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TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 

  Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu 
ürünlerdeki çeşitlilik,  

  Uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden 
farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim,  

  Hitit, Sümer, Mısır, Yunan, Roma, Arap 
uygarlıkları ile etkileşim 

  Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi 
imparatorlukların saraylarında gelişen yeni 
tatlar,  



TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 

  Tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu 
olarak hazırlanan yemek türleri,  

  Çorbalar, zeytinyağlılar ve hamur işleri ve 
kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan 
yemekler,  

  Pekmez, yoğurt, bulgur vb. gibi kendine 
özgü sağlıklı yiyecek türleri 



ESKİ TAŞ ÇAĞI 
Paleolitik (İÖ 600.000-10.000) 

İnsanlar avcıdır  











ORTA TAŞ ÇAĞI 
Mesolitik (İÖ 10.000-8.000) 

İnsanlar avcı ve toplayıcıdır  













YENİ TAŞ ÇAĞI 
Neolitik (İÖ 8.000-6.000) 

Üreticiliğe dayalı ilk yerleşik yaşam  











ÇANAK ÇÖMLEKLİ DÖNEM 
Geç Neolitik (İÖ 6.000-5.500) 

Gıda depolama ve evcil hayvanlar 





ÇANAK ÇÖMLEKLİ DÖNEM 
Geç Neolitik (İÖ 6.000-5.500) 
  Buğday, arpa, mercimek, bezelye ve bakla 

üretimi 
  Sığırın daha çok gücünden yararlanma, 
  Avcılık, hayvancılık ve hayvansal ürünlerin 

satımı-değişimi (ticaret) (Kuruçay).  
  Koyun, keçi Sığır, ve domuz yetiştiriciliği 

çok az avcılık (Ilıpınar),  





BAKIR TAŞ ÇAĞI 
Kalkolitik (İÖ 5.500-3.000) 

Taş yerine bakır  





BAKIR TAŞ ÇAĞI 
Kalkolitik (İÖ 5.500-3.000) 

  Arpa, buğday tarımında ilerleme  
  Hayvancılık: Köpek, koyun, keçi, domuz, 

sığır, eşek  
  Ticaret kervanlarında ilk kez 

evcilleştirilmiş at kullamı.  
  Hırsızlığa karşı fıçı kapaklarında, depo 

kapılarında çivi yazısının atası sayılan ilk 
işaretlerin bir tür mühür olarak 
kullanılması.  







TUNÇ ÇAĞLARI 
 (İÖ 3.000-1.200) 

Kentleşme  





TUNÇ ÇAĞLARI 
 (İÖ 3.000-1.200) 

  Çanakkale'deki Troya  (İÖ 3000-1800).  
  İzmir'e yakın Limantepe,  
  Eskişehir Ovası'ndaki Demircihöyük, 
  Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Alişar,  
  Çorum'un Alaca ilçesindeki Alacahöyük,  
  Elazığ'ın Baskil ilçesindeki İmikuşağı,  
  Kayseri yakınlarındaki Kültepe (Kaniş).  
  Hititler'in başkenti Hattuşa'dır (İÖ 1600-1200).  



TUNÇ ÇAĞLARI 
 (İÖ 3.000-1.200) 

  Troya kalıntılarının ikinci katında bulunanlar: 
 bir altın oltaiğnesi 
 çömlekçi çarkı 
 testiler,  
 büyük amforalar 
 iki dikey kulplu kupalar 

  Amforaların, şarap, zeytinyağı gibi maddelerin 
gemilerde taşınması ve dış alım-satımları için 
kullanımı.  





TUNÇ ÇAĞLARI 
 (İÖ 3.000-1.200) 

  O dönemde yetiştirilen bitkiler ve meyveler: 
Susam, incir, üzüm, kurutulmaya uygun üzüm, 
zeytin, elma, kayısı, armut, nar, ceviz, fındık, 
antepfıstığı, badem, buğday, arpa, ayçiçeği, 
haşhaş, fasulye, bezelye, sarmısak, soğan, 
pancar, mercimek, bakla, safran, pırasa, 
kimyon, dereotu, kişniş, tere.  



SÜMERLER  
 (İÖ 4000 -2200 ) 





SÜMERLER  
 (İÖ 4000 -2200 ) 

  Tahıllar: buğday, arpa ve darı,  
  Baklagiller: mercimek, nohut ve fasulye 
  Sebzeler: Şalgam, soğan, sarmısak, salatalık, 

pırasa, kıvırcık yeşil salata, hardal ve tere 
  Deniz ve tatlısu balıkçılığı 
  Balıktan sonra en çok tüketilen et koyun eti.  
  Sığırlar, tarımda ve taşımada kullanıldığından, 

hayvan ancak yaşlanıp güçten düştüğünde 
kesilirdi.  





YUNAN 
 (İÖ 1000 – İS 30) 









BİZANS 
 (İS 395 -1453 ) 

















TÜRKLER ASYA’DAYKEN  

























ANADOLU SELÇUKLULARI 
DÖNEMİ  

(1077-1307)  











OSMANLI DÖNEMİ  
(1299-1922)  
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