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ÖZEL GÜNLER
Düğün
Düğünlerde çoğunlukla 4 çeşitten oluşan takım yemeği
verilmekte. Özellikle geçmişte. 1. Düğün çorbası. Bu,
tercihe bağlı olarak pirinç ya da mercimek çorbasıdır.
2. Etli nohut ya da akfasulye yemeği. Bu da tercihe
bağlıdır. 3. Un helvası ve yanında erik, üzüm, ergen karışımı hoşaf. Ancak şimdilerde un helvası yerine irmik
helvası yapılıyor. 4. Düğün pilavı. Bulgur pilavıdır ve
sulu etle servis edilir. Günümüzde ise daha çok, komşu
Isparta’dan öğrenilen ve bir çeşit etli pilav olan gabine
ikram ediliyor.

Kurban Bayramı
Arefe günü kömbe ve pişi yapılırken bayram için geçmişte olduğu gibi bugün de yaprak sarması, haşlanmış
kemikli et olan sulu et, mangal da denilen sac kavurma
ve bulgur pilavı pişiriliyor.

Tatlı Bayramı / Ramazan Bayramı
Kış günlerine denk gelen zamanlarda tarhana çorbası,
akfasulye, kuru börülce, nohut yemekleri yapılır sarma
sarılır, yaz ise bamya yapılır(dı). Tatlı olarak ise sarıburma, baklava hazırlanır. Kurban Bayramı’nda tatlı
yapılmaz.

KIŞ HAZIRLIKLARI
Erik kurusu
Ekşi, tatlı, sarı, kırmızı tüm erikler toplandıktan son-
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ağ olarak şimdilerde daha çok zeytinyağı
ve çiçek yağı kullanılsa da geçmişte çoğunlukla tereyağı ve haşgeş yağı yeğlenmekteydi. Ama koku verdiği ve bu koku
da pek beğenilmediği için tatlılarda değilyalnızca sebze yemekleri ile bulgur pilavında kullanılmaktaydı.
Yöre mutfağında hanımlar, halen ve zaman zaman Osmanlı ölçü birimlerini kullanıyorlar. Ama bunu mutfak
araçlarının üzerinden yapmaktalar. Örneğin 9 litrelik
bir zeytinyağı tenekesine doldurulan tahıl 1 şinik, diğer
bir deyişle 5 okka olarak ölçümleniyor. 18 litre’lik zeytinyağı için ağaçtan oyulmuş kile kullanılıyor ve içindeki 1 kile olarak ölçümleniyor.
Tarhana bundan 20 yıl öncesine dek pişirilerek hazırlanmaktayken bugün pek çok evde daha kolay bir üretim yolu olan çiğden hazırlama uygulanıyor. Yörenin
tarhana yapma zamanı ağustos sonu, eylül başı.
Kahvaltıda közlenmiş biber ve patlıcan geçmişten bu
yana ikram edilen yiyecekler arasında.
Yörede 3 çeşit buğday yetişiyor1: Uzun saplı olan “arı
buğdayı”, kırmızımsı kızıl renkli “kızıl evli” ve san olmadığı diğer bir deyişle hastalanmadığı için sürekli ekilen ve yörede en çok kullanılan “kısa saplı”. Arı buğdayı pek ekilmiyor; çünkü yatar, diğer bir deyişle san
olur, hastalanır. Kızıl evlinin rengi asıl kaynatıldığında
belli oluyor, kırmızısını kaynayınca veriyor ama, bulgura gelmez; çünkü, siyahlaşıyor. Kısa saplı ise bulgur
için iyidir; çünkü, bembeyazdır, serttir, topludur, ezik
olmaz. Bu nedenlerle en çok ekilen buğdaydır.
Bazlama mayalı hamurdan yapılır; kalın ve kabarık olur.

Müyesser Düzenli

ra yıkanmadan ve çekirdekli olarak güneşte kurutulur.
Toprak saçaklarda (damlarda), teraslarda kurutulur.
Sıcakta yaklaşık 20 gün yeterli oluyor bunun için. Söğüt pürçüğünden, çubuğundan örülen selede depolanır. Güve olmaması için de seleye nar kabukları ya da
ceviz kabukları atılır.

Kabak besteli
Müyesser Düzenli2
Bal kabağı soyulur. Beyaz bir tülbente biraz kireç doldurulur, tülbent bağlanır ve suya atılır. Bal kabağı da
bu suya atılır. Akşamdan sabaha dek bu şekilde bekletilir. Sabahleyin süzdürülür. Diğer yanda aküzüm çiğnenir, topraklanır (pekmez toprağı atılır). 1 kez kaynatılır. Kaynama sırasında fesleken dalı bırakılır. Pekmez
başka bir kazana süzdürülür, toprağından arındırılır.
Kabak kireçten çıkarılır, yıkanır, pekmeze aktarılır.
İyice kaynatılır. Ağdalaşınca kıvama gelmiş olur.
• Pekmez toprağı Akyamaç’ın yamacından alınır.
• Fesleken aroma ve koku içindir.
• Güzün yapılıp bahara dek tüketilebilen bir yiyecektir.
Emine Dilekçi: Kabak sütlenen kartalmış kabak olmalıdır. Kirece yatırma işlemi ise kabağı kirece atmak
değildir. Önce suya kireç atarız, dibine çökünce suyu
süzer, kabağı bunun içine atarız. Pekmezi, arı gelmesin
diye gece kaynatırız. Üzüm zamanı, ceviz zamanıdır.
Taze cevizi ipe dizer, bestelin içine batırıp çıkarırız.

Kuru kıyma / Kışlık kıyma tekeri
Esma Artaç, Fadime Düzenli
Kemiksiz et satırla kıyılır. Kendi yağında ve tuzla tavada kavrulur. Rengi dönünce biraz daha kavrulur. Bakır
kaplara alınır, soğumaya bırakılır. Donunca tabaktan
çıkarılır, üst üste olacak şekilde bezlere doldurulur. Serin ve yüksekçe bir yere asılır.

Kabak besteli

• Serine asılması bozulmayı önlemek, yükseğe asılması
böcek vb.nin ulaşamaması içindir.
• Özellikle menemen (soğan aşı), tarhana çorbası, ak
fasulye yemeği ve yumurtaya konur.
• Yuvarlak biçimli olduğundan teker denmektedir.
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Mısır unu
Mısır yaz sonuna doğru balkonlara, saçaklara serilir;
güneşte 10-15 günde kurutulur. Ardından değirmende

öğütülür. Mısır unuyla mısır ekmeği ve mısır kömbesi
yapılır; kışın hamsi, yazın alabalık olmak üzere balık
kızartılırken kullanılır.
Bey mısırı: Bu, tamamen kırmızı taneli ya da kırmızı
taneleri çok olan bir çeşittir. Tarlada çok nadir bulunduğundan bir de oyuna araç olmuştur. Mısır kırarken
bir yandan da soyulup içine bakılır, eğer kırmızı taneli
ise “Bey mısırı bende!” diye bağırılır ve oyun kazanılır.

Tarhana (çiğden)
Fâtime Taştekin
Malzemeler: 7 kg göce unu (5 kg buğday, 1 kg nohut, 1
kg mısır), 5 kg yoğurt, 1 kg kırmızıbiber, 1 kg domates
salçası, 1 kg rendelenmiş soğan, 250 g ezilmiş sarımsak, 2 çorba kaşığı boy otu tohumu unu, ince kesilmiş
maydanoz, nane, kekik, kimyon, karabiber, tuz.
Hazırlanışı: Tüm malzemeler, melez olana dek yoğrulur. Üzeri örtülerek istenen lezzet kıvamına gelene dek
1 gün-1 ay süresince mayalanmaya bırakılır. Her gün
bir kez karıştırılır. İlkin acılaşır, sonra tatlanır. Mayalanan hamur topaklar halinde güneşe serilir. Nemini
atmış ama tamamen kurumamışken övelenir. Bez torbaya alınır.
• Yoğurt taze ev yoğurdu olmalı.
• Mayalanma süresi istenen tada göre belirleniyor. Acı
isteyen 1 gün sonra, tatlı isteyen 1 ay sonra alıyor.
• İstenirse, övelemenin ardından bir kez de kevgirden
geçirilerek de kullanılabilir.
• Eskiden ise yalnızca topaklar halinde kurutulur. Bu
topaklar, çorba yapılacağında akşamdan ıslatılırdı.

Tarhana (pişirerek)
Fâtime Taştekin
Buğday, mısır, nohuttan hazırlanan göceye kabuklarıyla doğranmış domates ve az miktarda su eklenir. Karış-

Fadime Düzenli

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

Esma Artaç

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

tırılıp katı hamur kıvamına gelene dek (1 saat kadar)
kaynatılır. Ateşten alınıp üzerine nane dalı serilir. 2
saat kadar bu halde dinlendirilir. Sonra ayran eklenip
yoğrulur. Hamur durulaşınca nane ve haşlanmış bütün
nohut ile un haline getirilmiş boy otu tohumu eklenir,
karıştırılır. Bir leğene alınır, en az 24 saat olmak üzere mayalanmaya bırakılır. Sonra topak topak güneşe
serilir.
• Mayalanma 1 haftaya dek uzayabiliyor.
Havva Dilekçi3: Nohut kaynatılır. Pişince un (yarılmış göce) eklenir, karıştırılarak koyulaştırılır. Taş gibi
hamur olana dek pişirmeye devam edilir. Ateşten alınınca, güzel koku vermesi için, dalıyla birlikte nane
yerleştirilir. Üzerine temiz bir bez örtülüp 30 dakika-1
saat kadar uyumaya bırakılır. Diğer yanda doğranmış
domates ve kırmızıbiber kaynatlır, süzgeçten geçirilir.
Akan suyu ayran ve sürtülmüş nane ile yoğrulur. Üzerine yine nane dalı yerleştirilir ve bez örtülür. Kabarana
dek beklenir. Mayası geldiğinde avuç içi büyüklüğünde
parçalar koparılıp avuç içinde açılır, ortası çukurlaştırılıp un serpilmiş bir bezin üzerinde güneşte kurutulur.

KAHVALTILIKLAR
Akçakatık
Hülya İşcan4
Yoğurt bir cağ kesede süzdürülür. Tuzlanır; 20-25 gün
boyunca önce asılarak süzdürülür, sonra taşla üzerine
bastırılır, sertleştirilir. Karına basılır.
• Yörede, yalnızca yoğurtla yapıldığından bu ismin verildiği düşünülüyor.
• Akçakatık sonbaharda yapılır, kış aylarında yenir.
• Kahvaltılık olmasının yanı sıra sülük aşı ve kömbe de
dahil olmak üzere pek çok hamur işinde kullanılıyor.
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Gül reçeli

alınıp 1 gece boyunca soğumaya bırakılır. Ertesi sabah
cağ keselere alınıp taş arasında sıkıştırılarak ekşi suyu
akıtılır. Keseye az miktarda peynir karıştırılır. Sıkınca
topaklaşacak kıvama gelmeli ama tam olarak kurumamalı. Bu aşamada tuz, çörek otu ve ıskıla karıştırılır
peynire, melez edilir. Davar derisine ya da toprak çömleğe, ağaç tokmakla, hava almayacak biçimde basılır.
Derinin kolları büzülerek, ağzı (boğaz kısmı) iyice bağlanarak kapatılır. Ters çevrilerek serin bir yerde 2 ay
bekletilir.

Fâtime Taştekin
Malzemeler: 1 fincan kırmızı gül yaprağı; şerbet için 2
su bardağı şeker, 1 su bardağı su, birkaç damla limon.
Hazırlanışı: Gül yaprakları yıkanır, şekerle ovalanır.
1 gece bekletilir. Sabahleyin suyu süzülür, acısı gider.
Şerbet kaynatılır. Kaynamakta iken yapraklar içine
atılır, birlikte kaynatılır. Ateşten almaya yakın limon
sıkılır.
• Yaprakların ovalanması sularını akıtmalarını sağlamak içindir. Hatta yapraklar bu şekilde ezilir.
• Kıvamını tutturmak zordur.
• Gül reçeli Ağlasun’da son 20 yıldır yapılan bir reçel.

• Iskıla yalnızca çökelek yapımında kullanılan bir çeşit
nanedir.
• Çökelek toprak çömleğe basılmışsa ilkin ağzına eritilmiş don yağı dökülür, sonra mısır unu atılır. Bunlar
hava ve koku almasını önleyecektir. Sonra yine ters
olarak toprağa gömülür.
• Şimdi tulum peyniri deniyor5.

Esma Artaç: 2 şekilde yapılır. Ya çökelekle peynir karıştırılır, küpe basılır. Ya da yoğurt keseye konur, üzerine taş basılır, suyu akıtılır; ya ekmeğe çalınır ya da
sulandırılıp yemeğe konur.

Nur
Esma Artaç
Peynir altı suyu kaynatılır. Oluşan peynirdir. Ağlasun
dışında “lor” adıyla bilinen peynirdir.

Peynir: Çiğ inek sütü mayalanır, karıştırılıp üzeri örtülür. 1 saat sonra katılaşmış olduğu halde biraz karıştırılır, soğumaya bırakılır. Soğuyunca cağ keseye konur,
kesenin ağzı büzülür. İlistire bırakılıp suyunu vermesi
beklenir. Üzerine taş bastırılmaz, yamulur. Kazık gibi
olduğunda çıkarılır, dilimlenir. Tuza basılıp 1 hafta
bekletilir. Sulanınca tuzdan çıkarılır peynir altı suyuna
bırakılır. Bu su yetmezse bir tencerede tuzlu su kaynatılır, ayazlatılır ve peynir altı suyuna eklenir.

Fâtime Taştekin
Cağ kesenin içi ve dışı, özellikle ağız kısmı tuzlanır.
İnek ya da keçi yoğurdunun kaymaklı kısımları 1 hafta-1 ay boyunca bu kesede ve kese serin yerde tutularak biriktirilir. Kesenin dışı, porlandığında, yoğurdun
ıslanmaması için, bıçakla sıyrılıp yıkanır. Kese dolduğunda tuluk kurulur. Yoğurt önce leğene boşaltılır,
sonra tuluka alınır. Su verilip elle çevrilerek koyu bir
ayran yapılır. Fişşek ile vurup özleşmesi, yağın yüzeye
çıkması sağlanır. Köpürdüğünde çok soğuk su çilenir.
Yağ yüzeye çıkar; neredeyse kalıp haline geldiğinde
elle çıkarılıp alınır, bakır bakraca konur. Üzerine soğuk
su dökerek elle yoğrulur, kalan ayranı süzülür, geriye
yalnızca yağ kalır. Yağ topak halinde toplanır, saklanır.

Ekmek aşı / Papara

Deri çökeleği

Esma Artaç
Tereyağı kızartılır, içine soğan çintilir. Su eklenip kurumuş mısır ekmeği üfelenerek aktarılır, pişirilir.

Fâtime Taştekin
Keçi yoğurdunun yağı yayıkta alınır. Kalan ayranı kaynatılır. Tuz ile kestirilir. Mavi su verip durulur. Ateşten

Havva Dilekçi: İsteyen kuru kıyma da koyardı. Annem
öyle yapardı.
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Havva Dilekçi

Hülya İşçan

Fâtime Taştekin

Fişşekle vurma sırasında köpüren ayrana su eklemek
ancak deneyimlilerin yapabileceği, sezilerek anlaşılan
ve incelikli bir iştir. Çünkü, bazen yalnızca buz gibi
soğuk değil sıcak su vermek gerekir. Ama, suyun ısısı
ve veriliş şekli önemlidir; çünkü su, iyi ayarlanmazsa
yoğurdu da bozar, deriyi de.
• Tuzsuz tereyağını kısa sürede tüketmek gerekir; çünkü, çok çabuk acılaşır.
• İstenirse sofra tuzu atılarak bir kez yoğrulur ve tuzlu
tereyağı elde edilir.

Bulgur çorbası

Tereyağı

Esma Artaç: İnek yoğurdunu kesede biriktirip yayıkta
yayıyorum ya da makinede çekiyorum. Üzerindeki yağı
alıp soğuk suyla, ayranı gidene kadar yoğuruyorum,
tuzluyorum. Sonra işkembeye ya da küpeciğe basıyorum. Yağdan kalan ayranı da kaynatıp çökelek yapıyorum. Bunu da peynirle keseye basıyorum.
Karın yağı: Geçmişte tuzlu tereyağı işkembeye basılır,
o halde saklanırdı.

ÇORBALAR
Bulgur çorbası
Müyesser Düzenli
Bire bir ölçü su ile bulgur kaynatılır. Diğer yanda nohut ve karnıkara ya da fasulye ayrı ayrı haşlanır. Bulgura suyla birlikte aktarılır. Bulgur biraz piştiğinde yağ
ve salçası eklenir.
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Tarhana çorbası
Fatma Arslanerkekoğlu
Tarhana topakları akşamdan suya ıslatılır. Sabahleyin
aynı suya börülce, rendelenmiş turp ve lahana eklenip
pişirilir.
• İstenirse kavrulmuş kuru kıyma ya da tereyağı da ekleniyor.
• Geçmişte çocuklar bu çorbanın kaymağını mısır ekmeğiyle yiyorlardı, özellikle akşamları.
• Malzemeleri yüzünden, geçmişte çok geç pişen bu
çorbayı hanımlar şimdilerde, haklı olarak, düdüklü
tencerede çok daha kısa sürede pişiriyor. Ama bunun
için börülce önceden haşlanmış olmalı.
• Yörede her zaman yapılan bir çorba olsa da özellikle
orta yaşın üzerindeki hanımlar etsiz bayramda (Ramazan Bayramı) mutlaka yapıyor.

SEBZE YEMEKLERİ /
BAKLİYAT YEMEKLERİ
Yörede kurutulmuş sebze kullanımı yaygındır. Özellikle bamya yemeği6 mutlaka kuru bamyadan yapılıyor.
Şapkası alındıktan sonra birer yemeklik halinde iplere dizilen bamya kışın kullanılacağında, salgılanmasını önlemek için ilkin sirkeli suda haşlanıyor. Kabaksa kurutulması için biraz daha fazla uğraş isteyen bir
sebze. Yazın kabaklar, özellikle de karakabak, soyulur.
Karakabak ilkin yeşildir, sonra sarımsı ve çizgili bir görünümde olur, en sonunda ise koyu yeşile döner ki,
buna karakabak da denir. Yazın kabaklar soyulur, içi
alınır, baş parmak kalınlığında ince uzun dilimlenir.
Her dilim bir ucu kapalı kalacak şekilde (açıldığında
“V” şeklini almalı, iki bacaklı olmalı) ikiye kesilir. İkili dilimler, güvelenmemeleri için tuzlanıp kapalı kalan
uçlarından ipe asılır. En az 15 gün bu şekilde kuruma-
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Yüksel Şen

Huriye Nayır

Fatma Arslanerkekoğlu

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

ya bırakılır. Ancak, bu süre içinde yağmur yememesi
gerekir, aksi halde göverip çürüyor. Tozlanmaması için
bez keseye doldurulur ve havadar bir yere asılarak ilkbahara dek kullanılır. Bölgede 3 çeşit kabak var.7 “İlki
mustan kabak” ya da diğer adıyla keşken kabak. Bu,
ince ve çok uzun bir cinstir. Belki de en önemli özelliği
gıda dışı bir malzeme niyetine de kullanılmasıdır.8 İçi
oyulur ve içinde bulgur, tuz vb. depolanır. Mutfakta
kaşıklık olarak kullanan hanımlar da var. Diğeri cins
daha kısa ama daha kalındır. Sertleştiğinde sütlü tatlısı
yapılıyor. Ve bir diğeri bal kabağıdır ki, onun da tatlısı yapılıyor. Sebzelerin az suyla pişirilmesi ise Ağlasun
mutfağında dikkat çeken bir özelliktir.

Bezelye
Fâtime Taştekin
Bezelyenin kılçıkları ayıklanır; uzunsa ikiye kırılır, değilse bütün bırakılır. Tereyağı ve çiçek yağı karışımında
soğan kavrulur. Kabuksuz domates küp doğranıp soğana katılır ve kavurmaya devam edilir. Üzerine bezelye
eklenir. Biraz kavrulur. Bezelyelerin rengi hafifçe döndüğünde az miktarda su eklenir. Koruk ekşisi verilir ve
kısık ateşte pişirilir.
• Yemek etsiz yapılır.
• Su miktarı yemeğin yanmasını engelleyecek kadar
olmalıdır.
• Ağlasun mutfağında koruk ekşisi yalnızca bezelye
yemeğine katılıyor. Amaç yemeğin tatlı olmasını önlemektir.
• Üzümün sıkılmasıyla elde edilen koruk yoksa geçmişte erik ekşisi konurdu, şimdilerdeyse limon sıkılıyor.
Erik ekşisi: Ekşi erik taşla dövülür, ezilir ve yemeğe
eklenir. Taze kullanıldığı için baharda yapılır.
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Huriye Nayır
Çünür haşlanır, süzdürülür. Üzerine soğan doğranır.
Limon sıkılır, pul kırmızıbiber serpilir.
• Haşlanmış çünüre sıyırga denir. Ağıza atılan sıyırga
ucundan tutulur; dişler yarı kapatılıp, sıyrılarak dışarı
çekilir. Böylece kenardaki kılçık kısmı yenmemiş olur.
• Çünür, mısırın üzerine döşenerek mısırla beraber
haşlanır; çünkü, mısır geç pişen bir üründür. Böylece
yöre kadını zamandan kazanmış olur.

Kuru çize / Çapıtaşı
Esma Artaç
Küçük parçalanıp gölgede kurutulmuş yeşilfasulye
haşlanıp süzdürülür. Diğer yanda yağ, soğan ve salça
kavrulur. Süzdürülmüş kuru yeşilfasulye aktarılıp etsiz
olarak pişirilir.

Kuru kabak yemeği
Fâtime Taştekin
Kuru kabaklar ıslatılır, yumuşatılır. Yıkanıp tuzundan
iyice arındırılır; küçük doğranır. Diğer yanda yağa soğan çırpılır. Domates salçası ve tuz eklenip çevrilir. Kabaklar, akşamdan ıslatılmış nohut ya da akfasulye ile
birlikte sosa aktarılır. Az su ile pişer.
• Yemekte kabak yoğundur ve tabağa alındığında suyunun az olması önemlidir.

• Şimdilerde istenirse kıyma da ekleniyor ama, eskiden
kıymasız yapılmaktaydı.
• Gerektiğinde sakız kabağıyla da yapılsa bile aslı ve
lezzetlisi karakabak ile pişirilendir.

zemez!”. Zeynep ninenin kastettiği Yukarı Bodrum tam
da Sagalassos antik kenti... Ağlasun düğünlerinde nohut
yemeğine bulgur pilavı ve hoşaf eşlik ediyor.”9

Nohut yemeği

Hanım Özdemir
Kuru patlıcan parçaları ılık suda haşlanır. Süzdürülür.
Soğan, domates salçası, yağ (çoğunlukla duru yağ) ve
kuru kıyma kavrulur. Patlıcan, suyla birlikte aktarılır.
Pişmeden fesleğen kurusu eklenir.

Patlıcan yemeği

Fâtime Taştekin
Nohut en az 4 saat ıslatılır. Süzdürülüp haşlanır. Suyu
daha sonra kullanılmak üzere ayrılır. Diğer yanda yağa
soğan doğranır, kavrulur. Pembeleşince içine yeşilbiber
çırpılır. Domates salçası eklenir, salça kızarınca da nohut ve su aktarılıp pişirilir. Diğer yanda erkek davarın
kara doğram her yeri duru suda haşlanır. Etleri tabağa
servis edilen nohudun üzerine döşenir, suyu pilavın
(bulgur) üzerine dökülür.

Sıyırga
Esma Artaç
Kurutulmuş taze fasulye duru suda, yağsız haşlanır.
Süzdürülür. Üzerine tuz serpilerek yenir.
• Kurutulacak ve bu yemek yapılacak olan fasulye; taneleri iri, belirgin cins olmalıdır.
• İpe dizilerek gölgede kurutulur. Gölge ağarmasını
engeller, böylece fasulye kuruduğında da yeşil kalır.
• Ucundan tutup kenardaki kılçıklar sıyrılarak yendiği
için sıyırga denir.

• Nohudun haşlama suyu tarhana çorbasında kullanılıyor.
• Geçmişte yalnızca domates salçası kullanılırken şimdilerde karışık salça da kullanılabiliyor.
• Düğün yemeğidir.
“Ağlasun düğünlerinin olmazsa olmaz yemeği etli nohut. Anadolu’nun her yerinde olan düğün keşkeği burada bilinmiyor bile. Nohut antik dönemden beri yetişen
bir Anadolu bakliyatı. Tam yaşını bilemeyen, tahminen
93 yaşında olduğu söylenen Zeynep Tunç anlatıyor:
“Yukarı Bodrum’un orada yetişen nohut iyidir, helva
gibi olur, tez pişer, aşağınınki taş gibidir, bir şeye ben-

Soğan aşı / Soğan gallesi
Müyesser Düzenli
Yağ ve ekşi kavrulur. Patike soyulup küp doğranmış,
soğanlar ise bütün olarak eklenir. Patatesler pişince yemek hazırdır.
• Kullanılan soğan güzden bahara dek bulunabilen küçük soğandır.
• İstenirse kavurma sırasında kemikli kıyma da eklenir
ve o halde pişirilir.
Hülya İşcan: Soğan ince doğranır, tereyağında tuzla
birlikte kavrulur. Yumurta doğranır. Salça, pul kırmızıbiber, karabiber eklenip kavrulur. Şimdilerde, renklendirmek için domates ve yeşil biber de ekleniyor.
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Haşlama çize

Börülce

Yumurta / Yumurta sızdırması: Kıyma eritilir. Üzerine
yumurta kırılır. Her öğün için hazırlanabilen bir yemektir.
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Soğan galesi

Börülce

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

Turp aşı
Fâtime Taştekin
Beyaz turp soyulur, 2 cm kalınlığında dilimlenir, haş-

lanır. İçine ala börülce atılır, birlikte pişirilir. Pişince
süzdürülür. Turp dilimleri küçük parçalar haline gelene dek şırklanır. Barbunyalar da aktarılır; tane halinde.
Diğer yanda soğan ince doğranır; tereyağında salça ve
acı pul kırmızıbiberle kavrulur. Davar kıyması eklenir,
kavrulur. Tuz serpilir turp ve barbunya aktarılır. Dibini tutup yanmaması için az miktarda su dökülür ve
yemek suyunu çekene dek pişirilir. Turp özleştiğinde
yemek ateşten alınır.
• Turbun dilim kalınlığı önemli; çünkü, bu, hem çabuk
pişmesini hem de kolayca rendelenebilmesini sağlıyor.
• Turp aşı görece yoğun kıvamlı bir kış yemeğidir.
Şimdilerde yapanı pek kalmamış.

SARMALAR, DOLMALAR
Mutlaka fesleğen eklemesiyle pişirilen sarmaların zeytinyağlısı yörede şekersiz yapılıyor. Etlisine de ekşi
konmuyor ama, dibini tutmaması için tencerenin en
altına yaprakların sapları döşeniyor. Ama her sarma ve
dolmaya mutlaka sarımsak konuyor.
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Göce sarması
Yüksel Şen
Soğan, sarımsak, yeşilbiber, kabuğu soyulmuş domates,
maydanoz, nane çok ince kıyılır. Kırma (göce), kimyon
ve karabiber eklenir. İyice yoğrulup hamur yapılır. Haşgeş yağı, su ve domates salçasıyla karıştırılır. Haşlanmamış yaprağa sarılır. Tencereye dizilir, az su dökülür. Üzerine tereyağı, sarımsak ve domates salçası bırakılır.
10

Emine Dilekçi

Gülsüm Çağlar

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

Yüksel Kaplan

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

• İsteğe bağlı olarak, kekliği haşlamadan önce üzerine
hafifçe yağ sürülebilir.
• Servis sırasında, yine istenirse üzerine yağ ve salça
sosu sürülür.
• Mendil yazma11 ve davet yemeğidir. Geçmişte yalnızca ramazan zamanı yapılacağında yerli tavuk kullanılırdı, diğer durumlarda keklikle pişirilirdi. Oysa bugün
keklik neredeyse hiç kullanılmıyor, yemek hep yerli
tavuktan hazırlanıyor.

• Asma yaprağı küçük olmalıdır.
• Hülya İşcan: “Hamurun içine su ve domates salçası
isteğe bağlı olarak konur.”
• Şayeste Kasap: “Büyüklerimden öğrendim. Ama anneannem yapmaz, babaannem yapardı.”

Gumbar
Yüksel Kaplan
Ortalama 30 cm uzunluğunda ve 2 parmak kalınlığındaki gumbar birkaç kez ve içli dışlı yıkanarak temizlenir. Bulgur, küçük doğranmış kızıl ciğer ve nane, yine
ince doğranmış ya da dövülmüş sarımsak ile pul kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve çok az yağ harmanlanır.
Gumbarın düz yüzüne bu çiğ pilav doldurulur. Duru
suda haşlanır. Servis edileceği sırada üzerine yağ ve salça sosu dökülür.
• Gumbar çoğu evde Kurban Bayramlarında halen,
mutlaka yapılan bir yemektir.

Keklik dolması
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Göce Sarması

Yüksel Kaplan
Keklik kesilip temizlenir, içi boşaltılır. Bulgur, ince
kıyım soğan, tereyağı, kimyon, karabiber, pul kırmızıbiber, kekik, kuru nane harmanlanır ve kekliğe doldurulur. Kursağı ve alt kısmı dikilir. Duru suda haşlanır.
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• Hamurların iki ucu da iğne ucu gibi olmalı; kalından
inceye doğru, ortası biraz daha kalınca. Ama sonuçta
her bir sülük ince yapılı olmalıdır.
• Yemeğin adı hamurların şeklinden gelmekte.
• Geçmişte kalabalık olunduğu zamanlarda, özellikle
de akşam oturmalarında yapılan sülük aşı artık yapılmıyor. Gerekçe olarak hazır makarnalar gösteriliyor.

Kömbe / Dolama kömbe

Fadime Dinçer

Ayşe Öztürk

Edile Özdemir

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

HAMUR İŞLERİ

Fâtime Taştekin
Tereyağı ve az miktarda sıvı yağ kızartılır. Su ve tuz eklenir. Bulgur salınır. Hafif diri kalacak şekilde pişirilir.
Tabağa alındığında üzerine et suyu dökülür.
• Et suyu diri bulgurun yumuşamasını sağlayacaktır.

Makarna
Fâtime Taştekin
1 hapaz una 1 yumurta kırılır. Yarı yarıya süt ve su
eklenir, tuz atılır. Kulak memesinden biraz sert hamur
yoğrulur. Yufkadan biraz daha kalın, yaklaşık olarak

• Hamur kesme mevsimi sonbahardır. Yazın, sıcaktan
kurumayacağı için kimse hamur kesmeye girişmiyor.
Ayrıca nem gövermesine yol açıyor; güneş gelirse kenarları kıvrılıyor; oysa kışın düz görünümlü oluyor. O
nedenle kuru, serin, rüzgarlı bir hava gerekiyor.
Cevizli makarna: Tuzlu su kaynatılır. Makarnalar atılıp pişirilir. Kevgire alınır, süzdürülür. Diğer az miktarda duru yağ ve çokça tereyağı karıştırılıp kızdırılır.
Makarna genişçe bir tepsiye bir miktar dökülür. Üzerine ceviz ve deri çökeleği karışımı bolca serpilir. Bu işlem 3 kez yinelenir. En üste ise kızgın yağ gezdirilerek
dökülür.
• Yağa istenirse salça da eklenebilir.
• Yemek tabaklara servis edildikten sonra yağlanırsa ya
da tabaklar bu sıralama ile teker teker hazırlanırsa aynı
sonuç alınmıyor.

Sülük aşı

Sülük aşı / Sülek aşı
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Havva Dilekçi
Su kaynatılır. Buğday unu, tuz ve su ile hamur yoğrulur. Küçük parçalar koparılıp avuç arasında yuvarlanarak suya ince uzun parçalar halinde düşmesi sağlanır.
Uzunca süre kaynatılır. Pişince ilistire dökülerek süzdürülür. Tepsiye aktarılır. Üzerine bolca ceviz atılır. En
üste ise tereyağı ve salça kızdırılıp dökülür.

Esma Artaç
Yağ kavrulur. İçine soğan ince olarak çintilir. Un eklenip kıpkırmızı olana dek kavrulur. Az su dökülüp karıştırılır. Az kıyma katılıp, çok az da bulgur eklenir.
İyice pişirilir.
• Eskiden çok yapılan ve kahvaltı yerine yenilen bir
yemekti.
Fadime Ok: Un, su ile sulu hamur kıvamına gelene
dek kaynatılır. Kuru kıyma eklenip sürekli karıştırarak
kaynatılır. Pelte gibi yoğun bir kıvama gelince ateşten
alınır, servis edilir.
• Kıvamı için, yöre kadınları “tarhana çorbasının koyu
kıvamı” diyor.
• Eğer kıyma yoksa, un su yerine sütle kaynatılıyor.
• İstenirse, yeneceğinde bayat mısır ekmeği (mayasızdır) ufalanabilir.
• Eskiden çok yapılan, bugünse neredeyse bilinmeyen
ama, bilenlerin yılda birkaç kez yaptığı bir yemektir.
• Sagalassos’taki kazılarda çıkan buluntularda bir bulamaçtan söz edildiği biliniyor.

Köz biber

Bulgur pilavı

Bulamaç / Kıymalı bulamaç

Kömbe / Dolama kömbe
Fâtime Taştekin
Buğday unu, su, tuz ve ekşi maya (hamur mayası) ile
hamur tutulur. 2-3 saat mayalanmaya bırakılır. Elle ve
duru yağ ile bastırarak 1 cm kalınlığında, 30 cm çapında yuvarlak olarak açılır. Diğer yanda ceviz, çökelek,
peynir ve haşhaş ezmesi karıştıralarak harç hazırlanır
ve açılan hamurlara bolca serpilir. Üzerine hafifçe yağ
çilenir. Rulo yapılır. 3-4 parmak eninde kesilip yağlanmış tepsiye dizilir. Fırında pişirilir.

İçli pişi

PİLAVLAR, MAKARNALAR

2,5 mm kalınlığında ekmek (yufka) açılır. 3 cm eninde şeritler kesilerek üst üste yerleştirilir. Bunlar da 2,5
mm uzunluğunda kesilir. Böylece çok ince ve hayli kısa
hamur şeritler elde edilmiş olur. Birbirine bulaşmaması için çok az un serpilerek bir sofra bezinin üzerinde
gölgede ve arada bir, kırmadan havalandırılarak kurutulur. Kuruyunca (ortalama 1 hafta sonra) bez torbaya
alınıp nemsiz, kuru ve havadar bir yerde saklanır. Depolama süresi uygun koşullarda 1 yıldır.
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İncir dolması

Pişi
Aydın Kaplan
Un, su ve maya ile hamur hazırlanır. Ortası ve bazı yerleri şişle delinir. Kızgın yağa atılır.
Bayram arefelerinde, ölünün ardından 7. günde hayır
için yapılır. Hayır çöreği niyetine yapılır.
İçli pişi: Aynı hamur hazırlanır. İçine çökelek, maydanoz ve baharatlar konarak kapatılır ve kızartılır.

TATLILAR
Geçmişte şıralı tatlıların hepsinde, şerbetlerinin içine
birkaç damla damlatmak koşuluyla gül suyu konurdu.
Şimdilerdeyse yapan pek az. Hoşaflara mersin dalı, kabak tatlısına ise fesleğen halen konulmakta. Üzümün
bolca yetiştiği bu yerde pekmez yine geçmişte baklava
ve sinide mutlaka tatlandırıcı olarak şeker yerine kullanılmaktaydı. Baklava halen 40 kat yapılıyor ve her kata
bolca ceviz serpiliyor.

Bal kabağı

Esma Artaç: Hamur mayası ile hamuru mayalıyorum.
Siniyi yağlıyorum. Hamuru elle, ince yayıyorum. Ceviz, peynir serpeliyorum. Rulo yapıyorum, uzun parçalar kesiyorum. Tepsiye diziyorum. Üzerine yumurta,
yoğurt sürüyorum. Tepsiyi köze koyuyorum, üzerine
bi’ sac kapatıp üzerine de köz döküyorum. Özellikle
akşam misafirine yapılır.
Nazmiye Düden: Hamur kulak memesi kıvamında
olur. Mayalanması için genellikle 1 saat bekliyorum.
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Kül kömbesi
Havva Dilekçi
Mısır unundan mayasız hamur hazırlanır. Yuvarlak ve
kalınca açılır. İçine ceviz döşenip kapatılır. Kıvılcımlı
küle yerleştirilerek üzeri de kıvılcımlı külle kapatılır,
pişirilir.
• Bu şekilde pişmesi yaklaşık 30 dakika sürer
• Geçmişte ocaklar her zaman açık olduğundan (ateş
yanar) bu hamur işi en çok yapılandı.

Ceviz ezmesi

Ya da yufka ekmeğinden (ekmek hamurundan) mayasız yapıyorum. İçine ceviz ve peynir döşeyip üzerine yumurta ve yağ sürüyorum. Eğer haşgeşli (haşgeş
ezmeli) yapacaksam hamurun içine yağ koymuyorum
ama üzerine yine yağ ve yumurta sürüyorum. Haşgeşi
ya pekmezle (üzüm pekmezi) karıştırıyorum ya da kırık
ceviz içiyle. Haşheşi de çiğden yağsız olarak kavurup
eziyorum.

• Havva Dilekçi, bu tatlının, çocukluğunda olmadığını
söylüyor ama, Emine Hanım anımsıyor.

Ceviz ezmesi
Fadime İşcan12
Taze ceviz ezilir. Pekmez kaynatılır. Cevizler pekmeze
aktarılır ve karıştırılır. Bir süre birlikte kaynatılır. Tabağa alınıp soğutulur. Dilimlenerek servis edilir.
Geçmişin bu günlük kış tatlısı bugün şekerli olarak da
yapılmakta.
Huriye Nayır: “20 yıl önce Burdur İl Yıllığı’nda okumuştum. 1 kg ceviz içi, 1 kg irmikle karıştırılır. 1 su
bardağı suya 1 kg şeker eklenir, eritilir, ağda (şerbet)
yapılır. İrmik ve ceviz karışımı eklenip sürekli karıştırılarak pişirilir. Kıvama gelip koyulaşınca ateşten alınır,

Samsa

Geçmiş zamanların kömbesi için tepsi değil, buğday
hamurunun yoğrulduğu bakır leğenler kullanılmaktaydı. Kömbeler bu leğenlere dizilir, leğenler köz ocağına
yerleştirilmiş sacayağına oturtulurdu. Üzerine de sac
kapatılıp sacın üzeri yine korla kaplanır, kömbe bu şekile bir çeşit fırın yapılarak pişirilirdi. Ama, bakır leğenin altı, yanmaması için, pişirme öncesinde ocaktan
çıkmış külle küllenirdi.

Emine Dilekçi
Kartalmış bal kabağı dilimlenir, çekirdekli yerleri çıkarılır, kabuğu soyulur. Kare doğranıp üzerine şeker atılır. Sulanınca fırına sürülür. Suyunu çekip hamur gibi
olana dek pişirilir.
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pudra şekeri serpilmiş tepsiye boşaltılır. Kaşığın tersiyle, üzeri düzeltilir. Soğuyunca pudra şekeri serpilip
dilimlenir.”

• Her pişi yapıldığında hazırlanan bir tatlıdır.
• Pişi hamurundan daha tuzsuzdur.
• Geçmişte her tatlıya olduğu gibi bunun da şerbetine
damla olarak gül suyu eklenmekteydi.

Ceviz helvası / Pekmez helvası

Sarıburma

• Kış gecelerinde, konuklara yapılan bir tatlıydı.
• Un ilkin yağsız olarak da kavrulabilir, seyreltilmiş
pekmeze eklenerek kaynatılabilir.13

Sütlü kabak

“Anneannem suda haşlardı.”16

Saksan14 beyni

Emine Dilekçi: Uzun kabak toplanmaz, kartlaştırılır.
Dilimlenip kabuğu soyulur, çekirdekleri alınır, iri küp
doğranır. Kaşıkla ezilir hale gelinceye kadar haşlanır.
Süzülür. Süt, şeker eklenir, kaynatılır. Ateşten alındıktan sonra soğumasına yakın içine, koku için, fesleğen
dalı konur. Muhallebinin iricesidir.

Esma Artaç
Ekşi yoğurda pekmez dökülür. Üzeri damar damar (yol
yol) bir görüntü alır. Yöre halkının zamanında bu görüntüyü bey(i)ne benzetip yiyeceği bu şekilde isimlendirdiği söyleniyor.
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Sütlü pelte

Aydın Kaplan
Yumurtalı, mayalı ve çok sıvı bir hamur hazırlanır. Kaşıkla kızgın yağa bırakılır. Kızarınca sıcak 2 ölçü şeker
ve 1 ölçü su ile hazırlanmış şerbete atılır.

Emine Dilekçi17
Süt kaynatılır. Nişasta soğuk suda çözdürülüp süte aktarılır. Şeker eklenip göbeklenene dek kaynatılır.

Havva Arıkan

Fadime Ok

Nazmiye Düden

Sarı burma

Samsa

Sütlü aş: Sütlü pelteden biraz değişiktir. Nişasta yerine
pirinç konur. Pirinç haşlanıp süzdürülür. Süt, şeker (ve
vanilya) eklenir, kaynatılır.

Un helvası
Fâtime Taştekin18
Çok miktarda tuzsuz tereyağı, az miktarda sıvı yağ kızdırılır. İçine, seyrek elekte elenmiş buğday unu atılır.
Hızlıca karıştırılıp kavrulur; yanmaması için de karıştırmaya devam edilir. Un, ilkin sertleşir sonra kendisini
bırakır, şıkırdar. Göz göz olur, bulamaç haline gelir.
Altı kısılır, üzerine sıcak şerbet dökülür. Topaklaşmaması için sürekli olarak ve hızlıca karıştırılır. Ateşten
alınıp en az 2 saat dinlendirilir. Kevgirle az ve ince olarak tabaklara servis edilir.
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Fadime İşcan

Yüksel Kaplan
Yumuşak, kara incir kurusu ayıklanıp açılır. İçine dövülmüş ceviz içi doldurulur. Duru suda pişirilir. Suyunu çekince ateşten alınır, soğumaya bırakılır.

Fadime Dinçer

Huriye Nayır
Sertleşmiş yeşil kabağın kabukları soyulur. Dilimlenir,
çekirdekleri alınır. Kısık ateşte susuz olarak haşlanır.
İlistirde sıkılır, püre haline getirilir. Tencereye aktarılır. Kaynamış, süt ve şeker eklenir. Ateşten alınca içine,
koku için, fesleğen dalı salınır.

İncir dolması

• Cevizle ve yemeğin arkasından ikram edilen bir tatlıdır.
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Un helvası

Fatma Arslanerkekoğlu15
Un, yumurta, süt, tuz ve su yoğrulur. İnce yufka açılır.
Üzerine ceviz serpilip yufka, oklavaya sıkıca sarılır, bürülür. Oklava çekilir. Sade yağ ya da tereyağı sürülmüş
siniye dizilir. Közde alt tarafı pişirilir. Sonra başka bir
sini ile ters yüz yapılır, diğer yüzü de pişirilir. Soğuyunca, üzerine ılık şerbet dökülür. Yumuşaması için üzeri
kapatılır.

Salih Ceylan

Sütlü kabak tatlısı

Ayşe Öztürk, Lütfiye Akıncı
Üzüm pekmezi koyulaşana dek kaynatılır. Kıvam alınca buğday unu eklenir. Koyulaştığında dövülmüş ya
da çiğe ceviz atılır. Biraz kaynayıp cevizler gevreyince
yeniden koyulaşır. Ateşten alınıp soğumaya bırakılır.
Ilıklaştığında dövülmüş cevizin üzerine dökülür. Rulo
yapılıp yeniden cevize bulanır. Soğuyunca servis edilir.
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• Fatime Hanım için şerbetin ideal ölçüsü 2,5 kg su ve
2 kg şeker ile tutturuluyor.
• Şerbetin kıvama geldiği, damlacıkların hafifçe uzayıp
köpüğün sararmasından anlaşılır.
• Yağın yeterince kızdığı ise içine bir soğan göbeği,
arpacık soğan ya da bir parça ekmek atıp kızarmasına bakılarak anlaşılır. Kızarmışsa, yağ doğru derecede
kızmış demektir.
• Yağa atılan un göceden daha ince olmalıdır.
• Şimdilerde kimi zaman çam fıstığı ekleniyor kimi zaman da una irmik karıştırılarak sıkı sıkı olması değil,
tane tane dökülmesi sağlanıyor.

Ergen20 hoşafı

“Yörede imece usulü orak biçildiği zamanlarda davarlar kesilir, kazanlar kaynatılır, helva yapılırdı. Davulzurna olurdu. Yalnızca bu keyiften yararlanmak isteyenler bile orak imecesine katılırdı.”

Müyesser Düzenli hoşafın taze ergenden de yapılabileceğini söylüyor.
Fadime Dinçer: Eskiden tazeden yapılmazdı. Toplanır,
güneşte kiremitliğe, toprak saçağa serilirdi. Kaynatılır,
pişmesine yakın ya da yerken pekmez konurdu, ya da
ergen reçeli.

• Yoğurt tatlısı Ağlasun’un ramazan davetleri ve Ramazan Bayramı tatlısıdır. Ayrıca evden gelin çıkınca
(gelinin arkasından) da yapılır.
• Bugün daha çok fırında pişiriliyor.
• Geçmişte her tatlıya olduğu gibi bunun da şerbetine
damla olarak gül suyu eklenmekteydi.
• Revani tatlısıdır.
• Sanıldığının aksine kabartıcı olarak küllü su kullanılmıyor. Küllü su yörede yalnızca çamaşırda kullanılıyor.

İÇECEKLER
Vişne, erik, elma (kak) ve ergenin kurusundan karışık
ya da ayrı ayrı yapılan hoşaflar yöre mutfağının halen
vazgeçilmez lezzetlerinden. Ne var ki, hanımlar şimdilerde taze meyveden de yapıyor.
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Ceviz ezmesi

Ergen Ağlasun’da çiçeği en erken açan meyvedir: Kızılcık. Ama meyvesi neredeyse yaz biterken olgunluğa
erişir.

Erik hoşafı
Esma Artaç
Kırmızı ve sarı erikler yıkanır. Sapları ayıklanıp yıkanır. Patlayıncaya dek kaynatılır. Süzdürülüp süzgeçten
sıkılır. Alta geçen, haşlama suyuna aktarılır. Şeker eklenip yeniden kaynatılır. İçine, güzel kokulu olması için
mersin dalı atılır, soğutulur.
“Mersin ise tipik bir Akdeniz bitkisi. Piyasada yaban
mersini diye satılan mor yemişlerle alakası bile yok.
Beyaz veya koyu mor meyveleri olan bitki halk tababetinde kullanılıyor. Cenazelerde kefen üstüne birkaç dal
mersin koymak, cenazeyi mersin dalları ve dağ kekiği
konmuş su ile yıkamak hâlâ yaşayan Toros geleneklerinden. Mersin yaprağı kurusu dövülüp eleniyor, talk
pudrası gibi bebeklerin pişiklerine, isilik olmasın diye
çocukların kasıklarına, koltuk altlarına ve boyunlarına sürülüyor. Mersin bitkisi kundaktan kefene hayatın
tam ortasında yer alıyor. Bir zamanlar, özellikle miladın ilk üç yüz yılında Akdeniz iklimi özellikleri gösteren
Ağlasun’da mersin bitkisi de yetişirmiş. Yaşlı hanımlar bugün Ağlasun’da mersin yetişmediğini söylüyor.
Kimbilir belki de antik dönemlerden beri kalan damak
tadından veya mersin bitkisinin gıdaları ve mideyi koruyan antiseptik özelliğinden vazgeçememiş olacaklar
ki, mersini hâlâ aşağı rakımdaki köylerden getirtiyorlar.

Ergen hoşafı

Hülya İşcan19
Malzemeler: 1 su bardağı inek yoğurdu, 1 su bardağı
toz şeker, 1 su bardağı irmik, 3 yumurta, 1 çay bardağı
un, kabartıcı malzeme (soda, karbonat ya da kabartma
tozu), sıvı yağ.
Hazırlanışı: Sıvı yağ hariç tüm malzemeler karıştırılır.
Sıvı yağ eklenip bir kez daha karıştırılır. Yağlı tepsiye
dökülür. Kuzinede pişirilir. Soğuyunca bire bir ölçüyle
hazırlanmış ılık şerbet dökülür. Baklava dilimi kesilir.

Malzemeler: ½ kg ergen, 2 litre su, 1 su bardağı şeker,
birkaç dal feslikan, 1-2 mersin dalı.
Hazırlanışı: Ergen kaynatılır. Dağılmaya durdu mu şekeri katılır. Feslikan ve mersin dalları da eklenir, kısa
bir süre daha kaynatılır ya da hemen ateşten alınabilir.
Soğumaya bırakılır. Soğuyunca feslikan ve mersin dalları çıkarılır.

Erik ekşisi

Yoğurt tatlısı
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Yumrutaş ve Harmancık taraflarında yetişen mersin,
Ağlasun hoşaflarına ‘eskinki’ tadı veriyor.”21

Koruk
Aydın Kaplan
Olgunlaşmamış üzüm sıkılır, havanın eliyle dövülür.
Çok ince süzgeçten elle sürtülerek geçirilir. Tanesi ve
posası dikkatlice uzaklaştırılır. Sert olmaması için suyuna çok az su eklenir. Sarımsak, cacıklık gibi ince doğranmış salatalık ve tuz eklenir, karıştırılır.
• Pilavın yanında mutlaka içilir.

Kızıl evli buğdayı

Kısa saplı buğday

Sözlük22
Akfasulye: Kuru fasulye.
Ala börülce: Barbunya.
Ayazlatmak: Soğutmak.
Cağ: Bez.
Civne/cifne: Kurutulmuş fasulye.
Çiğe: Bütün.
Çilemek: Serpmek.
Çünür: Taze börülce.
Dağılmaya durmak: Yumuşayıp parçalanır gibi olmak, ama henüz
parçalanmamak.
Duru: Sıvı.
Duru yağ: Sıvı yağ.
Ekşi: Domates salçası.
Ekşimkulak: Efeleğe benzeyen, limon tadında bir ot. Diğer adı ekşimiktir. Kuzukulağı ile karıştırılsa da ikisi farklı bitkilerdir.
Ergen: Kızılcık.
Fesleken: Fesleğen.
Fişşek: Bir ağaç sopanın ucuna, içine gözenekler yapılmış teker takılarak hazırlanmış ve daha çok vurarak, yoğurttan yağ çıkarmaya
yarayan alet.
Gılik: Tane.
Girellik: Kiler, mutfak deposu.
Göbeklenmek: Kaynarken büyük baloncuklar, gözler oluşması.
Göce: Buğday, mısır, nohudun değirmende çekilmesiyle elde edilen
iri un karışımıdır. Yörede yalnızca tarhana ve sarmada kullanılır.
Kırma adıyla da biliniyor.
Gövermek: Yeşillenmek.
Hamını almak: İlk kaynatma.
Hamur ıskıranı: Demirden yapılmış, hamur kesme aracı.
Hapaz: İki avuç dolusu.
Iskıla/ıskala: Yörede yalnızca çökelek yapımında kullanılan bir çeşit
nane. Ağlasun’un güneydoğusundaki Mamak Dağları’nın kaya üstlerinde çıkar. Yetişme zamanı ilkbahardır. Az kullanılsa da çok pahalı
bir üründür. Kadınlar “1 çay bardağı dövülmüş ıskala 10 liraya satılıyor pazarda.” diyor.

Koruk

Çalışmamız sırasında bize yardımcı olan yemek yazarı ve araştırmacısı BAKA Ağlasun Doğal ve Kültürel Değerleri Projesi Gastronomi Koordinatörü Aylin Öney Tan, Sagalassos Kazısı Başkan
Yardımcısı ve alan yöneticisi Ebru Torun, Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan ve eşi Yüksel Kaplan, Kıraç Mahallesi muhtarı
Yakup İşcan ve eşi Hülya İşcan, Doç.Dr. Salih Ceylan ile yukarıda
adı geçen Ağlasunlulara çok teşekkür ederiz.

İlistir: Süzgeç.
Karın: İşkembe.
Karnıkara: Börülce (kuru).
Kartlamak: Zamanı geçmiş, kartlaşmış.
Kızıl ciğer: Akciğer.
Köpek eriği: Dağ eriği, yabani erik.
Melez olmak: İyice karışmak.
Övelemek: Ovalamak.
Övme tarhana: İyice kurumadan ovalanarak boyut verilmiş tarhana.
Patike: Patates.
Porlanmak: Dışına sıvı vermek; boncuk boncuk su toplamak.
Sini: Sarıburma. Sinide yapıldığı için bu isim verilmiştir.
Süzgeçten sıkmak: Süzgeçten geçirmek.
Şırklamak: Ufalamak.
Tıkış: Patlıcan közlemesi.
Tuluk: Deri yayık.
Uyumaya bırakmak: Mayalanmaya bırakmak.
Ügütmek/Üğütmek: Mayalamak.

GASTRO
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Vizingiç: Çok küçük yemişli bir ahlat türü.
Kaynak kişiler
Aydın Kaplan ; d.1963, Ağlasun; belediye başkanı.
Ayşe Öztürk ; d.1950, Ağlasun.
Ayşe Pekşen ; ö.1984 yılında yaklaşık olarak 90 yaşında.
Emine Dilekçi ; d.1969, Ağlasun.
Emine Sevimli ; ö.12 yıl önce 80 yaşında.
Esma Artaç ; d.1938 ya da 1940 (tam olarak bilemiyor), Ağlasun.
Fadime Düzenli ; d.1980, Ağlasun.
Fadime İşcan ; d.1953, Ağlasun.
Fadime Ok ; d.1956, Ağlasun.
Fadime Yılmaz ; ö.yaklaşık 30 (ya da 40) yıl önce; yaşı bilinmiyor.
Fâtime Taştekin ; d.1954, Ağlasun.
Fatma Arslanerkekoğlu ; d.1938, Ağlasun.
Gülizar Ekinci ; y.82, Ağlasun.
Hanım Özdemir ; d.1964, Ağlasun.
Havvana Ukil ; ö.1978, 79 yaşında.
Havva Dilekçi ; d.1944, Ağlasun.
Havva Öğüt ; y. 60’tan fazla, Yazır köyü-Ağlasun.
Huriye Nayır ; d.1953, Ağlasun, emekli öğretmen.
Hülya İşcan ; d.1974, Ağlasun.
Lütfiye Akıncı ; d.1960, Ağlasun.
Müyesser Düzenli ; d.1958, Ağlasun.
Nazmiye Düden: d.1947, Ağlasun.
Sıdıka Ekinci ; ö.1977’de yaklaşık 75 yaşında.
Şayeste Kasap ; d.1955, Ağlasun
Şerife Ayan ; y.40, Ağlasun.
Yüksel Kaplan ; d.1963, Ağlasun.
Yüksel Şen ; d.1950, Ağlasun.
Ziynet Ceylan ; y.78, Ağlasun.
Zübeyde Uz ; d.1951, Ağlasun.

Kaynak kişi: Fadime Ok.
Annesi Ziynet Ceylan’dan öğrenmiştir.
3
Annesi Fadime Yılmaz’dan öğrenmiş.
4
Annesi Havva Öğüt’ten öğrenmiştir.
5
Kaynak kişi: Fâtime Taştekin.
6
Kaynak kişi: Yüksel Şen.
7
Kaynak kişi: Huriye Nayır.
8
Kaynak kişi: Aydın Kaplan.
9
Aylin Öney Tan , “Erken Açan Ergen”, Cumhuriyet gazetesi, 23
Eylül 2012.
10
Annesi ve babaannesinden öğrenmiştir.
11
Evlenen çift düğünden 2-3 gün ya da 1 hafta sonra erkek tarafına
el öpmeye gider. Armağan olarak da yağlık denilen erkek mendili
götürürdü. Sonraları mendil yerine yazma ya da havlu da götürülür
olmuştur. Ev sahipleri ise çifte bu yemeği yedirir bir armağan ya da
para verirdi. Kaynak kişi: Yüksel Kaplan.
12
Annesi Emine Sevimli’den öğrenmiştir.
13
Hanım Özdemir.
14
Saksağan.
15
Anneannesi Ayşe Pekşen’den öğrenmiş.
16
Huriye Hanım’ın anneannesi Havvana Ukil 1978 yılında 79 yaşn
da vefat etmiş.
17
Annesi Zübeyde Uz’dan öğrenmiştir.
18
Babaannesi Sıdıka Ekinci’den öğrenmiştir.
1
2
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Annesi Havva Öğüt ve ablası Şerife Ayan’dan öğrenmiş.
Kızılcık.
21
Aylin Öney Tan , “Erken Açan Ergen”, Cumhuriyet gazetesi, 23
Eylül 2012.
22
Ekşimkulak, girellik ve vizingiç için bk. Ahmet Ali Bilgen , Sagalassos (Ağlasun) Masalları, Ağlasun Belediyesi’nin Kültür Hizmetidir
(henüz yayınlanmamış bir kitap).
19
20
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B

urdur ile Isparta arasında, AğlasunÇanaklı Ovası’na sığınmış (ya da var
olmuş) hatta ovaya tepeden bakmış bir
antik kent olan Sagalassos, gördüğünüz
diğer antik kentlerden farklı bir şeyler
duyumsatır. Birçok antik yerleşim size kendini uzaktan
göstererek hayranlık uyandırırken, Sagalassos çok
yakınlarına, hatta dibine varıncaya kadar kendini
gizler. Sagalassos’un ihtişamı, ona bakarken değil,
ondan Ağlasun Ovası’na bakarken belirir. Yaklaşık
1500 metre yüksekte, Akdağ’ın yamaçlarına kurulmuş
kent, size rağmen değil, sizi kuşatarak, o eski görkemli
günlerini “bir zamanlar…” edasıyla size yaşatır.
Tarihsel bağlamda bakıldığında kent ne bir Efes’tir ne
de bir Bergama. Psidia’da, sırtını Akdağ’a dayanmış
bir ihtişam içinde, kendi elitleri tarafından bir Batı
Toroslar mucizesine dönüştürülmüşse de, habitatını
çok fazla genişletememiş ve bölgesel bağlamda primus
inter pares’ten1 öteye geçememiştir2. Yine de kent
1990’dan beri Leuven Katolik Üniversitesi (Belçika)
öğretim üyelerinden M. Waelkens yönetiminde
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Yayın balığı (İllüstratör: Korkut Ünal)

MADDİ KÜLTÜRÜN
İZİNDE
SAGALASSOS
ANTİK KENTİNDE
YEME İÇME
sürdürülen kazılarla ışıklarla bezenmiş geçmişini
bugüne taşımaktadır3.
Kentsel varoluşu İÖ 5. yüzyıla kadar götürülüp, İS. 7.
yüzyıla kadar sürdürülen kent en parlak dönemlerini
Pax Romana olarak adlandırılan Roma İmparatorluk
Dönemi’nin ilk üç yüzyılında (İS 1-3. yüzyıllar) yaşamış
görünmektedir. Bizans İmparatorluğu’nun erken
dönemlerindeki salgınlar, depremler ve Arap akınları
tüm Anadolu’da olduğu gibi bölgede de etkisini
göstermiş, bir zamanların sofistike kentsel yaşamı,
köyvari küçük yerleşimlerde hayatta kalmaya yönelik
bir mücadeleye dönüşmüştür4. Ardından doğudan esen
Türk rüzgârına karşı savunma amaçlı oluşumlar daha
fazla dayanamayarak, 13. yüzyıldan itibaren yüzlerce
yıllık Roma ve Bizans kültürü sonlanmıştır.
Bir dönemin maddi kültürünün ortaya konulması,
görünenin çok daha derinlerine inmeyi gerektirir.
Mimarların tasarlayıp, yetkin ustaların elinde
şekillenen taş blokların bir araya getirdiği mimari
ya da mermere insan formunu giydiren yetenekli

heykeltıraşların ürettikleri heykeller bir ipucu verse
de insanı anlatmaktan çok uzaktır. Hele ki, herkesin
dijital bir iz bıraktığı günümüz dünyasından çok daha
eskilerde yaşamış olanları. Ama bu insanlar pek de
bilinçli olarak yapılmasa da, yaşanmışlıklarına dair
fiziksel izler bırakarak, bilim insanlarının bilgiye asla
doymayan, pozitif anlamda aç gözlülükleri sayesinde
bizleri kendi yaşamlarını keşfetmeye çağırırlar.
Zengin bir kentin, gastronomik geleneğinin de
gelişmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir. Arkeolojik
kazılar ve buluntular üzerinde farklı disiplinlerde
yapılan çalışmalar, belki bize bir yemek tarifi sağlamaz
ama, kentin yaşanmışlığına ve yemek kültürüne dair
son derece yararlı bilgiler sunar. Zaten bizim de
ilgilendiğimiz konu bu değil mi? Çok uzak geçmişten
gelen, maddi kültürden yola çıkılarak oluşturulan bir
insan (ya da toplum) öyküsü.

Yeme içmeye dair bir edimin gerçekleşebilmesi için elde
edilmiş gıdanın öncelikle saklama, pişirme, sunma ve
yemeye dair zengin bir kap kacak varlığının bulunması
gerekir ki, bu da Sagalassos’ta bolca mevcuttur. Hatta
kentin çanak çömlek üretimi yerel talebi karşılamanın
ötesine geçmiş, sadece hinterlandında değil, Anadolu
ve Doğu Akdeniz’i de kapsayan geniş bir coğrafyada
kendine alıcı bulmuştur. Büyük boyutlu saklama kapları
ya da daha az ince işçilik gerektiren pişirme kapları
yerel düzeyde kalırken, kente özgü kırmızı astarlı
sofra kapları (Sagalassos kırmızı astarlı kapları) kentin
sınırları aşarak, Anadolu, Orta Doğu ve hatta Mısır’a
kadar birçok sofranın sunumunu zenginleştirmiştir.
Sagalassos’un önemli bir seramik üretim merkezi
olduğunu söylemiştik. Öyle ki, Sagallasos üretimi servis
seramikleri ve mataraları İskenderiye, Memfis, Fayoum,
Kellia ve Hermopolis Magna gibi Mısır merkezlerinde
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görülürken, kırmızı astarlı kaplar Sudan’daki Pharas’ta
görülmüştür. Aynı şekilde Antiokheia, Hama, Tel
Anafa Kapharnaon’daki buluntular Sagalassos’un
Suriye-Filistin bölgesiyle olan ilişkisini göstermektedir.
Seramik buluntulardan yola çıkarak bölgenin Dağlık
Kilikya, Batı Kıbrıs, güney Levant ve Mısır ile olan
ilişkisinin yanı sıra Pamphylia’nın da bu ilişkiler
coğrafyasına eklenmesi gerekir ki, kent zaten
Pamphylia’nın hinterlandı içerisinde kalmaktadır5.
Bu durum da kent ile Perge limanı arasında yakın
bir ilişki olduğunu düşündürtmektedir. Buluntuların
Anadolu’daki farklı merkezlerde de bulunması, bu
gözde seramiklerin karayolu üzerinden de bir dağıtım
ağına sahip olduğu göstermektedir6.
Kentin önemli bir seramik üretim merkezi haline
gelmesi İmparator Augustus (hükümdarlık: İÖ 27-İS
14) dönemine denk gelir. Burada başlıca iki seramik
tipi üretilmiştir: Daha çok yerel düzeyde kullanılan
pişirme ve saklama kaplarından oluşan günlük kullanım
kapları ile sofra kaplarından oluşan Sagalassos kırmızı
astarlı kapları ki, işte bu kaplar yerel ölçeğin sınırlarını
zorlayarak Doğu Akdeniz coğrafyasına da ihraç
edilmiştir7.
Anlaşılan Orta Çağ’a (yani Bizans’ın ilk dönemlerine)
gelindiğinde (7. yüzyıl), yaşam kalitesindeki düşüşe
rağmen çömlekçiler üretimlerine dönemin ruhuna
uygun formlar geliştirerek devam etmişler, hatta
gelişmiş çömlek repertuvarı ve geleneklerine yeni
form ve işlevler eklemişlerdir. Ancak bu endüstriyi
destekleyecek talebin ortadan kalkması çömlekçilerin
de sonunu getirmiştir8. Kaplara dair ilginç bir ayrıntı,
bunların kullanım ömrüyle ilgilidir. Buna göre J.
Theodore Pena yaptığı araştırmalar sonucu kullanım
ve sofra kaplarının ömrünü 3 yıl olarak tanımlamış ve
bu sürenin pişirme kapları ve kandillerden altı kat daha
uzun olduğu sonucuna varmıştır. Saklama kaplarının
ömrü ise yine Pena tarafından 25 yıl olarak tahmin
edilmiştir9.
Kazılarda bulunan pişirme kapları dönemin
gastronomik âdetlerine dair de bize değerli bilgiler
sunar. Kapların formu pişirme tekniklerine ışık
tutarken, sofistike analizlerle ortaya çıkartılan, kabın
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bünyesine sızmış hayvansal yağlar da yemeklerde ne
tür etlerin kullanıldığına dair bilgiler sunar. Örneğin
bulunan pişirme kaplarının çoğu kapalı formlu ve
yuvarlak bellidir. Ve bu forma sahip kapların daha
yüksek ısıda, yavaş pişirme ve kaynatma yoluyla
etli/sebzeli yemeklerin yapımı için kullanıldığı
bilinmektedir10.
Araştırmalar taşın ya da seramiğin soğuk yüzeyinden
organik kalıntılara yöneldiğinde heyecan verici
sonuçlar ortaya çıkar. Önemli olan da bu organik
buluntular üzerine yapılan araştırmalarda elde edilen
sonuçların nasıl yorumlandığıdır. Köken, uyum,
risk ve maliyet azaltma gibi konular sadece düzgüsel
(normatif) bir bağlamda (sitler, dönemler ve kültürler)
ele alındığında, kritik öneme haiz olsalar da, geliştirilen
modeller sadece dar bir çerçevede kalabilmektedir. Bu
tür yöntemler de yaşantının bireysel edimler tarafından
nasıl etkilendiğini açıklamaktan uzaktır11.
Örneğin, maliyet unsuru, özellikle yaşantının statü ve
siyasi kriterlere de bağlı olduğu karmaşık toplumlarda
tüm davranışları açıklamaktan uzakta kalmaktadır.
Ekonomi ya da ucuz maliyet önemli olmakla birlikte
bu, her birey için geçerli olmayabilir. Elitler, parasal
güçleri olduğu için pahalı kaynakları tüketebilirler ve
gıdalar (ve onların tüketimleri) zenginlik ve güç simgesi
olabilirler. Yiyecekler, bu nedenle, kültür içinde birçok
öge ile ilintilidirler ki, bunlar teknolojiden beslenmeye
ve hatta sembolizme kadar uzanmaktadır12.
Bir dönemin yaşam koşulları ve yeme içme kültürüne
dair bilgiler veren bitkisel kalıntılardır. Bunların çoğu
da oksijen bulunmayan ortamda yanmaya maruz
kalarak karbonlaşmış bitki parçaları ve tohumlardır.
Bitkiler gündelik kullanımda nadiren -kasten ya da
kaza sonucu- karbonlaşırlar. Karbonlaşma; pişirme,
fırınlama, ısıtma sırasında ya da binanın yanarak
zarar görmesi sonucu meydana gelir. Günlük
yaşamda karbonlaşmanın en yakın ihtimali, kuru
otlar kullanarak ateş yakılmasıdır. Kuru otlar en çok
görülen ateş kaynakları olmakla beraber, yakılan bir
ateşin daha uzun soluklu olabilmesi için daha uzun süre
yanabilen bir malzemeye ihtiyaç vardır. Bu da tezektir.
Ancak tezeğin yapımında da çeşitli otların kullanıldığı
unutulmamalıdır. Ayrıca tezeğin ana ögelerinden
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olan hayvan dışkısında sindirilmemiş tohumların
karbonlaşması da karşılaşılan bir durumdur13.
Buluntular ve onlara yüklenen anlam o kadar
önemlidir ki; bir mekânda yapılan kazıda ele geçen, bir
zamanların büyükçe bir zengin evinin bir bölümünde
ele geçen sinir otu (Plantago lanceolata), kazayağı
(Chenopodium album), it üzümü (solanum nigrum),
ban otu (Hyoscyamus), kuzukulağı (Rumex) gibi
yabani ot kalıntılarının çokluğu, burasının artık kentin
elitlerinin yaşadığı bir mekân olmaktan çıktığının
göstergesi olabilir. Simgesel olmasa da arkeolojik
bağlamda bu, yaşam düzeyindeki düşüşün bir simgedir.
Sagalassos’ta gerçekleşen bu dönüşüm, yine aynı
mekânda bulunan bir İtalyan fıstık çamı kozalağı
buluntusunun radyokarbon değerlendirmesiyle İS 540670 yıllarına tarihlenir14.
Yine aynı yapının biraz daha erken döneme (İS
450/75-550/75) tarihlenen farklı bir bölümündeyse
daha zengin buluntularla karşılaşılır. Burada arpa ve
farklı buğday türleri yanında yulaf da bulunmuştur15.
Sebzeler, protein kaynağı olarak antik dönem
beslenmesinde önemli bir yer tutmaktaydılar. İki türün
kesinlikle yetiştirildiğine inanılmaktadır: Mercimek
ve bezelye. Nohut buluntularıysa henüz bu ürünün
yetiştirilip yetiştirilmediğine dair kesin bir karara
ulaştırmaktan uzak miktarlarda ele geçmiştir. Yem
olarak ise iki ürün saptanabilmiştir: Karaburçak
(Lathyrus sativus) ve yonca. Bereketli ovanın tarihsel
zamanlarda da çokça meyve ağacına sahip olduğunu
buluntular kanıtlamaktadır. Yöre halkı incir, zeytin,
üzüm, kiraz, alıç, dut ve mürverin tadına varmıştır16.
Badem, melengiç (çitlenbik), fındık, ceviz de bunlara
eklenebilir17. Ancak öyle bitkiler vardır ki, dikkatle
yaklaşılması gerekir. Örneğin melengiç (Celtis) yağ
üretmek için kullanılabilirken, doğada kendi kendine
de yetişmiş olabilir18. Diğer ilginç bir durum da mürver
için geçerlidir. Bu bitkinin çok bulunması, onun gıda
olarak tüketildiği mi yoksa atıklar arasında mı yetiştiği
sorusunu yanıtlamaz19.
Buluntular arasında kavun kalıntıları da vardır. Kavun,
Afrika’da yetiştirilmeye başlanmış ve Demir Çağı’ndan
itibaren Doğu Akdeniz’e yayılmıştır. Roma döneminde
lüks bir tüketim ürünü olarak Batı Avrupa’ya kadar

dağıtım ağının uzandığı görülür. Roma kavunları
salatalığı andırır şekilde uzundu ve çok aranan bir
üründü. Bir diğer ilgi çekici sebze ise kereviz (Apium
graveolens) olmuştur. Macellumda20 ele geçen en
kayda değer buluntu ise Romalıların dinsel törenler ve
cenazelerde sıklıkla kullandıkları çam fıstığıdır21.
Kentte yapılan kazılarda ele geçirilen kemik kalıntıları
arasında çoğunlukla koyun ve keçi kemikleri, ardından
da domuz, tavuk ve büyükbaş hayvan ile birkaç balık
ve tavşan kemiği bulunmuştur. Kazının yapıldığı
mekanın kasaplık faaliyetlerinin bulunduğu bir mekân
mı yoksa yaşamsal mekânlar mı olduğu da buluntuları
değerlendirme konusunda önem arz etmektedir.
Örneğin evsel mekânlarda ele geçen büyükbaş hayvan
buluntularının çoğu omurga ve kaburgalarken, koyun/
keçi ve domuz kalıntılarının çoğu uzun kemiklerdir.
Böyle bir kemik dağılımı mutfak ve masa artıklarını
göstermektedir. Ancak büyükbaş hayvan kalıntılarının
azlığı, tüketilen etin azlığı anlamına gelmemektedir;
çünkü, farklı dönemlerde kasaplık faaliyetlerinin
yürütüldüğü düşünülen Sagalassos’un “odeion” ve
“aşağı “agora”sında yapılan kazılar göstermiştir ki,
koyun/keçi ve domuzun aksine büyükbaş hayvan eti
müşteriye kemiksiz satılmaktadır22. Ayrıca buluntular
Sagalassos’ta tüketilen büyükbaş hayvanların daha
ileriki yaşlarda kesildiğini göstermektedir. Bu durum
da belirli bir yemek pişirme pratiğini göstermektedir23.
Buluntular domuz içinse iki farklı yaş grubunu (daha çok
genç ve daha az oranda daha yaşlı domuzlar) işaret eder ki,
bu da yüksek kaliteli et tüketimi anlamına gelmektedir24.
Sagalassos’taki kazı buluntuları kent halkının balık
tükettiğini de göstermektedir. Kentin bulunduğu
coğrafya göz önüne alındığında, iştahla yenilen
balıkların çoğunun görece yakın çevreden gelen
tatlı su balıkları olduğu düşünülür ki, bu düşünce
buluntularla da desteklenmektedir. Bu balıkların
çoğu yabani sazan ve yine sazan ailesinden olan
Pseudophoxinus handlirschii’dir. Bu ikincisi Eğirdir
Gölü’nün endemik balıklarındandır. Yabani sazan
ise Sagalassos’un kuzey, güney ve batısındaki göl
ve nehirlerde yaygın bir şekilde bulunmaktaydı.
Kazılarda bulunan sazan dişleri, analizlerle günümüz
balıklarınınkiyle karşılaştırılmış ve balığın bir gölden
geldiği saptanmakla birlikte hangi göl olduğu
belirlenememiştir. Coğrafi bakımdan düşünüldüğünde
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Eğirdir Gölü, balığın geldiği yere en büyük adaydır.
Bununla birlikte balığın Beyşehir, Eber Gölü ya da
Akşehir Gölü’nden de gelmiş olabileceği olasılığı göz
ardı edilmemelidir. Daha az oranda ithal edilen balıklar
arasında yayın balığı (Silurus glanis) ve turna balığı
(Esox lucius) bulunmaktadır. Yayın balığı için Büyük
Menderes, Sakarya ya da Kızılırmak olası orijindir.
Turna balığı ise günümüzde Eber ve Akşehir göllerinin
yanı sıra Büyük Menderes üzerinde Işıklı bölgesinde
görülmektedir. Yine de Sakarya havzası ya da Marmara
Bölgesi’ndeki diğer göllerin de bu balığın geldiği yerler
arasında olma olasılığı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca
bu balıklar Kızılırmak’ta da görülmektedir25. Bundan
başka Aksu Nehri’nde de (antik Kestros) eğrez balığı
(Vimba vimba, sazangiller ailesinden bir tatlı su balığı)
da mevcuttur. Güneye, Akdeniz’e doğru akan bu nehir
antik dönemde Sagalassos topraklarının doğu sınırını
tanımlamaktaydı26.
Balık buluntuları arasında kentin Roma ve Erken
Bizans döneminde uzak coğrafyalarla (örneğin Mısır)
kurduğu ilişkiye işaret edenler de bulunmaktadır.
Gastronomik boyutun yanı sıra ticari bağların da bir
göstergesi olarak kabul edilen bu buluntular Nil levreği
(Lates niloticus) ve Bagrus ailesinden bir yayın balığına
aittir. Diğer iki tür ise tilapia (Tipapiini ailesinden)
ve Clarias ailesinden yayın balıklarıdır. Balıkların
bu coğrafi dağılımı Afrika’nın ötesine yayılırken,
Anadolu’yu da kapsamaktadır. Levant’ta dört tilapia
türü görülür ki, bunlardan Tilapia zillii bölgenin en
kuzeyinde (Lübnan’daki Litani havzasıyla, Filistin’in
kıyı nehirlerinde ve Ürdün havzasında) görülür. Clarias
ailesinden yayın balığının doğal dağılım alanı ise Asi
Nehri ve Ceyhan havzalarına kadar varır27.
Araştırmalar Mısır’dan ithal edilen başlıca balığın Clarias
yayın balığı olduğunu göstermiştir. Aradaki mesafe göz
önüne alındığında bu balıkların güneşte kurutulmuş ya
da tütsülenmiş olarak getirildiği düşünülebilir. Her
iki yöntem de tarih öncesi zamanlardan beri Mısır’da
kullanılagelen yöntemlerdir. Balık tütsüleme ile ilgili
en erken buluntular günümüzden 12.000 yıl öncesine
kadar gitmektedir ve Orta Mısır’da Makhdama’da
bulunmuştur. Ayrıca firavunlar döneminden sayısız
ikonografik öge de bu yöntemi betimlemektedir.
Balıkların bu şekilde işlenmesi, bunların aylarca
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korunabilmesi ve uzun mesafeli ticaretinin yapılabilmesi
anlamına gelmektedir28.

yağa dair gerçekte olduğundan daha farklı sonuçlar
verebilmektedir34.

Nil balıklarının ticaretinin Akdeniz’de Kalkolitik
Çağ’dan beri yapıldığı bilinmekle birlikte Bronz
Çağı’ndan itibaren veriler çok daha yoğundur. Bu
dönemde balık, Nil’den Lübnan, Kıbrıs ve Ürdün’e
ve hatta Roma’ya kadar taşınmıştır29. İşlenmiş balık
(ve et) çoğunlukla kitleler tarafından tüketilen başlıca
gıdalardandı ve pazarlanan ürün miktarının çok olduğu
düşünülmeli. Ayrıca kentten ayrılan denizciler de
yolculukları için işlenmiş balık alıp depoluyorlardı30.

Bir zamanların parlak kenti Sagalassos, 7. yüzyıldan
itibaren o eski ihtişamını yitirmiştir35. Kentin hemen
güneyinde bulunan ve İskender Tepesi olarak
tanımlanan üstü düz tepedeki kalıntılar, 7. yüzyılda
kentteki yerleşimin sonlanmasının ardından daha geç
tarihli bir yerleşimin izlerini sunmaktadır. Burada 6.
yüzyıldan kalma bir bazilikanın yanı sıra 12. ve 13.
yüzyıla tarihlenen ve kabaca inşa edilmiş bir savunma
duvarı ile su rezervuarı bulunmaktadır. Olasılıkla bir
askeri birlik, Türklere karşı çevredeki köyleri korumak
için bu tepede konuşlanmıştır. Orta Çağ buluntuları
arasında pişirme kapları, küçük kaplar, sürahiler ve
pitoslar ile Ege Bölgesi’nden ithal edilmiş sınırlı sayıda
sgraffito bezemeli sırlı bulunmaktadır. Ayrıca bu sırlı
kapların çoğunda onarım izleri bulunmaktadır.36.

Buluntular arasında yedi adet de tuzlu su balığı
tanımlanmıştır. Bunların üç tanesi yoğun bir şekilde
Akdeniz’de bulunurken, dört tanesi hem Karadeniz,
hem de Akdeniz’de bulunmaktadır. Bununla beraber bu
dört çeşidin de Akdeniz’den geldiği düşünülmektedir.
Sagalassos’tan Akdeniz’e uzanan düzgün yollar mevcut
olduğu bilgisinin yanı sıra, sikke ve seramik buluntuları
da Pamphylia ile kent arasında sıkı bir ticari ilişkinin
varlığını kanıtlamaktadır31.
Gıda tüketimine yönelik daha iyi sonuçların elde
edilebilmesi için pişirme kaplarındaki yağ (lipit)
kalıntıları da mercek altına alınmış, Geç Roma ile
Erken Bizans dönemi pişirme kapları parçalarındaki
yağ kalıntılarının kimyasal analizleri yapılmıştır32.
Buna göre kentteki yerleşimin son dönemlerinde (57. yüzyıl) baskın bir şekilde geviş getiren hayvanların
yağlarının kullanıldığı görülmektedir. Sagalassos’un
son dönemlerindeki et çoğunlukla küçük ve büyük
baş
hayvanların
kesilmesiyle
sağlanmaktaydı.
Evcil hayvanlarla karşılaştırıldığında balık ve
kümes hayvanları tüketiminin, bölgedeki beslenme
geleneğinde daha az yer bulduğu anlaşılmaktadır.
Kemik kalıntılarından yola çıkarak, kentin son
dönemleri olan 5-7. yüzyılda -ki, incelenen kap kacak
parçaları bu döneme aittir- canlı hayvan stokunun
%42’sini koyun/keçi, % 26’sını da domuz ve %26’sını
büyükbaş hayvan oluşturmaktadır33.
Ancak bu veriler her zaman dikkatli bir şekilde
yorumlanmalıdır; çünkü, birlikte kullanıldıklarında
geviş getiren hayvanların yağı, domuz yağını
absorbe ederek kimyasal analiz sonuçlarında bu

Antik kentin eski görkeminden uzak, hatta artık kent
bile olmayan bu yerleşimde ele geçen ithal bezemeli
tabaklar bu ürünleri satın alma gücüne sahip bir
topluluğu ve onların ticaret bağını gösterebilir. Ama
bir başka bakış açısı da bu kapların bir şekilde satın
alındığı ama, onarılarak kullanılmaya devam ettiğini
gösterir ki, bu da ekonomik durumun pek de iyi
olmadığı anlamına gelmektedir. Zaten 13. yüzyılın
sonu ve 14. yüzyılın başına kadar Batı Anadolu kıyıları
dahil artık Türk egemenliğine girmiştir. Sagalassos, bir
daha uyanmamak üzere tarih sahnesinden çekilmiştir.
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ster antik çağ da olsun isterse de bugün,
insanının sosyalleştiği, ticari ve iktisadi açıdan
önemli yerlerdir pazar yerleri. Bu yazının
konusunu da işte bu pazar yerlerinden biri
oluşturacak. Balık Pazarları. Aslında balık
pazarı denilmekle birlikte antik dünyada hem et,
hem sebze-meyve hem de deniz ürünlerinin satıldığı
yerlerdir macellumlar. Antik dönem insanları
mikroorganizmaları bilmeseler de duyuları yoluyla
hijyenik olmayan ortamları fark edebilmişlerdir.
Duyuları derken ilk kastedilen duyu elbette koklama
duyusu. Mikrobiyal faaliyetler nedeniyle kısa
sürede içlerindeki proteinin pütrifaksiyona

(çürüme) uğramasıyla kokmaya başlayan et ve balık
gibi ürünlerle, içlerindeki şeker türevi maddelerin
fermantasyonu sonucu bozulan sebze ve meyveler
yaydıkları koku ve yarattıkları kirlilik nedeniyle antik
çağın pazarlarında başlangıçtakinden farklı olarak bir
süre sonra ayrı bir alana yerleştirilirler. Kısacası gıda
maddelerinin satıldığı pazarlardır macellumlar ve
her bir macellum ayrı bir ürünün satıldığı yer olarak
da diğerlerinden ayrılır. Ancak daha çok et, balık ve
işlenmiş et ürünlerinin satışı yapılan yerler olarak
ayrılmış olması daha yaygın bir uygulamadır. MÖ III.
yüzyılın ikinci yarısı gibi bir dönemde ayrı bir yapı
olarak ortaya çıkan macellumların en sonuncusu MS
VI. yüzyıla tarihlenen Constantinopol macellumudur.1
Çoğunlukla deniz kenarlarında, yani liman kentlerinde
kurulu bu yapılara Anadolu’nun değişik kentlerinde de
rastlanır.
Yukarıda da değinildiği gibi ilk olarak gıda maddeleri
için ayrılan satış yerleri olan macellumlar MÖ II.
yüzyıl sonuyla MÖ I. yüzyıl başlarında sattıkları
ürünlere göre ayrışmaya da başlamışlardır. Örneğin
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Sagalassos Macellumu

ANADOLU’DA
ANTİK ÇAĞ
MACELLUMLARI
VE SAGALASSOS
MACELLUMU
Roma İmparatorluğu’nun başkenti Roma’da Tiber
Irmağı yakınında bulunan Forum Soarium domuz
pazarı, yeri tam olarak bilinmeyen Forum Pistorium
buğday ve ekmek pazarı ve bu ikisinin yakınlarında
bulunan Forum Vinarium ise şarap pazarı olup burada
çalışanlara da macellati denmektedir.2
Macellum sözcüğünün kökenine bakıldığındaysa
karşımıza Doğu Akdeniz’in Semitik dilleri çıkmakta.
Sözcük her ne kadar Latince olsa da Yunanca
makellon/μακελλου sözcüğünden Latinceye geçmiş,
ancak Yunanca bu sözcük ise başlangıçta μi-κελλα
olarak yazılmakta ve İbranice ve diğer Semitik Doğu
Akdeniz dillerinde “çitle çevrili yer” anlamına gelen
mikhalāh sözcüğünden gelmekte.3 Kısacası etrafı
çevrilmiş, ayrılmış ve diğer yerlerden izole edilmiş
yer anlamı daha sonrasında bu pazarların adı olmuş
ki, bu da son derece doğru bir tanımlama. Düşünecek
olursak bugün bile herhangi bir semt pazarında hemen
her şey bir arada satılabilirken balıkçılar yine ayrı bir
alanı işgal etmekte, yani balık satanlar diğerlerinden
izole edilmekte. Buna antik dönemde kasapları da

dâhil etmek olası. Ancak günümüzde zaten et satışı ayrı
gözetim altında yapıldığından pazarlarda rastlamak
olası değil.
Yalnız deniz ticaretine değil, ticaret ve diğer iktisadi
çalışmaların hemen hepsine çok daha erken bir tarihte
başlayan Mezopotamya, Mısır ve diğer Doğu Akdeniz
uygarlıklarının bu sözcüğü türetmesi de son derece
normal sayılmalı.
Sırada Anadolu’da kurulmuş olan macellumlar var.
Yukarıda da belirtildiği gibi Helenistik dönemden
itibaren görülmeye başlanan macellumlar esas olarak
Roma İmparatorluğu bünyesinde gerçek anlamına
kavuşmuştur. Bu nedenle Anadolu’da kazısı yapılmış ya
da sadece yazıtlardan bilinen macellumların neredeyse
tamamı Roma dönemi yapılarıdır. Sayacak olursak;
Ephesos, Priene (Güllübahçe), Tralles (Aydın), Larissa
(Menemen civarı), Akmonia, Sosandra, Sardes (Salihli),
Korykos, Iasos (Kıyıkışlacık), Aizanoi (Çavdarhisar),
Magnesia ad Meandrum (Menderes Magnesiası),
Thyateira (Akhisar), Aphrodisias, Sagalassos (Ağlasun),
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Perge, Side, Selge, Korakesion (Alanya), Antiokhia
(Antakya), Aigai, Constantinopol (İstanbul), Perinthos
Herakleia ve Apollonia (Gölyazı-Uluabat) gibi yerlerde
macellumlar bulunmaktadır. Macellumların mimari
planları dört tarafını çevirmiş duvarlara yaslanan
dükkân sıraları ve portikolarla çevrili üzerleri açık
yapılar şeklinde olup, dükkânlar yerine göre portikoya
veya dışarıya açılmakta, ancak hemen hepsindeki
avluların ortasında dairesel veya poligonal planlı
oluşlarına göre koni veya kubbe şeklinde çatıyla örtülü
bir yapı bulunmaktadır.4 Bulundukları yerlerden de
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Pisidia bölgesinde yer alan Sagalassos’ta son dönem
yapılan kazılar da bu öneriyi doğrular niteliktedir.
Buradaki macellum İmparator Claudius (MS 51-54)
tarafından inşa ettirilen Kuzey Agorası’nın yakınında
ayrı bir teras üzerindedir. Kazıcısı tarafından macellum
olarak tanımlanan alanın ortasında yer alan dairesel
(tholos) yapının çapı 7.30 metre olup halen restorasyonu
devam etmektedir. Tholos biçimli yapının arşitravında
yer alan yazıt bu yapının bir imparator kültü olduğunu
gösterirken aynı yazıtta bulunan yüksek bir memura ait
isim, binanın imparator Commodus döneminde (MS
180-182) inşa edildiğini kanıtlamaktadır.5 Son dönem
kazılarda ortaya çıkarılan balık ve diğer canlılara ait
kalıntılar burada nasıl bir ticaretin döndüğünü de
kanıtlar niteliktedir.

Sagalassos’ta saptanan deniz balıklarının büyük
kısmını yazılı orkinos, gobene, palamut ve kolyoz gibi
uskumrugiller oluştururken levrekgillere ait az sayıda
kemik ve sardalyegiller veya hamsigillerden olabilecek
ama tam olarak hangi aileden olduğu anlaşılamayan
kalıntılar hem Akdeniz hem de Karadeniz’de bugün de
bulunan deniz balıklarının Sagalassos’ta tüketildiğini
gösterir. Kemik kalıntıları içinde rastlanılan en ilginç
örnekler ise Nil levreği (Lates niloticus) ve Bagrus cinsi
yayın balığı kalıntıları olup Roma imparatorluk çağıyla
Erken Bizans döneminde Mısır’la olan ticari ilişkiyi
gösteren kanıtlardır.7 Bu ilişkinin varlığını gösteren
sadece balık kalıntıları değildir. Aynı zamanda
Mısır’daki kazılarda ortaya çıkarılan ve Sagalassos’ta
üretildikleri bilinen çanak çömlekler de ticari ilişkiyi
gösteren diğer kanıtlardır.

işlenerek ulaştırılmış olabilir. Zira aynı bölgede
bulunan Acıgöl ve Burdur Gölü gibi suyu acı göllerin
kıyılarındaki doğal tuz kaynaklarından elde edilen
tuzla tuzlanarak kurutulan ya da tütsülenen balıkların
bozulmadan Sagalassos’a ulaştırılmış olması çok
yüksek bir olasılıktır.
Sonuç olarak Sagalassos gibi, denizden oldukça uzak
ve yüksek bir yerde bile insanlar balığa ve diğer deniz
ve tatlı su canlılarına olan taleplerini karşılayabilecek
teknolojileri Roma döneminde ve belki de çok daha
öncesinde gerçekleştirebilmekte ve bunların iktisadi
hayat içinde yer almasını sağlayacak macellum türü
yapıları inşa etmekteydiler.

M.U. Anabolu, Antik Çağ’da Et ve Balık Pazarları, Türk Eskiçağ
Bilimleri Enst. Yay., İstanbul, 2003, s.16.
2
Age., s.1.
3
Webster Dictionary, 1957, s.1474; E.R.Wharton, Etyma Graeca
an Etymological Lexicon of Classical Grek, Percival and Co.,
London, 1890, s.83.
4
Anabolu, s.2.
5
Anabolu, s.10.
6
P.Bursa, Antikçağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık, Türk Eskiçağ
Bilimleri Enst. Yay., İstanbul, 2010, s.29; W.Van Neer-B. De
Cupere-M.Waelkens, “Remains of local and imported fish at the
ancient site of Sagalassos” Sagalssos IV. Reported on the Survey and
Excavation Campaingns of 1994 and 1995, (edt.) M.Waelkens,
Leuven Univ.Press, Leuven, 1997, s.571-586.

1

Sagalassos macellumunda satıldığı anlaşılan bu türden
uzak yerden gelen balıklar başka bir soruyu akla
getirebilir. Bu balıklar Sagalassos gibi oldukça uzak bir
yere Nil Nehri’nden nasıl getirildiler? Sorunun yanıtı
aslında basit, o dönem için soğuk zincir bozulmadan
bu işi gerçekleştirmek zor olacağına göre Mısır’da
kurutulmuş ya da tütsülenmiş olmaları gereklidir.
Aynı şekilde Göller Yöresi’nin Eğridir (Eğirdir? ok),
Kovada, Salda ve Beyşehir gibi içinde tatlı su canlıların
yaşadığı göllerinden gelen ürünler de Sagalassos’a

Bursa, s.29.

7

Kazılardan elde edilen sonuçlara göre Sagalassos’ta
çok çeşitli balık türlerinin tüketildiği hatta bazılarının
ithal olduğu anlaşılmıştır. Sazan, kentte tüketilen tatlı
su balıklarının başında gelmekteyken çapak, yayın,
tatlı su kefali, eğrez ve turna diğer tatlı su balıkları
arasında sayılabilir. Bu tatlı su canlıları olasılıkla
civardaki akarsularla Göller Yöresi’nin göllerinden
avlanmış olmalıdır. Zira bugün de aynı akarsularda ve
göllerde bu canlılara rastlanmaktadır. Bütün bunların
yanı sıra Acipenseridae (mersinbalığıgiller) ailesine ait
balıkların kalıntılarına da rastlanılması ve bu balıkların
Türkiye’nin güney kıyılarında bulunmayıp kuzey iklim
kuşağına özgü balıklar olması nedeniyle daha kuzeyden
gelmiş olabilecekleri düşünülürken aynı coğrafyanın
daha soğuk sulara sahip göl ve akarsularında bu
balıkların o dönemlerde bulunuyor olabileceği de
önerilmektedir.6

Hadrian Çeşmesi Sagalassos

Hadrian Çeşmesi Sagalassos

anlaşılabileceği gibi macellumların büyükçe bir kısmı
deniz kenarındayken bazıları Aizanoi örneğinde olduğu
gibi nehir bazıları da Apollonia örneğindeki gibi göl
kıyısında bulunmakta, ayrıca Tralles, Aphrodisias
ve Sagalassos’ta olduğu gibi denizden oldukça
içerilerde kurulmuş olanları da bulunmaktadır. Deniz
kıyısında bulunanların deniz ürünleri ağırlıklı, tatlı su
kıyısındakilerin de tatlı su canlılarına yönelik oldukları
düşünülebilir. Bununla birlikte Sagalassos gibi yerlerde
bulunanlar çevrelerindeki tatlı su kaynaklarından
gelen ürünlerin yanı sıra deniz ürünlerini de
barındırmaktadır.
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KIZILCIKLAR
OLDU MU?

B

aşlıkta adı geçen türküyü çocukluğumun
45’lik plaklarında aranjman olarak
söyleyen Erol Büyükburç’tan bilmekle
birlikte, bir İzmirli olarak bu türkünün
Ödemiş yöresinden olduğunu ve Nimet
Oğuz tarafından derlenerek yine bir Ödemişli olan
Bedia Akartürk tarafından seslendirildiğini hemen
belirtmeliyim. Konu kızılcık olunca, ister istemez
hemen herkesin aklına bu türkünün geleceğinden de
eminim.
Cornus mas yani kızılcık veya diğer yöresel adlarıyla
delice kiraz, ergen, güren, kiren, zoğal aslında
kızılcıkgiller (Cornaceae) ailesinden boyu 4-8 metre
arasında değişen bir bitki.1 En ilginç niteliklerinden
biri odununun diğer bitkilerden farklı olarak sudan
ağır olması; yani kızılcık odunu suda batmakta; bunun
nedeniyse çok sert, esnek ve yoğun bir odun yapısına
sahip olması.2 Zaten Latince adının da olasılıkla bu
sert yapısına izafeten boynuz anlamına gelen cornus
sözcüğünden türeme olduğu bazı yayınlarda ifade
edilmekte. Ancak acele etmemek gerek bu ifade için.
Zira etimoloji tanrısının başka sürprizleri var kızılcık
konusunda.
Ana vatanı botanikçilere göre güneybatı Asya.
Bir diğer deyişle içinde Anadolu, Doğu Akdeniz,
Mezopotamya ve İran ile Hazar’a kadar olan bölge
kızılcığın ana vatanı olarak tahmin edilmekle birlikte
kuzey yarımkürenin hemen her yerinde elliden fazla
çeşidi yetişmekte. Ancak Yakın Doğu’nun prehistorik
yerleşimlerinin arkeobotanik verileri içinde izine
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rastlanılmamakta. Bunun en olası nedeniyse bitkinin
yukarıda açıklanan fiziksel niteliklerinde gizli olsa
gerek. Prehistorik insanın bu kesmesi ve işlemesi
zor oduna sahip bitkinin yabani olarak meyvelerini
tükettiği düşünülebilir; ancak, odununu işlemek için
belki de metal alet kullanımının yaygınlaşması gerekli
olmuş olabilir. Yani Yani metal alet kullanımının
artmaya başladığı Kalkolitik ve Erken Tunç çağlar
sonrasında yaygınlaşmış olması akla daha yakın. Ayrıca
yazılı çağlarla birlikte adının yazılı belgelerde geçiyor
olabileceği gerçeği yukarıdaki öneriyi de doğrular
nitelikte.
Prehistorik insanın bu kesmesi ve işlemesi zor oduna
sahip bitkinin yabani olarak meyvelerini tükettiği
düşünülebilir ancak odununu işlemek için belki de
metal alet kullanımının yaygınlaşması gerekli olmuş
olabilir. Kalkolitik ve Erken Tunç çağlar sonrasında
yaygınlaşmış olması akla daha yakın.
Sümerce sözlüklerde GIŠ ma-nu olarak geçen bitkinin
sağlam odunlu olmasından dolayı bazı dilbilimcilerce
kızılcıkla bir tutulduğu bilinmekte.3 Kızılcığın
adına rastlanılan diğer yazılı belgelerse Hititçeden
gelmekte. Hitit metinlerinde geçen ve hem meyvesi
hem de ağacının korunması konusunda hassas
davranılmasının gerektiği yasalarda belirtilen, GIŠ.
ŠENNUR adı verilen bitki yine bazı Hititologlarca
kızılcık ile özdeşleştirilmekte.4 Hititlerin bu bitkiyi
tanıyor ve kullanıyor olabileceğinin bir diğer kanıtını
ise bugün Çorum çevresinde yaygın olarak bulunan
kızılcık ağaçları oluşturmakta. Özellikle Çorum’un
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kuzeyinde Karadeniz’e doğru olan dağlık kesimde
yaygın olarak bulunan kızılcığın hem odunundan hem
de meyvesinden yararlanılmakta.
Kısacası ilk başlarda meyvesinden yararlanılırken
sonrasında
odununun
sağlamlığıyla
insanın
dikkatini çekmiş olmalı kızılcık ve bu sert yapıya
sahip odunu nedeniyle de olasılıkla silah ve alet
yapımında kullanıldığı düşünülebilir. Bu düşüncenin
doğruluğunun kanıtı ise antik Yunan’da aranmalı. Zira
antik yazarların yapıtlarında kızılcık için belirttikleri
en önemli olgu yine bitkinin odununa yapılan
göndermeler. Örneğin Herodotos yedinci kitabı
Polymnia’da Pers ve Yunan ordularının niteliklerinden
söz ederken Lykialıların kızılcık ağacından yapılmış
yayları olduğunu belirtmekte.5 Aynı şekilde Makedon
ordularındaki hoplit denilen askerî birliklerde yer alan
süvarilerin kullandıkları ve sarissa denilen mızrakların
da yine kızılcıktan yapılma olduğunu Ptolemy
belirtmekte.6 Ptolemy’nin aktardıklarının doğruluğu ise
kızılcığın bugün de Yunanistan yarımadasında yaygın
olarak bulunuşuyla desteklenebilir. Özellikle Teselya,
Phthiotis, Aetolia, Arcadia, Lakonia ve bazı adalarda
halen bitki örtüsünün oldukça büyük kısmını kızılcık
oluşturmakta ve MÖ VII. yüzyıldan itibaren yazılı
belgelerde hemen her zaman sağlam ve esnek yapısı
nedeniyle cirit, mızrak ve yay yapımında kullanıldığı
belirtilmekte, MÖ III. yüzyıldan itibarense şiirlerde
mızrağın anlamdaşı (sinonimi) olarak kullanılmakta.7
Yunancada κρáνον/kranon olarak geçen adı anlaşıldığı
kadarıyla Latinceye de cornus olarak geçmiş ve buradan
da diğer Batı dillerindeki cornel, cornelian vb. şekilleri
almış.8 Yani etimoloji tanrısı bize yine bir sürpriz
hazırlamış. Latincede kızılcık anlamına gelen cornus
sözcüğünün boynuz anlamına gelen cornus ile hiçbir
ilgisi yok, olasılıkla eşsesli sözcükler. Yunancadaki
κρáνον/kranon ise olasılıkla Hititçede kiraz anlamına
gelen KARŠU sözcüğünden benzetme yoluyla geçmiş
olmalı veya bilinmeyen bir Anadolu-Doğu Akdeniz
dilinden türeme.9
Kızılcık batıya yayılımında Latince adından bütün diğer
dillere geçmekle kalmamış; yarı değerlikli taşlardan biri
olan ve kan kırmızısı rengiyle hemen diğer taşlardan
ayrılan karneol/carnelian da adını kızılcıktan almakta.
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Yani bu yarı değerlikli taşa Türkçede kızılcık taşı dense
yeridir. Diğer dillere özellikle de Batı dillerine Yunanca
ve Latinceden geçiyor oluşu o bölgelere sonradan
gittiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilecek
kızılcık için bugün aynı coğrafyada yaşayan halkların
değişik adlar vermesi de bitkinin buralarda çok eski
çağlardan beri yaygın olarak bilindiğinin bir diğer
göstergesi olarak kabul edilebilir. Örneğin bitkinin
Ermenicesi hnն, Farsçası zoğal-i axte ki zoğal zaten
Anadolu’da Tokat ve civarında kızılcık için kullanılan
bir diğer sözcük.10 Ayrıca yine kızılcığın İngilizcede
dogwood ve tartarian dogwood veya tartarian cherry
gibi başka adları da bulunmakta ve bu adlardan
üçüncüsü Tatar kirazı olarak Türkçeleştirilebilir. Bunu
belirtmemin bir nedeni de yine bitkinin ilk yayıldığı
coğrafya ile ilişkili ve Evliya Çelebi’ye göre Tatarlar
kızılcığa çom adını vererek özgün adlara bir tane daha
eklemişler.11
Yunan mitolojisinde de yeri olan kızılcık ünlü kâhin
kadın Manto’nun babası olan Teiresias ile ilgili
söylencede geçmekte. Tanrıça Athena birgün yakın
arkadaşı olan bir nympha ile bir kaynakta yıkanmaya
gider. Arkadaşı nympha Khariklo’nun oğlu Teiresias
bu sırada Athena’yı çıplak olarak görür ve bu nedenle
Athena tarafından cezalandırılarak kör edilir. Her anne
gibi Khariklo da oğlunun başına gelen bu felaketten
dolayı çok üzülür. Arkadaşının çok üzüldüğünü gören
Athena, Khariklo’nun gönlünü almak için Teiresias’a
çok değerli armağanlar verir. Bu armağanların ilki
kızılcık ağacından yapılma çok özel bir bastondur
ve Teiresias bu baston sayesinde gözleri görüyormuş
gibi hareket edebilmektedir. İkinci armağan olarak
Teiresias’ın çok iyi duymasını sağlar. Tanrıça Athena
ve bununla da yetinmeyip Khariklo’nun oğluna bir
de kehanet yeteneği vererek bu armağanların sonsuza
dek kendisinde kalacağını söyler.12 İşte bu kehanet
yeteneği de Teiresias’ın kızı Manto’ya geçer ve Yunan
mitolojisinin en ünlü kadın kâhini böyle ortaya çıkar.
Uzak Doğu’da kırmızı renginden dolayı hayatı ve iyiliği
simgeleyen kızılcık, Orta Çağ’da Bizanslı yazarlardan
Eustathius’a göre maraon olarak adlandırılmıştır.13
Görüldüğü gibi ister söylencelerde olsun isterse de
gündelik yaşamda, kızılcık en eski çağlardan beri
daha çok odunu için kullanılan bir bitki olmuştur.

Y Ö R E L E R İ M İ Z D E N

Bununla birlikte meyvesinin de tüketildiği ancak
belki de gündelik yaşam içinde son derece sıradan
bir olgu olduğu için antik kaynaklarda yer almadığı
düşünülebilir. Ancak günümüze daha yakın dönemlere
gelindiğinde birçok kaynakta meyvesinden üretilen
gıda maddeleri de konuyu araştıranların karşısına
çıkmakta. Örneğin Osmanlı mutfağında taze veya
kuru kızılcığın yemeği, reçeli, hoşafı, peltesi, şurubu
veya şerbeti sevilerek tüketilen ürünler arasındadır ve
İstanbul Çubuklu’da yetişen çeşidi ise saray mutfağında
ayrı bir yere sahiptir.14 Eğer Evliya Çelebi’ye inanacak
olursak Çubuklu’nun adı da kızılcıkla ilgili. Hilafetin
Osmanlı’ya geçmesi dileğiyle Sultan Bayezid tarafından
Selim’e dikmesi için verilen ve bugünkü Çubuklu
civarına dikilen kuru bir kızılcık çubuğunun yeşermesi
ile ilişkilendirilmekte.15 Evliya Çelebi’nin aktardığı bir
diğer olgu kızılcığın yine odununa gönderme yapmakta.
Orta Çağ’dan itibaren değişik makine aksamlarında
da kullanıldığı bilinen kızılcık odunu ağaçtan cendere
yapan esnaf tarafından da tercih edilmiş.16
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Kısacası Anadolu’nun hemen her yerinde kendiliğinden
yetişen bu bitki öncelikle odunu daha sonrasında
da meyvesi için kullanılmış. Bir araştırma için
bulunduğum Göller Bölgesi’nin Akdeniz ile kesiştiği ve
coğrafi ve iklimsel olarak bir geçiş bölgesi olan Ağlasun
ve köylerinde yapılan kızılcık şerbeti ise şimdiye dek
içtiklerimin en hoşlarındandı. Aynı bölgede bulunan
Sagallassos antik kenti ise Roma döneminde hem
orman ürünleri hem de şarabı ile meşhur bir kent olup,
orman ürünleri arasında bugünden bakınca olasılıkla
kızılcığın da önemli bir yeri olduğu akla gelmekte.
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