmak
için tescil yoluyla koruma altına alınması, ürünlerin ait oldukları
bölge, yöre ya da alan için potansiyel ekonomik değerlerini korumak demektir. Geleneksel ürünler 2082/92 sayılı yönetmelikte yer
alan Geleneksel Özellik Garantisi (TSF- Traditional Specialities
Guaranteed) tescili ile Avrupa Birliği (AB)'nde koruma altına alınmıştır. Geleneksel ürünler hem yer ve zamanı bir arada tutar hem
de paylaşılan bilgiye bağımlıdırlar aynı zamanda anlamlı bir tarihsel içeriğe sahip olmalıdır. AB mevzuatına göre, bir nesil ya da 25
yıl, zaman içinde kökleri kurmak için gerekli minimum zaman dilimidir.
Türiye’de toplam peynir üretim miktarı 2013 yılı itibariyle 600.266
ton ve kişi başına düşen yıllık peynir tüketim miktarı ise 16.5 kilogramdır. Yine aynı yıl, süt ve ürünleri toplam ihracat miktarında
53.7 milyon dolar ihracat değeriyle en büyük paya sahip olan peynirde (Kaşkaval, Beyaz peynir, Eritme peyniri, Taze peynirler) en
önemli ihracat bölgelerimiz Irak ve Suudi Arabistan iken bu iki
ülkeye yapılan ihracat, toplam peynir ihracatımızın %61’ini
oluşturmaktadır. Bu anlamda coğrafi işaretli peynirlerimizin sayısının arttırılması ile peynir üretim, tüketim ve ihracat miktarlarının da arttırılabileceği düşünülmektedir.
Son yıllarda Konya ve gastronomik özelliklerinin tanıtımı ve markalaşması ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle yöresel yiyeceklere olan önem artmış ve bu alana yönelik güvenli
gıda üretim çalışmaları hızla önem kazanmıştır.
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Bu çalışmanın amacı; Konya’nın yöresel peynirlerinin özelliklerini
araştırmak ve geleneksel üretim yöntemlerini tespit ederek coğrafi
işaretlemeye katkıda bulunmaktır. Çalışmanın ana konusunu
oluşturan Konya peynirlerinin yerel kalkınmaya katkı sağlayabileceği ve gastronomi turizmi açısından önemli bir unsur olabileceği
düşünülmektedir. Bu kapsamda peynirlerin üretimi, tüketimi ve
coğrafi işaret olarak değerlendirilmesi konuları araştırılacaktır.
Araştırmanın diğer amaçları ise sırasıyla;
(1)

Konya peynirlerinin geleneksel
çıkarılmasını sağlamak,

niteliklerinin

ortaya

(2) Peynirlerin coğrafi işaretleme aracılığı ile Konya yöresiyle
ve İç Anadolu Bölgesi ile bağlantısını ifade eden bir sembol
olarak kullanılmasına, nitelik ve kalite itibariyle diğer
peynirlerden ayırt edilebilmesine katkıda bulunmak ve
(3) Konya yöresine özgü doğal yaşamın ve geleneksel
yöntemlerle peynir yapan üretici ve meraların korunup
desteklenmesine yönelik yetkililerin dikkatini çekmek ve
(4) Söz konusu geleneksel peynirlerin turistik bir ürün olarak
Konya’nın gastronomi turizmine kazandırılmasıdır.
Çalışmada bu amaçla Konya yöresinde peynir üreten kişi/işletmeler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecektir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, geleneksel niteliklere sahip peynirlerin özellikleri belirlenecek ve bunların değişmeden korunması, gelecek nesillere aktarılabilmesi ve Gastronomi Turizmi kapsamında değerlendirilebilmeleri için öneriler ortaya konacaktır.
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SLOW FOOD HAREKETİNE UYGUN BİR İÇECEK:
TÜRK KAHVESİ
Leyla ÖZGEN, Gazi Üniversitesi
Pervin ERGUN, Gazi Üniversitesi
Elif KAYMAZ, Gazi Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Türk Kahvesi, Melezleşme, Slow Food.
Etiyopya’nın Kaffa bölgesinden 14. yy’da Yemen’e getirildiği tahmin edilen, 16. asırdan itibaren de Türkler tarafından keşfedilen
kahve, sonraki beş yüz yıllık süreçte dünya mutfaklarında yerini
alıp melezleşmiştir. Başlangıçta Araplar tarafından sadece kaynatılarak içilen kahve, Türk damak tadı gereği kavrularak, dövülerek, uzun sürede pişirilmesiyle dünyada da bugünkü anlamda
“Slow Food”un ilk kahve pişirme tekniği olarak zikredilebilir. Başlangıçta dünyaya Türkler üzerinden yayıldığı için, Türk kültür unsuru ve ekonomik değerinin yaygınlaşmasının önüne geçilmek istenmiştir. Almanya’da politik sebeplerle (Hattox, 1996), Papa tarafından 1710’larda Müslüman-Türk içkisi addedilerek yasaklanmasına (Açıkgöz, 2000) hatta kahve içenlerin Türkleşeceği, Müslümanlaşacağı korkularına rağmen hızla yaygınlaşmıştır (Sheridan,
2004). Bu bağlamda melezleşme kavramı açısından ele alınacak en
uygun içecek belki de kahvedir. Nitekim toplumları belirleyen kültürlerde ikili karşıtlıkların zorunlu görüldüğü merkez-çevre,
kendi-öteki gibi ayrıştırıcı ifadeler, daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Benedict, 1991; Bhabha, 1994). Farklı kültürlerin yorumlanmasında melezlik kuramına ve Homi Bhabha’ya
atıfta bulunulma nedeni, farklı iki kültürün karşılaşma alanını bizim/sizin karşıtlığı dışında yorumlanmasıdır (Demirkol, 2013).
Melezlik, dünyanın farklı yerlerindeki kültürlerin birbirine karışmasıdır (Küçük ve Kahyaoğlu, 2013). Melez (creole) ve yaratma
(create) arasındaki benzerlikler rastlantısal değildir. Her zamankinden daha keskin bir seziyle, melez kültürlerin, insanların etkin
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bir biçimde kendi sentezlerini oluşturmaya çalışmalarının bir sonucu olduğu belirtilmektedir (Kurt, 2013). Melezleşme biraz kaybetmeyi ama biraz da kazanmayı içermektedir (Hannerz, 1998). Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun standartları, yaşama biçimleri, eğitim ve kültür düzeyleri de yemek kültürünün şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Hollanda, İngiltere, Fransa gibi ülkeler tarafından Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Endonezya
gibi sömürge ülkelerinde sömürü metaı olarak yetiştirilmeye başlanan kahve, buraların da kültürlerini derinden etkilemiştir (Kurucu Işıksoluğu, 2001). Türk kültüründe de hızlı kentleşme ve sosyalleşme gereği kahve dükkanlarının yoğun ilgi görmesi ve kahvehanelerin sosyalleşme aracı olarak kullanılması, kahve dükkanlarının bir statü aracı olarak kullanılmasına sebep olmuştur (Akşit
Aşık, 2017). Bu sirkülasyon, 1980’li yıllarda Tür kahvesini de ele
alınıp götürülebilen (take away) hazır kahve formatına sürüklemiştir. Özellikle İtalya’da Fast Food’a tepki olarak ortaya çıkan
Slow Food Hareketi, ülkelere, yörelere özgü yemekleri korumak
ve tarım alanındaki biyo çeşitliliğe sahip çıkmak açısından önemli
olduğu vurgulanmıştır (Güven, 2011). Carlo Petrini tarafından
İtalya’nın Cuneo kentinde başlayan bu hareket, Roma Piazza di
Spagna’da Mc Donald’s açıldığında buna karşı yapılan protesto ile
ortaya çıkmıştır (Yurtseven, 2007). Dünya genelinde insanları sıradanlaştıran, tek tipleştiren, bir başka deyişle robotlaştıran “Fast
Food”a karşı bireyleri “özgünleştiren”, “özel olduğunu hissettiren” bu hareket, yemek kültürünü “iyi”, “temiz”, “adil” felsefesi
bakımından ele almıştır. Türk kahvesi de Slow Food’un bu kıstaslarına uymaktadır.
Amaç
Bu çalışma, Türk Kahvesinin Slow Food içeceği olarak betimlenmesi amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, Türk kahvesinin Slow
Food içeceği olarak iyi midir? Türk kahvesi Slow Food içeceği olarak temiz midir? Türk kahvesi Slow Food içeceği olarak adil midir?
Sorularına cevap aranmıştır.
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Yöntem
Bu çalışmada yöntem olarak betimsel desen kullanılmıştır. Nitel
çalışma türü olarak Gömülü (Örtük) teori kullanılmıştır. Gömülü
teorideki veriler geniş çeşitlilikteki döküman materyallerden, sürekli karşılaştırma metodundan meydana geldiği şeklinde tanımlanmıştır (Merriam, 2015).
Verilerin Analizi
Verilerin analizi aşamasında içerik analizi tekniği ile araştırmalar
karşılaştırmalı olarak çözümlenmeye çalışılmıştır. İçerik analizi
türlerinden açıklayıcı içerik analizi tekniği kullanılarak kavram
hakkında derinlemesine inceleme yapılmaya çalışılmıştır.
Bulgular
Slow Food’u hareketini “duyu organlarımıza hitap eden, kendisine has
tadı, kokusu, rengi, şekli, dokusu olan, yerel kültürün bir parçası olan
taze, lezzetli ve mevsimindeki gıdalar” olarak “iyi” felsefesinin tanımı
Türk Kahvesi açısından yorumlandığında Türk Kahvesinin hem
melezleşme olduğu hem iyi bir gıda hem iyi bir içecek olduğu sonucuna varılmıştır (Çakır vd., 2015). Bunun sebebi, Türk kahvesinin kendine has tadı, kokusu, rengi, lezzeti bulunması ve yerel kültürün bir parçası olmasıdır. Türk kahvesinin içerisinde binden
fazla aroma maddesi bulunmakta; kavrulmasıyla kendine özgü
kahve rengini almaktadır. Karakteristik tadı, kavrulma derecesine
bağlı olarak çeşitlilik arz etmektedir. Kahvenin en etkili maddesi
sayılan kafein, bir alkaloid grubundandır (Kurucu Işıksoluğu,
2001). Türk kahvesinin bu özellikleri Slow Food’un “iyi” felsefesini
yansıtmaktadır (Kıvançlı, 2001; Ayseli, 2015). Türk kahvesi, Slow
Food’un “doğaya ve çevreye, insan sağlığına, yeryüzündeki diğer
canlıların refahına zarar vermeyecek şekilde gıdaların üretilmesi
ve tüketilmesi …” (Çakır vd., 2015) şeklinde tanımlanan “temiz
gıda” felsefesine de uymaktadır. Çünkü Türk kahvesi, çevreye ve
insan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan hatta yemeklerden sonra
içildiğinde sindirimi kolaylaştırdığı için sağlığa yararlı bir içecek
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olarak tavsiye edilen bir üründür (Abalı vd., 2009; Bozkurt, 2012;
Çakır vd., 2015). Slow Food’un “adil” felsefesi “Yiyecek adil olmalıdır. Yiyecek üreticileri, kendi itibarları, bilgileri ve yetenekleri korunurken ve değer verilirken, insancıl koşullarda yaptıkları iş için
adil bir karşılık almalıdır” (Sağır, 2017) şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda insanlık tarihi açısından, “adil” felsefesi yerine
getirilmemektedir. Fakat Türkler sömürge kültürünün dışındadır.
Ne sömürgesi vardır ne de kahve üreticisidir. Kahveyi değerinden
satın alınarak ithal edilmektedir. Tüketiciye de düşük fiyattan
ulaştırılmaktadır. Toplumun sosyo ekonomik düzeyi farklı bireyleri tarafından kolayca satın alınabilen bir içecektir. Bu açıdan
“adaletli” felsefesine uymaktadır (Habertürk, 2017).
Tartışma ve Sonuç
Bu yeni düşünce içinden filizlenen Slow Food Hareketi, geleneksel
yiyecek-içeceklerin, biyolojik çeşitliliğin ve kültürün korunması
açısından önemli görülmüştür (Bucak ve Turan, 2016). Bu bağlamda Türk kahvesi, Türk mutfak kültürü içinde önemli bir değere
dönüşmüştür (Ergun 2011). Kahve etrafında oluşan bu zengin kültür, farklı coğrafyalarda yerel kültürlerin yeme-içme alışkanlıklarıyla bir araya gelince yeni melezlikler oluşabilmektedir (İslamoğlu, 1981; Toygar, 1993; Halıcı, 1999).
Sonuç olarak, hızlı kentleşme ve değişen dünya konjonktürü ile geleneksel Türk kahvesi kültürünün melezleşmesi yanında “Fast
Food” ürünü haline getirilmesini önlemek; “Slow Food” hareketi
ile tescillemek gerekmektedir. Bu sayede Türk kahvesi gibi diğer
geleneksel içeceklerin de benzer anlayış üzerinden korunup tescillenmesinin önü açılabilir.
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ATA GELENEKLERİMİZDEN GÜNÜMÜZE MİRAS
KALAN HELVA KÜLTÜRÜ
Gül YILMAZ, İstanbul Arel Üniversitesi
Sinem AKMAN, İstanbul Arel Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Helva, Helva Kültürü, Yeme İçme Kültürü,
Somut Olmayan Kültürel Miras.
Toplumlar arasında yeme içme alışkanlıkları farklılık gösterse de
insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için beslenmesi gerekmektedir. İnsanların yaşadıkları bölge, iklim, yaşam şartları, geçmişleri; kültürlerini oluşturmaktadır. Atalarımızdan günümüze kadar
gelen yaşayan, gelenekselleşmiş kültürlerimiz vardır. Somut olan
ve somut olmayan kültürlerimiz açısından son derece zengin bir
kültüre sahip olduğumuz gerçektir. Yöresel kıyafetler, geçmişten
günümüze kadar gelen eski mimari yapılar, somut kültürümüzü
oluştururken yeme-içme kültürümüz ve mutfağımız somut olmayan kültürümüz olarak tanımlanmaktadır. Somut olmayan kültürel miraslar içinde “yeme-içme kültürü” nesilden nesile geleneksel
yöntemlerle aktarılmaktadır. Yemek kültürlerinin oluşması ve şekillenmesinde toplum yapılarının çok büyük yeri ve önemi olduğu
gibi toplum yapılarının oluşması ve şekillenmesinde de yemek
kültürlerinin yeri ve önemi yadsınamaz. Ülkemizde de yeme içme
kültürü içinde diğer yiyeceklerin olduğu gibi tatlının da sahip olduğu alan oldukça büyüktür. Kültürümüzde insanların dünyaya
gelmesiyle birlikte; doğum seremonileri ve hayatı boyunca geçiş
dönemlerinde hatta hayatı sonlanırken de ölüm ritüellerinde eşlik
eden helva somut olmayan kültürel mirasımızdır.
Türk Dil Kurumunun tanımında “şeker, yağ, un veya irmik ile yapılan tatlı” olarak geçen helva; tahin helvası, koz helvası, keten helvası, gaziler helvası gibi birçok çeşidi bulunmaktadır.
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Geçmişi 13. Yüzyıla kadar uzanan helva, Mevleviliğin kurucusu ve
şair Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin kayıtlarında yer almaktadır.
Helva sadece tatlı olarak değil insanların sosyalleşmesi, çeşitli toplantılarda kutlama ve eğlence amacıyla yapılmaktadır. Saraydan
halka kadar toplumun her kesiminden insanın ulaşabildiği helvanın törensel bir anlamı da vardır. Bir araya geldikleri toplantılara
adını verecek kadar (helva sohbeti) geleneklerde yer etmektedir.
Bütün bu kullanım alanları dışında toplantılarda zihni açmak amacıyla ikramı yapıldığı da ayrıca bilinmektedir. Çalışmamızda mutfak kültürümüzde helvanın yaşatılması, sahip çıkılması tanıtılması, önemi ve tarihçesine değinilmiş olup günümüze gelinceye
kadar geçtiği aşamalar irdelenmektedir.
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ANADOLU’NUN MİRASI EKMEKLERİN
DİNİ AÇIDAN ÖNEMİ
Neslihan ÇETİNKAYA, Atatürk Üniversitesi
Aykut ŞİMŞEK, Atatürk Üniversitesi
Salih YILDIZ, Atatürk Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Ekmek, Müslümanlık, Hıristiyanlık, Musevilik.
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı her şeye miras adı
verilmektedir (TDK, 2018). Toplumları millet yapan değerler bütünü olan kültür ise bu miras birikimlerinden oluşmaktadır. Her
ülke kültürel miras değerlerine sahip olmakta ve onları koruyarak
gelecek nesillere aktarabilmek için çabalar sarf etmektedir. Bu kültürel miras unsurları arasında halkın en çok benimsediği ise dini
inanışlarına göre şekillenen kültürel miras unsurlarıdır. Çünkü
inanma ihtiyacı her insanın temel ihtiyaçları arasında yerini almaktadır. Bu durumda insanların inanışlarına göre yaşamlarını şekillendirdiğini ifade etmek mümkündür. Türk kültürü, inanılan
dine göre yaşamı şekillendirme üzerine kurulmuştur. Bu noktada
yine temel ihtiyaç olarak nitelendirilen yeme-içme ihtiyacında da
dini inanışların etkisinin büyük olduğu söylenebilir.
Açlık ihtiyacının giderilmesinde kutsal olarak değerlendirilen en
önemli besin ekmektir. Ekmek, hem maddi anlamda maliyetinin
ucuz ve yapılışının zahmetsiz olması nedeniyle hem de manevi anlamda çok önemli bir nimet olarak kabul edilerek büyük saygı duyulması nedeniyle hayatımızda önemli bir yer edinen kültürel miras unsuru olarak kabul edilmektedir. Dinimizde ekmeğe basmak
ve küfretmek günahtır. Yere ekmek düştüğünde öpüp başımızın
üstüne koyup kaldırmak gibi bir gelenek oluşmuştur. 2015 yılında
futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun tribünden sahaya atılan ekmeği
fark ettiğinde ekmeği 3 kere öpüp başına koyması ve sonra kaldırması sonrası çekilen fotoğraf yılın fotoğrafı seçilmiştir. 2018 yılında
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Mesut Özil’in yine ekmeği yerden kaldırmasına da övgüler yağdırılmıştır. Yine ekmek kırıntılarının yere dökülüp temizlenmemesi
durumunda bu kırıntılara basmanın günah olduğu, eğer yatılan
yere ekmek kırıntısı dökülür ve temizlenmeden yatılırsa kötü rüyalar görüleceği gibi inanışlar da diğer inanışları takip etmektedir.
Herhangi birini bir şeye inandırmak istediğimizde de “ekmek
çarpsın” veya “ekmeğin üzerine yemin ederim” gibi ifadelerin kullanılması ekmeğe atfedilen kutsallığın ispatı niteliğindedir.
Tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte Anadolu’da buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar vb. tahıl ürünleri üretilmeye başlamış ve böylece
bu ürünler ekmeğin üretilmesine vesile olmuştur. Ekmeğin temel
maddesi olan bu buğdaygillerin Mezopotamya topraklarındaki
Bereketli Hilal’de ekilmeye başlandığı tahmin edilmektedir (Şahin,
2017). Yüzyıllar boyunca insanlar ekmek ve türevlerini tüketerek
ayakta kalmayı başarmışlar ve ekmekle ilgili birçok teknikler geliştirerek gelecek nesillere de aktarmışlardır. Orta Asya’dan Anadolu’ya göçen Türkler ekmek alışkanlıklarını Anadolu’ya yaymışlardır. Anadolu’ya büyük etkileri söz konusu olan Hititler döneminde ekmek zirveye çıkmış, türlü türlü çeşitleri yapılmıştır. Hatta
Hammurabi Kanunlarında ekmeğe verilen önem, ekmek konusundaki hususlara dikkat edilmediğinde cezalarla sonuçlanarak kanıtlanmıştır. Hititlere göre ekmek, ruhsal evreni kapsayacak bir şekilde her yerdedir. Ölen bir insanın azığı, Tanrıların önünde kurbanlık, ölümlülerin de tüm yaşamları boyunca katıktır (Karauğuz,
2006; Gürsoy Naskali, 2015).
Tek tanrılı dinlere inanılan dönemlere ait olan mitolojik hikâyelerde de ekmeğin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. İnsanlar,
tanrılarına sundukları en önemli yiyeceğe “yaşam ekmeği” adını
vermişlerdir ve bu isim Gılgamış destanında da geçmektedir. Antik Yunan döneminde “ölümsüzlük ekmeği” olarak nitelendirilen
ekmekler, Antik Mısır döneminde firavun mezarlarına bırakılmış
ve ruhun yeşermesine yardımcı olacağına yönelik hikâyeler anlatılmıştır (Gürsoy Naskali, 2015).
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Araştırmacılar, Anadolu kültüründe ekmek yapımı, türleri, yapımında kullanılan araçlar, saklama yöntemleri ve hatta ekmeğin
sağlık açısından önemi üzerinde durmuşlardır. Bunun yanı sıra
doğum, ölüm, evlenme, bayramlar, kurban, adak vb. önemli günlerde ekmeğe farklı önemler atfedilmiştir. Hatta ekmek destanlarda, atasözlerinde ve deyimlerde, âşık edebiyatında, bilmecelerde vb. kullanılarak önemi üzerinde oldukça fazla durulmuştur
(Göktaş, 2011). Hatta tarihi tıp metinlerinde bütün yiyeceklerin başının ekmek olduğu ve ekmeğin sağlık için faydaları anlatılmıştır
(Böler, 2015).
İslam dininde ekmeğin önemi üzerine yapılmış çalışmalar da mevcuttur. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bir takım ayetlerde ekmekten
bahsedilmektedir. “Ekmeğe hürmet ediniz. Ona hürmet edene Allah da
ikramda bulunur” (Taberani, Mu'cemul Kebir, 22/335; Heysemi,
Mecmu'u'z-Zevaid, 5/34) örneğinde olduğu gibi yine farklı bir takım ayetler vardır. Ayrıca ekmeğin kutsallığıyla ilgili Peygamber
Efendimizin hayatından da bir takım örnekler bulunmaktadır.
Ekmek konusunda yapılmış çalışmalar genellikle yukarıda anlatılan hususlar çerçevesinde olmuştur. Ancak ekmeğin dini öneminin
yalnızca İslam dini nazarında incelenmesinin eksik kaldığı, üç büyük dinlerden diğerleri olan Musevilik ve Hıristiyanlık dininde ekmeğe ne kadar önem verildiğinin daha az üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışmada ekmeğin dini açıdan öneminin yalnızca İslam diniyle sınırlı kalmaması için daha
ayrıntılı bir araştırma yapılarak diğer dinlerde ekmeğin yeri ve
önemi üzerinde durmakta planlanmaktadır. Bu bağlamda diğer
dinlerle ilgili yazılan literatürün yetersiz kalacağı düşüncesiyle ülkemizde yaşayan, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerine mensup kişilerle görüşmeler yapılacak ve bu görüşmelerde görüştüğümüz
kişilerin kendi dinleri bünyesinde ekmeğe ne kadar önem verdikleri üzerinde durulacaktır. Hatta, görüşme yaptığımız kişilere yaşantıları boyunca (çocukluk, gençlik, diğer dönemler vb.) hangi
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dönemlerde ekmeğin kendileri için ne ifade ettiği de sorularak tespit edilecektir. Böylece diğer dinlerde de ekmeğin öneminin ortaya
konulabileceği planlanmaktadır.
Alan yazında Musevilerin kutladıkları fısıh (hamursuz/mayasız)
bayramında ekmeğin başrolde yer aldığı görülmektedir. Özellikle
mayalı olarak yapılan ekmeklerin yedi gün süren bayram boyunca
yapılmaması, daha önce yapılan mayalı ekmeklerin üretildiği ve
pişirildiği yerlerin temizlenmesi, hatta bir bayram temizliği olarak
nitelendirebileceğimiz kuş tüyü, mum ve odun kaşık eşliğinde ekmek kırıntısı arama ve temizleme süreci Musevilerde ekmeği
önemli kılmaktadır. Hıristiyanlık dini incelendiğinde ise bu dinde
yenmesi yasak olan herhangi bir şey olmadığının görülmesi gibi,
ekmeğin diğer besinlerden ayrı bir öneme tabi tutulmasına yönelik
herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Hıristiyanlar yedi ölümcül
günah olan aç gözlülük ve oburluk günahlarını işlemedikleri sürece, yani gizli veya yalnız yemek yemek, doyduktan sonra yemek
yemeye devam ederek başkalarının hakkını yemek gibi günahlar
işlemedikleri sürece her besini tüketmişlerdir. Bu nedenle ekmek
ile ilgili ayrıca bir kültürleri oluşmadığını söylemek doğru bir ifade
olacaktır (Gürsoy, 2014).
Bu araştırmada öncelikle genel olarak Anadolu’nun mirası ekmeğin tarihsel gelişimi üzerinde durulacak, daha sonra üç büyük
dinde ekmeğe verilen önem literatürde yer alan bilgiler incelenerek ortaya konulacak son olarak Musevi ve Hıristiyanlarla yapılan
görüşmeler sonrasında elde edilen röportaj sonuçları analiz edilerek araştırma sonuçlanacaktır. Daha sonra gerçekleştirilmesi düşünülen araştırmalarda Anadolu’nun mirası olan ekmekler, Anadolu’nun yedi bölgeye ayrılarak özellikle yöresel ekmek türlerinin
tespitine yönelik olabilir. Bunun yanında birçok etnik kökenin ve
farklı dini inanışa mensup kişilerin birlikte yaşadığı yerlerde çalışmalar yapılarak ekmeklerin kültürlerarası etkileşime olan katkıları
üzerinde durulabilir. Yine bahsi geçen kişilerin Anadolu’da yaşaması sebebiyle Anadolu’nun ekmek kültürüne alışıp alışamadıkları ve kendi kültürlerini Anadolu’ya aktarıp aktaramadıkları konusu da araştırmalara dâhil edilebilir.
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SEMENİ ÖRNEĞİ
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Toplumların birlikte hatırlama pratikleri, küçük ya da büyük ölçekte bir sosyal grubu birleştiren ortak kimliğin keşfi olarak kabul
edilmektedir. Kimlik bireysel ve toplumsal anlamda var olabilmek
için hayati önem taşımaktadır. Nesiller arası bağın sağlanması ve
bir toplumun sosyal varoluşunu devam ettirebilmesi için kültürel
belleğin sürekli canlı tutulması gerekmektedir. Buda hatırlamaya
ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesine bağlı olmaktadır. Ritüel
toplumsal belleğin tekrar kuruluşunu sağlayarak; kültür, ekonomi
vb. alanlardaki bilgilerin ve geleneklerin yeni kuşaklara aktarma
işlevini yerine getirmektedir (Murtezaoğlu, 2012: 345).
Kültürel bellek açısından bakıldığında, gerçek tarih ile hatırlanan
tarih arasındaki fark konusu merkezileşmektedir. Kültürel bellek
için “gerçek” değil, hatırlanan tarih önemli olmaktadır. Kültürel
bellekte gerçek tarih, hatırlanan tarihe ve ardından da efsaneye dönüşmektedir. Grup ya da toplumsal kimlik, kültürel bellek aracılığıyla sürekli yaşatılmakta ve sonraki kuşaklara aktarılmaktadır.
Kültürel bellek vasıtasıyla, tarihin anımsatılması mümkün olmaktadır. Böylelikle toplumlar geleneklerini sürdürebilirler. Gündelik
yaşamın ötesinde yer alan kimlikler, kültürel bellek içinde saklanmakta ve canlı tutulmaktadır (Assman, 2001: 56). Bu anlamda, kültürel belleğin geçmişle bugün arasında, zamanı ve mekanı aşarak
bir köprü işlevi üstlendiğini söylemek mümkündür. Kültürel bellek, gündelik olmayan olayların hatırlama işlevini gerçekleştirebilir. Kültürel bellek geleneklerin oluşmasına yardımcı olurken, aynı
zamanda geçmişle ilgili geleneklerin köklerini de yansıtabilir. Bu
durum bir toplumun kendine ait değerlerini sürekli yaşatmasını
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mümkün kılabilir. Bununla birlikte, toplumların geçmişleriyle
bağlantı kurabilmeleri ve geleneklerini devam ettirebilmeleri, psikolojik anlamda da özgüvenlerini güçlendirebilir.
Tarihin her döneminde, kültürel bellek; ataların varlıklarını, düşüncelerini ve yaratılarını bir arada tutma görevini üstlenerek, toplumların ülküsel arzularının somut göstergesi de olmuştur (Demir,
2012: 189). Geçmişe ait gelenekleri, kültürleri vb. konuları toplumların yapılarında sürekli kılmakta, toplumun ortak belleğe ait öğelerin hatırlanması ve bir disiplin çerçevesinde tekrarı esas olmaktadır. Bu sürekliliği sağlamak için, kültürel belleği oluşturan öğelerin toplumlar tarafından hatırlanması esastır. Hatırlama sürecinde ritüel olgusu ön plana çıkmaktadır. Ritüeller; toplumların
kültürel miraslarını yansıtma görevini üstlendikleri için içerikleri
statik olmalı ve icra sürecinde işlevler dinamik biçimde yürütülmelidir. Ritüeller, toplumsal kültür belleklerinin en önemli öğelerindendir (Karaca, 2006:50). Ritüellerin uygulama sürecinde; toplumların tarihlerinden, inançlarından ve sosyal yaşamlarından vb.
somut ve soyut izler bulmak mümkündür.
Ritüeller, kültürel mirası sonraki nesillere aktarmakla birlikte, bazı
toplumsal görevleri de işlev alanında formel uygulamalarla barındırmaktadırlar. Ritüeller, bu yönleri ile geleneklerin devam etmesine, değer yargılarının kökleşmesine yardım etmektedirler. Bu
durum; kültürel unsurların ayakta tutulmasına, bireylerin bir
araya getirilmesine, bireyler arasındaki toplumsal bağların güçlendirilmesine ve toplumdaki türlü ortaklıkların pekiştirilmesine
katkı sağlamaktadır(Temur, 2011: 158).
Ritüel kavramı “bir şey yapmak” veya “inananların üzerinde uzlaşarak simgesel anlam yükledikleri geleneksel uygulamalar” olarak tanımlanmaktadır. Semboller, ritüellerin vazgeçilmez öğeleridir. Ritüellerin uygulama sürecinde, uygun zamanı seçmek önemlidir. Ritüellerin uygulama sürecinde, sık sık tekrarlanan davranışlara rastlamak da mümkündür (Marshall, 2009: 653). Tüm milli,
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dini, sosyal vb. ritüeller üç aşamada gerçekleşmektedir; ritüele hazırlanma, ritüeli icra etme ve ritüeli sonlandırma aşaması(Olgun,
2016:86).
Toplumların yaşamları boyunca uyguladıkları ritüellerde kültürleri, sosyal yaşamları, inançları, gelenekleri, alışkanlıkları vb. yapılarından izler bulunabilir. Ritüellerde, bir grubun veya toplumun
değerleri, sembollerle temsil edilebilir. Bu bağlamda, törenlerde ve
bayramlarda uygulanan ritüellerde, sembollerin özel bir yeri bulunmaktadır. Milli ve dini törenler ve bayramlar sırasında yerel
unsurların bir araya gelme ihtimali güçlenebilir. Bununla birlikte
toplumların kültürel, sosyal, politik vb. alanlardaki dayanışmalarının güçlendirilmesi de sağlanabilir. Milli veya dini törenlerin ve
bayramların ritüellerine toplumların gönüllü katılımı, kültürel belleklerin yaşatılmasında önemli bir rol oynayabilir. Toplumların
köklü kültürel değerlerine verdikleri önemi anlamakta, milli ve
dini törenlerinde ve bayramlarında ritüeller aşamasında uygulanan detaylar, yararlı ipuçları verebilir. Milli ve dini törenlerde ve
bayramlarda gerçekleşen ritüeller, toplumların ortak maddi ve
manevi köklü değerlerinin yansıtılmasına ve yaşatılmasına önemli
katkı sağlamaktadır.
Asya ve Ön Asya’daki toplumlarda, bazı törenlerin ve bayramların
da aynı nedenden dolayı kutlandığı görülebilir. Bu toplumların
coğrafi bakımından benzer iklim şartlarında yaşamaları, mevsimsel törenler ve bayramlar için gerçekleşen ritüellerin aşamalarında
ortak sembollerin yer almasına neden olabilir.
Eski çağlardan itibaren, geçim kaynaklarını ağırlıklı olarak tarımdan sağlayan toplumların, tabiatın kurallarını önemle benimsedikleri görülmektedir. Tabiatın kuralları ve mevsimsel değişiklik, tarımla uğraşan toplumların ekonomik, politik, sosyal ve kültürel
yapılarında derin etkiler bırakmaktadır. Bu toplumlarda mevsimlerin değişimiyle, yaşam şartları ve olanakları da değişmektedir.
Bu nedenle mevsimsel törenlerin ve bayramların kutlamasındaki
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ritüellerin daha özenle yapıldığı görülmektedir. Söz konusu toplumlarda, çoğu kültür, inanç, sosyal vb. değerlerin oluşmasında,
tabiatın kuralları ve mevsimlerin değişimi önemli rol oynamaktadır.
Toplumlar, Nevruz bayramını kutlarken, kendilerine özgü kültürel motifler kullandıklarından, ilgili ritüellerin uygulama aşamalarında bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Ancak tüm toplumlarda,
Nevruz ritüellerinin yapılma aşamalarında yaşanan sevinç ve neşe
duygusu benzerdir. Türk, Azeri, İran, Afgan gibi toplumlarda,
Nevruz bayramının daha da detaylı ritüellerle kutlandığı görülebilir. Nevruz kutlamalarında toplumların yazılı kültürel miraslarına da rastlamak mümkündür. Örneğin Azeri Türk boyları Nevruzun gelmesini kutlamak için aşağıdaki maniyi okumaktadırlar:
(Devlet-Naskalı: 1999:88)
Novroz gelir, yaz gelir,
Neğme gelir, saz gelir.
Bağçalarda gül olsun,
Gül üste bülbül olsun.
Farklı toplumlarda, Nevruz ritüellerinde görülen benzerliklerin
nedenlerinden bir tanesi; Nevruzu temsil eden sembollerden kaynaklı olabilir. Toplumlar, tabiatın canlanmasını kutlamaya başlamakla birlikte, geleceğe yönelik edindikleri arzuların gerçekleşmesi için, tabiatın öz kaynaklarından destek aldıkları görülmektedir. Nevruz bayramının anlamını ve önemini yansıtmak isteyen
toplumlar, ilgili ritüellerin aşamalarında tabiatın öz kaynaklarından oluşan sembollerin yerleşmesine özen göstermişlerdir.
Kültürel bellekte, semboller vasıtasıyla ritüeller kalıcı hale gelmektedir. Semboller, kültürel etkinliklerin anlam kazanmasını sağlamaktadır. Tarih boyunca toplumların, törenler ve bayramlarla ilgili yaptıkları ritüellerin aşamalarında, sembollerden destek aldıkları kanıtlanmaktadır. Ritüellerde sembollerin devreye girmesiyle,
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toplumların duyguları ve düşünceleri daha anlaşılır biçimde ortaya çıkarmaktadır (Nar, 2014: 968).Sembollerin ve ritüellerin birleştirici güçlerinin desteğiyle, toplumların inanç biçimleri, ortak
duyguları vb. özellikleri hakkında gelecek nesillere bilgiler aktarılabilir. Bu nedenle, törenlerdeki veya bayramlardaki ritüeller aşamasında her bir sembol dikkatle seçilmelidir.
Antropolog Geertz’in, kültürü; anlamlar ve değerler sistemi olarak
tanımlayarak, kültürün gelişimini ve sürekliliğini sembollerle
açıklamaya çalıştığı görülmektedir. Bütün insanlar bir takım biyolojik, psikolojik ve toplumsal yaşam kapasitesiyle doğarlar. Ancak,
toplumlarda hazır bulunan bu kapasiteler, kültürler ve semboller
vasıtasıyla işleve konulur ve yönlendirilir (Hasanov, 2014: 83). Ritüeller ve semboller, Antropolog Victor Turner’in görüşüne göre;
toplumların bütünleştirici güçleri olarak değerlendirilmelidir. Ritüeller ve semboller, kültürel devamlılığa katkı sağlamaktadır
(Turner, 1969: 52).
Tarihte toplumların, birbiriyle iletişim kurmak için, kavramları
sembol şekline getirdikleri görünebilir. Toplumların semboller
aracılığıyla, duygu ve düşüncelerini aktarmaya çalıştıkları, somut
kültürel miras varlıklarıyla da kanıtlanabilir. Törenlerde ve bayramlarda yapılan ritüeller aşamasında hazırlanan ve sunulan sembol yemekler ve tatlılar, toplumların somut kültürel mirasları olarak kabullenilebilir. Nevruzu kutlayan toplumların, bu bayramın
anlamını ve önemini yansıtmak için, Nevruz ritüellerinde sembol
yemeklere ve tatlılara özenle yer verdikleri görülmektedir.
Semeni’nin, Nevruz kutlamalarının nedenini temsil edebilen en
anlamlı sembollerden biri olarak, eski çağlardan itibaren bu bayramın ritüellerine dahil edildiği söylenebilir. Özel olarak buğdaydan
yeşertilen Semeni, Nevruz öncesi yeşillendirilir. Tabiatın canlanmasını temsil eden Semeni, bolluk ve bereket sembolü olarak evlerde Nevruz bayramının sofralarına konulmaktadır. Semeni’nin,
farklı toplumların çeşitli şiirlerinde ve manilerinde baş konu olarak ele alındığı görülmektedir. Bu nedenle Semeni, yazılı olarak da
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somut kültürel miras varlıkları dahiline yer almaktadır. İmamverdiyev yazdığı (2005: 236), ‘Nevruz Gelende’ başlıklı manide Semeni’yi şu şekilde kaleme almıştır:
Köhne ilin sonu çatır,
Novroz gelende, gelende.
Bahar muradına yetir,
Novroz gelende, gelende.
…..
Oba bilir eller bilir,
Türk Dünyası’nda sevilir.
Semeniler göyerdilir,
Novroz gelende, gelende.
(İmamverdiyev, 2005: 236).
Azeri Türk boylarında, Semeni’nin hazırlama aşamasında aşağıdaki mani okunmaktadır (Abdulla, 2005: 97):
Semeni, ay Semeni,
Göyerderem men seni.
Sen gelende yaz olur,
Yaz olur, avaz olur.
Hoşdur dedenin sazı,
Yazda ötkem avazı.
Semeni, can Semeni,
Göyerderem men seni.
Senden men can isterem,
Damarda kan isterem.
Kanım temiz gerek,
Dosta sanım gerek.
Sensiz kanım olmaz,
Cansız sanım olmaz.
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İlletimin loğmanı,
Yamanlığın amanı.
Semeni, ay Semeni,
Göyerderem men seni.
Yazda könül şad olur,
Damağımda dad olur.
Semeni, ay Semeni,
Göyerderem men seni.
Başım, dişim ağrımasın,
Ağrılarım yarımasın,
Düşmenlerim karımasın,
Cancığazım üzülmesin,
Gözlerime süzülmesin.
Semeni, ay Semeni,
Göyerderem men seni.
Semeni, can Semeni,
Gözlerime ışık ver,
Işık ver, yaraşık ver.
Dizime taket gelsin,
Koluma küvet gelsin.
Semeni, ay semeni,
Sen gelende yaz olur,
Saz olur, avaz olur.
Semeni, sakla meni,
Semeni, can semeni,
Göyerderem men seni
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Azeri Türk boylarında, Nevruz sofrasına Semeni konulurken şu
mani okunur (Veliyev, 1985: 94):
Semeni, sakla meni,
İlde göyerderem seni.
Semeniye saldım badam,
Koymurlar bir barmak dadam.
Semeni, bezana gelmişem,
Uzana uzana gelmişem.
Nevruzu kutlayan toplumlar için Semeni, sembolleşmiş, soyut kültürel miras olarak tanımlanabilir. Semeni çimlenmiş buğdaydan
elde edilen ve hiçbir tatlandırıcı kullanılmadan yapılan bir tatlı türüdür. Semeninin lezzeti ve tadı, su, buğday çimi ve tam buğday
ununun birleşiminden ortaya çıkmaktadır. Azeri Türkçesinde Semeni ve Semene olarak isimlendirilen bu tatlı, farklı ülkelerde,
farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin; Özbekistan’da Sümelek
(Eraslan,2015: 110), Kırgızistan’da Sümelek ve Sümölök (İpek,
2012: 34), Afganistan’da Semenek (Ziyayi, 2004:53), İran’da Samanu (Amiryousefi ve Razavi, 2013: 385) isimleriyle anılmaktadır.
Semeni, Türkiye’nin farklı yörelerinde de farklı isimlerle tanınmaktadır. Örneğin; Çorum’da Puut ve Puvut (Gösterir, 2015: 321),
Sivas’ta Uğut (Kayıpmaz ve Kayıpmaz, 1988: 9) ismiyle bilinmektedir.
Bu çalışmada, Nevruz ritüelleri içinde geleneksel ve sembolik bir
tatlı olarak yer alan Semeni’nin üretim yöntemi, besin değeri, sağlık açısından sağladığı faydaları ve kullanım alanları ile ilgili bilgi
verilmesi amaçlanmıştır. Semeni’nin, Nevruz ritüellerinin somut
kültürel mirası olarak, özellikle gençler arasında çok fazla tanınmadığı bir gerçektir. Bu çalışma vasıtasıyla, kültürel bellek özelliğini taşıyan Semeni tatlısına dikkat çekerek, Türk mutfak kültürünün bir parçası olarak yitip gitmemesi ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu olması arzu edilmektedir.
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İMROZ PANAYIRLARI VE NOSTALJİ
Yorgo KSİNOS, Selanik Yazarlar Derneği Başkanı
H. Rıdvan YURTSEVEN,
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Anahtar Kelimeler: İmroz, Panayır, Nostalji.
Panayır sözcüğü, πας (pas) ve άγυρις (ayiris) sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Eski Yunancada πας herkes-bütün anlamına gelir. Αγυρις, Aeoliki lehçesinde (Midilli Adası ve Ayvalık Bölgesi)
αγορά (agora) sözcüğüdür. Αγορά, toplantı ve meclis demektir.
Bu sözcüklerin birleşmesinden meydana gelen πανήγνρις (panayiris), bir tanrı/tanrıçanın kutlaması için ya da siyasi bir nedenden
gerçekleşen toplantıdır. Bu tür toplantılar, antik zamanlardan beri
alış-veriş fırsatı da sağlamaktaydı. Zamanla bu ticaret faaliyetleri
nedeniyle, πανήγνρις sözcüğü pazar anlamını da aldı.
Bu bildiride panayır kavramı, İmroz örneğinde nostaljik bir perspektifle incelenmekte ve İmroz panayırlarına özgü yadigar ürünler anlatılmaktadır.

