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Ön söz 

İnsanın var olduğu günden ölümüne kadar geçen sürede tüm etkinliğiyle devam eden beslenme süreci birçok 

olgudan etkilenmiştir. Beslenmesi için gerekli besin maddelerinin temini noktasında insanlar kendileri için en 

kolay tedarik imkanlarına sahip alanları belirli bir süre de olsa yaşam alanı olarak belirlemişlerdir. Bu 

sebepledir ki hayatta kalmak adına yapılan besin arayışı toplumların sosyal siyasal ve kültürel alandaki 

hareketliliklerinde etkin bir rol oynamıştır. Doğanın kendilerine sunduğu imkanları etkin ve verimli bir şekilde 

kullanan insanlar bir süre sonra nüfus artışı, coğrafi koşullar gibi toplumsal hayatın birçok alanında etkili olan 

şartlara bağlı olarak sürekli bir arayış içine girmişlerdir. Toplumsal hareketlilik neticesinde kaçınılmaz olan 

kültürel yayılma neticesinde de ortak kültüre ait bir yeme içme kültürü ortaya çıkmıştır. Yerleşik yaşam 

koşullarının belirgin hale gelmesiyle birlikte mekan kavramının da belirgin hale gelmesi, yaşam alanları 

içerisinde diğer alanlardan bağımsız bir şekilde mutfak denilen alanların oluşmasına neden olmuştur. Kültürel 

anlamda meydana gelen ve toplumların değer yargılarının daha keskin çizgilerle belirlenmesi neticesinde her 

toplumun kendine has bir yeme içme dolayısıyla mutfak kültürü meydana gelmiştir. 

Müze kavramı, sahip olunan değerlerin korunarak bir sonraki nesillere aktarılması noktasından hareketle 

ortaya çıkmıştır. Bu geniş kavram içerisinde ele alabileceğimiz mutfak müzeleri de kültürel birikimin ürünü 

olan yeme içme aktivitelerinde kullanılan araç ve gereçlerin muhafaza edilip sergilendiği alanlardır. Bu kitapta 

da Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi ele alınmıştır. Mutfak müzesinde sergilenen eserler kendi 

içerisinde kullanım amaçlarına göre tasnif edilmiştir. 

Bu kitap yayına hazırlanarak, kültürel bir hafıza olan müzelerin ve bu müzeler içerisinde de mutfak 

müzelerinin bir farkındalık ortaya koyması amaçlanmaktadır. 

Saygılarımla. 

Öğr. Gör. Eyüp ATILGAN 
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GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde merkezi bir konuma sahip, Türkiye’nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, 

ülkemizin önemli metropollerinden biridir. Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından birisi olmuş, Paleolitik 

dönemden başlayan ve günümüze kadar devam eden kültürlere ev sahipliği yapmış, bu dönemlere ait eserleri 

günümüze kadar taşımıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz dünyası arasında, güneyden 

ve Akdeniz’den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında yer almıştır. Tarihi İpek Yolu’nun 

buradan geçmesi uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş, her dönemde kültür ve ticaret merkezi olma 

özelliğini korumasında etkili olmuştur. Gaziantep’te gastronomi değinilen tarihsel ve kültürel 

destinasyonların yanında tercih sebebi olarak ön plana çıkmıştır. Gaziantep gastronomisi değinilen köklü 

tarihinden ayrılmaz bir bütün olarak gelişmiş, kültürel zenginliklerden etkilenmiş / etkilemiştir. Özellikle 

kültürel anlamda bakıldığında mutfak kültürünün bulundukları ülkenin ismiyle geçtiği görülmektedir. 

Gaziantep, bu özelliğin dışına çıkarak şehir ismiyle anılmış ve literatüre Gaziantep mutfağı olarak geçmiştir. 

Bu da bizlere Gaziantep şehrinin ve Gaziantep mutfağının ne kadar zengin ve ne kadar önemli bir kaynak 

olduğunu belgelemektedir. Bu açıdan bakıldığında bulunduğu coğrafya itibariyle tarihin her döneminde 

kültür, sanat, ve ticaret merkezi olarak önemli bir paya sahip olan Gaziantep şehri gerek geçmişte gerekse 

günümüzde bu özelliğini devam ettirme durumundadır. Özellikle son dönemde Gaziantep şehrinde yapılmakta 

olan ulusal ve uluslar arası düzeyde fuarlar, yerli ve yabancı zincir otellerin yaptıkları / yapmakta oldukları 

yatırımlar, turistler tarafından tercih edilen bir destinasyon merkezi olması, dış göç alması ve Gaziantep’in 

Zengin mutfak kültürüyle, gastronomi dalında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 

(UNESCO) 9. kent olarak “Yaratıcı Şehirler Ağı” listesine eklenmesi gibi sebeplerde bunun en büyük 

kanıtıdır. 

Gastronomik aktiviteler, günümüzde ülkelerin tanıtımında önemli yere sahiptir, tarihsel ve kültürel 

destinasyonların yanında tercih sebebi olarak ön plana çıkmıştır. Bu gerçeğin en somut örneği Gaziantep’tir. 

Bu şehir, her sene yiyecek, içecek aktivitesine ev sahipliği yapmaktadır. Gaziantep’teki turizm gelirinde 
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bölgenin zengin tarih ve kültür zenginliği yanında gastronomisinin de önemli yeri vardır. Gaziantep 

yemeklerinden yemek ve yerel malzemeyi tanımak için Türkiye genelinde var olan ilgi bilinmektedir. Yurt 

içi ve yurt dışında çeşitli vesilelerle gerçekleştirilen aktivitelerde Gaziantep yiyecek pazarına akın eden yerli 

ve yabancı ziyaretçi sayısı yazılı ve görsel basında sıkça konu edilmektedir. Bu bağlamda gastronominin 

çekim gücü Gaziantep örneği ile açıkça ortadadır. Barındırdığı eserler ile geçmiş ve gelecek arasında bir köprü 

görevi üstlenen ve bu anlamda da sürdürülebilirlik kavramını yaşanabilir kılan müzeler bu süreçte büyük 

sorumluluk üstlenmiştir. Müzeler, tarihe sahip çıkan mekânlardır. Bu anlamda çalışmamıza konu olan Emine 

Göğüş mutfak müzesi de içerisinde barındırdığı eserlerin korunması göreviyle tarihin hizmetkârlığını 

yapmaktadır. 
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Mutfak Kavranı Ve Tarihsel Gelişimi 

Mutfak olgusu kavramsal olarak ele alındığında geçmişinin insanın tarihi kadar eskilere dayandığını söylemek 

mümkündür. Bu nedenle  mutfağın tarihçesi  insanlığın gelişim tarihinden bağımsız düşünülmemektedir. İlk 

çağlardan günümüze kadar geçen süre zarfında  insanoğlunun ham olarak doğadan elde ettiği besinler ve 

devanında da bu besinlerin pişirilmek istenmesi mutfak kavramını da beraberinde getirmektedir.Avcı toplayıcı 

insanın elde ettiği besinleripişirmek istemesi sosyal yaşamın geliştiği ortamlarda mutfak bölümlerinin de 

gelişmesine olanak sağlamıştır.İnsanın hayatında önemli bir buluş olarak yer alan ateşin ortaya çıkmasıyla 

birlikte,ateşin hem ısınma hem de pişirme eylemlerinde kullanılması yine pişirme alanlarının yani mutfak 

olarak adlandırılacak özel alanların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.Mutfak kavramının oluşumu ve gelişimi 

de ateşle birlikte ele alınarak ateşin etkin kullanımına parelel olarak mutfak olgusunun da geliştiğini söyleye 

biliriz ( Düzgün & Özkaya,2015 ). 

Ateş, ilk olarak pişirme işlemi için kullanılmamış olup temelde ısınma, aydınlatma ve daha sonra  da  pişirme 

işlemleri için kullanılan hayati bir enerji olarak tanımlanmaktadır. Ateşin bu kadar önemli olmasından 

hareketle, tarihte birçok kültür tarafından kutsal sayılma, ayinlerde ön plana çıkma hatta Tanrı ve Tanrıça 

olarak da kabul edildiği düşünülmektedir. Bunun sebebi ise ateşi kaybetmek ya da ateş ile yok edilmek olarak 

ifade edilmektedir. Ateşin bulunması soğuktan korunma ve pişirme işlevini yerine getirmek için beraber 

kullanıldığından çok erken tarihlerden itibaren önem kazanmıştır (Saçılık,2019). Ateş keşfedildiği günden 

itibaren insan hayatında çeşitli alanlarda kullanılmıştır.Pişirme işlevi ile birlikte  ateşten elde edilen ısı 

miktarına bağlı olarak kap kacak yapımı için kullanılan ateş,mutfağın yeni ve kurumsal bir kimlik kazanması 

sürecinde etkili olmuştur. İlk çağlarda kap kacak yapımı için kullanılan, toprağın işlenmesinde etkili olan ateş, 

metal olarak kullanılan mutfak eşyaları içinde ileriki çağlarda da önemini korumuştur.Her yönüyle insan 

hayatına önemli etkileri olan ateş,bu etkisini ısınma amaçlı ateş etrafında toplanan insanların bu birliktekikten 

yola çıkarak barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlere ve buna bağlı olarak yaşam alanlarının ortaya çıkması 

olarak değerlendirmek olasıdır. (Saçılık,2019). 
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Ateşin kullanılmasıyla birlikte yaşam alanlarının önde gelen mekanlarından birisi olan mutfaklar,birlikte 

yaşam geleneğinin devamlılığını sağlayarak,sosyal yaşamın gelişmesinde de etkin bir role sahip olmuştur ( 

Demir,.2019 ). 

Bilimsel arkeolojik çalışmalar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında,insanlık tarihinde en erken mutfak 

örneklerinden biri, Fırat’la Palmyra arasındaki çöl diye nitelendire bileceğimiz coğrafi özellik gösteren  bir 

bozkırda bulunmuştur. Dikdörtgen plana sahip olan konutların ana bölümlerinden birinde, yuvarlak küçük 

ocaklar, fırın, duvarın içini oyarak açılmış bir ocak oyuğu ve bununla birlikte karmaşık pişirme düzeneği 

kalıntıları olduğuna rastlanmıştır.( Boudan  & Avunç,  (2006) 

Paleolitik Çağ’da Mutfak Kültürü 

İnsanlığın ilk yaşam belirtilerini vermeye başladığı tarihten itibaren zorunlu bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkan 

yemek ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak gelişen mutfak kavramı, çeşitli dönemler içerisinde 

farklı evrelerden geçmiştir.Mutfak olgusunun ortaya çıkması birçok faktöre bağlı olarak ,beraberinde çok 

fazla unsurun da gelişimine katkı sağlamıştır. 

Günümüzden 3,5 milyon yıl önce Austroluphitecus aferensis gibi öncüllerle başladığı düşünülen insanlığın 

dünyadaki beslenme serüveninde ilk sırayı leş yiyicilik ve sonrasında  avcılık ve toplayıcılık alır. Bir diğer 

ifadeyle Alt Paleolitik Çağ insanı yemek yapmamakta,  değişik bitkilerden ve belki de yakalaması kolay bazı 

böcek, kabuklu su ürünleri ve hayvanlardan deneme yanılma yoluyla yenilebilir olanlarını ve bunların hangi 

kısımlarının yenebildiğini saptayarak bunlarla yaşamını sürdürmektedir ( Özüşen & Yıldız,2012 ).. Bu 

dönemde yaşayan insanımsıların yaşam biçimlerinin yarı sucul olduğu ve sulak alanların yakınlarındaki 

ağaçlar veya yırtıcılardan korunabileceği yerleri seçerek burada yaşadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla da 

yaşadığı yerdeki sulak alanlarda bulunan kabuklular ile karasal alanlardaki bitkiler ve böceklerin günlük 

diyetin önemli bir kısmını oluşturduğu düşünülmektedir. 

Austroluphitecus aferensis’ten sonra ortaya çıktığı düşünülen ve günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl önce 

yaşamış, ilk taş aletleri ürettiği için Homo habilis (becerikli/yetenekli insanımsı) olarak adlandırılan canlı 
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belki de dünyanın ilk kültür ürünlerini üretmiştir. Homo habilis, doğada var olan bitkilerin yenebilen 

kısımlarını toplayıp tüketmenin yanı sıra hayvansal protein gereksinimini kendinden daha güçlü canlıların 

avlayıp yediği ve ardında kemik ve  kıkırdak doku gibi kısımlarını bıraktıkları hayvan leşlerinden 

sağlamaktaydı. Arkeolojik verilerin işaret ettiğine göre Doğu Afrika’da Olduvai Nehri vadisinde yaşayan 

Homo habilis belki  de bu nedenle yeme-içme uğraşısında kullanılan ilk aletleri üreten insansıdır. Dolayısıyla 

insan ve beslenme kavramlarını bir araya getirdiğimizde bu faaliyetlerin başlangıcı için paleolitik dönemi 

referans almamız, insan ve beslenme sürecine ilişkin yorumlarımızı daha anlaşılır kılacaktır.( Uhri vd,2019 ).  

Antik Çağ’da Mutfak Kültürü 

Antik Çağ mimari yapılanmasına baktığımızda evler genellikle merkezi bir avlu etrafında olacak şekilde inşa 

edilmiş ve bu mimari tarza da atrium adı verilmiştir.Bu yapılarda özel bir alan olarak mutfak alanları 

oluşturulmuş hatta, depolama alanları için mutfak odalarının arkasında kalan küçük odalar inşa 

edilmiştir.Antik Çağ’da Yunanlılar mutfağı genel olarak evden ayrı bir alan olarak düşünmüş ve barındıkları 

yapıları buna göre şekillendirmişlerdir. 

M.Ö. 800’lü yıllarda  Yunanistan ana karasında artan nüfus nedeniyle Anadolu’nun Ege kıyıları başta olmak üzere Doğu 

Akdeniz, İtalya  (Sicilya) ve Karadeniz kıyılarında Yunan kolonileri görülmeye başlamıştır.  M.Ö. 700 gibi ortaya çıktığı 

düşünülen Eski Yunan alfabesi ile yazılmış eserler sayesinde de bu kolonilerden ve Yunan kültürünün yayıldığı her yerden 

bilgiler edinilmiştir. Günümüze dek kültürden kültüre aktarılarak gelen bu bilgiler ve yapılan değişik arkeolojik kazılar 

sayesinde Yunan kültürü hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olunmuştur. Bu bilgiler içinde elbette Mutfak Kültürü ile ilgili 

olanlar da bulunmaktadır.  

Bir deniz kültürü olsa da Eski Yunan’da  elbette sebze,tahıl, kara hayvanları da yetiştirilmekteydi. Tahıllardan buğday ve 

arpa, baklagillerden bakla ve nohut gibi bütün Yakın Doğu’da olduğu gibi Yunanistan’da da bilinen ve kullanılan bitkilerin 

başında gelmekteydi. Buğday ve arpa, ekmek yapımında birlikte kullanıldığı gibi ayrı ayrı da  kullanılırdı. Ekmek yapımında 

önemli olan ekmeği fırına vermeden önce testa denilen bir kapla kapatmak ve fırında bu şekilde pişirmekti ( 

Güveloğlu.2019 ). 
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Tahıl ve baklagiller dışında yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre diğer bitkiler sebzelerdi ve Eski Yunanca ’da sebze 

ya da bütün yenilebilen yabani ya da bahçe bitkileri için kullanılan sözcük “lahanon”du. Bugün sadece lahana için 

kullanılan bu sözcük esasında bütün yenebilen sebzeleri anlatmak için kullanılır ayrıca sebze pazarları da bu adla anılırdı. 

Amerika kıtasının keşfinden sonra Eski Dünya’ya gelen domates, patates, fasulye, biber, tütün, mısır ve hindi dışında bugün 

kullanılan birçok ürün M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren bilinmekteydi Deniz ürünleri dışında kalan hayvansal ürünlerse esas 

olarak keçi ve koyun etiyle bu hayvanların sütünden üretilen peynir ve diğer süt ürünlerinden oluşmaktaydı. Büyükbaş 

hayvanların genellikle şölenler için ve saray mutfaklarında kullanıldığı ve halkın et ihtiyacının küçükbaş hayvanlardan 

sağlandığı saptaması da yapılabilmektedir  (Dalby, ve  Grainger, .2001). 

Antik dönem içerisinde değerlendireceğimiz bir diğer uygarlık ise Roma uygarlığıdır. Tıpkı Yunan uygarlığı 

gibi sahip olduğu geniş kültürel ağ içerisinde mutfak kültürü de barındırdığı öğeler ile kendinden söz ettirecek 

konumda yer almaktadır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde beslenmeye büyük önem verilmiş ve bu nedenle, 

bazı köyler ve kırsal yerlerde yiyecek üretmek için küçük ölçekli yerel işletmeler kurulmuştur. Sofralara 

konulan her malzeme sadece beslenmek için değil, zenginliğin bir göstergesi olarak da sunulmuştur( 

Dündar,2006 ). Et ve tavuk ürünlerinin olduğu bir yemek masası zengin sınıfı, bezelye, fasulye, buğday gibi 

besinler ise orta sınıfı temsil etmiştir. Bir süre sadece kabuklu deniz hayvanları, salyangoz ve buğday 

ekmeğini tüketen halktan insanlar, sonraları iri taneli bezelye ve fasulyenin yanı sıra kızıl buğdaydan 

yaptıkları bulamacı da öğünlerinde kullanmıştır. Et, nişasta buğdayı ve yulaf gibi yiyecekler orta sınıf 

insanların festivallerde ya da bayramlarda tükettikleri besinlerinden sadece bir kaçıdır ( Alkurt,2020 ). 

Orta Çağ Avrupa Mutfak Kültürü 

Ortaçağ, Roma İmparatorluğunun yıkılışından Rönesans dönemine kadar geçen zamanı ifade eder. Avrupa, 

yolların güvensiz olmasından dolayı izole bir yapıya bürünmüştür. Feodal yapı ve Hristiyanlığın baskıcı 

tutumuyla yaşamak zorunda olan halkın günlük hayatı çiftlikler etrafında şekillenmiştir. Sosyal yaşam 

standartlarının beslenmeye olan etkisini önemli ölçüde vurgulayan yaşamsal hareketlilikler, Antik Yunan 

dünyasında oldukça iyi bir şekilde hissedilmiştir. Diğer yandan Antik Yunan’da Hipokrat tarafından ortaya 
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atılan “sıvılar teorisi” günlük beslenmenin ana ilkelerini oluşturmuştur. Sıvılar teorisi aynı zamanda kişilik 

özellikleriyle ve hastalıklarla da ilişkilendirilmiştir. Vücuttaki sıvı dengesinin bozulmasıyla hastalıkların 

ortaya çıktığına inanılmıştır ( Koştu,2019 ). Tedavi için de hastalık yapan sıvının zıttı olan sıvılar  

kullanılmıştır. Örneğin; beyin ve dil soğuk ve nemlidir. Hastalıkları halinde kuru ve sıcak baharatla tedavi 

edilmeleri gerekir. Bu dönemde baharatla çeşniler, özellikle ilaç yapmak amacıyla bir arada kullanılmıştır. 

Ortaçağ’da yemek üretim hizmetleri belirli esnaf loncalarınca yürütülmüştür. On ikinci yüzyılda Paris'te 

Chaine des Rotisseurs (Izgaracılar Loncası) kurulmuştur. Bu lonca, bugün de aynı adı taşıyan bir gurme 

kulübü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Zamanla bu loncalar, profesyonel mutfak ekipleri yetiştirmiştir. 

Bu ekipler bugünkü aşçıbaşı ve yardımcıları grubunun çekirdeğini de oluşturmuştur. Günümüzde uygulanan 

profesyonel mutfak standartlarının ve geleneklerinin bir bölümü o dönemden 21. yüzyıla kadar süregelmiştir. 

Ortaçağ Avrupa’sında yaşanan iklim değişiklikleri sadece ekonomik hayatı değil toplulukları da derinden 

etkilemiştir. 950-1300 yılları arasında yaşanan bolluk döneminin ardından yaklaşık 600 yıl süren küçük bir 

buz devri yaşanmıştır. Bu sürede Avrupa içinde pek çok insanın yiyecek bulabilmek amacıyla dolaşıp 

durdukları ve hatta bazılarının diğer insanlar tarafından yenildiğine ilişkin bilgiler vardır. Avrupa bu dönemde 

açlık ve açlığın getirdiği hastalıklardan adeta kırılmıştır ( Bober & Tansel,2003 ). Buna rağmen bu gün bilinen 

aşçılığın ilk kez sözü edilen buz devrinin hemen basında görüldüğü söylenebilir. Taillevent isimli ve 1312-

1395 yılları arasında yaşayan bir aşçı (asıl adı Guillaume Tirel) ilk yemek kitabını yazmış ve aşçı olmak 

isteyenlere ilham kaynağı olmuştur. Mutfak alanında yaptığı yeniliklerin ardından hayatının geri kalanını 

Fransa Kralı VI. Charles’ın şef aşçısı olarak tamamlamıştır. Halen mezar taşının üzerinde üç tencere ve altı 

gülden oluşan rütbesi bulunan Taillevent, Fransa Kralı VI. Charles tarafıdan şövalye yapmıştır. Yazdığı 

yemek kitabı hem Ortadoğu’yu hem de Ortaçağ Avrupa’sını özellikle baharat kullanımı yönünden etkilemiştir 

(https://www.turkascihaberleri.com/HaberDetay/22602/Avrupa-As-cilik-Tarihi-.html ). 
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Türk Mutfak Kültürü 

Yeme içme alışkanlıkları tarih boyunca Türkler ‟in sosyal yaşamında oldukça önem verilen bir konu olmuştur. 

Öyle ki Türk hükümdarları, yönetimlerindeki halkı aç ve çıplak bırakmamayı birincil görevleri olarak 

görmüşlerdir. Türk yemek kültürü hakkında teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmış olan sosyolog Mehmet 

Eröz, Türk töresinde yeme içme alışkanlıklarının önemli bir yer tuttuğunu belirtmiştir. Bunun en belirgin 

örneklerinin ise yağmalı toylar, imece toplantıları, doğumlar, ölümler ve düğünler gibi sosyal yaşantının en 

önemli toplantılarında hazırlanan yemeklerin incelenmesi ile görülebileceğini aktarmıştır. Eröz‟ün 

aktarımlarına göre, bu toplantılarda töreye uygun sofralar hazırlanmış, yemekler pişirilmiş ve bütün yöre halkı 

birlikte yemiş, birlikte eğlenmiş veya acıyı birlikte paylaşmışlardır. Anadolu‟da buna benzer gelenekler 

günümüzde de sürdürülmektedir ( Güler,2010 ). 

Türk mutfağı bilindiği üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlki Osmanlı başkentleri ve büyük kentlerinde 

gelişmiş Saray mutfağı, ikincisi ise yöresel Türk mutfağıdır. Yöresel Türk mutfağı, yörenin gelenek, görenek 

ve alışkanlıklarını, ekonomik olanaklarını, kendine özgü yemek hazırlama biçimlerini kapsamaktadır. 

Osmanlı mutfağı ise geliştirilmiş bir Anadolu mutfağının sonucunda oluşmuştur (Seyitoğlu, & Çalışkan, 

2014). 

Türkler ‟de toplu olarak yemek yeme geleneği oldukça eskilere dayanır. İnsanların özel günleri ile ilgili 

kutlamalar ile dini veya toplumsal kökenli bayramlarda yiyecek ve içecekler kendine özgü kurallar içinde 

konuklara ikram edilmiştir. Günümüzde bu geleneklerin pek çoğu halen devam etmektedir. Anadolu ‟da, 

doğum yapan anneyi kutlamak, annenin sütünün bol ve bereketli olmasını dilemek için lohusa şerbeti 

hazırlanarak yeni doğan bebeği ziyarete gelenlere kahve yerine lohusa şerbeti ikram edilmektedir.Benzer 

şekilde bebeğin, büyümesini simgeleyen ilk dişini çıkardığında bunu kutlamak için, eşe dosta hedik 

(haşlanmış buğday) ikram edilmesi eskiden beri sürdürülen bir gelenektir. (Seyitoğlu, & Çalışkan, 2014). 
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Ülkelerin mutfaklarının şekillenmesinde, bulundukları coğrafi bölgenin özellikleri önemlidir. Türkler‟in ilk 

yurdu olan Orta Asya‟nın sert iklimi ile kurak topraklara sahip olması ve dolayısıyla tarımsal faaliyetlerden 

uzak olması ve denize uzaklığı Türk Mutfağı‟nın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır ( Demirgül, 2018). 

Türkler Orta Asya’daki bozkır bölgelerini anayurt olarak seçerek, atlı göçebe tarzı bir yaşam sürmüşlerdir. 

Türklerin yiyecekleri, buğday unundan yapılmış hamur işleri, koyun eti, sütten elde edilen ürünler ve meyve 

çeşitleri yanında meyveden elde edilen ürünler ile sınırlıydı. Hem Orta Asya’da hem de Anadolu’daki 

yaşamlarında Türklerin geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olmuştur. Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika 

kıtalarının kavşak noktasında olması, yemek kültürüne de yansımış ve bu durum Türk mutfağının zengin ve 

geniş bir mutfak olmasında oldukça etkili olmuştur (Seyitoğlu, & Çalışkan, 2014). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişmesi, Türk Mutfak kültürüne de yansımıştır. 15. y.y. da yemekler çeşit olarak 

az ve sade; 16. y.y.’da ise en görkemli yıllarını yaşamıştır. 17. ve 18. y.y.’da da bu görkemli dönem devam 

etmiş ancak 19. y.y.’da Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflama sürecine girmesi Türk Mutfak kültürünü de 

etkilemiştir. Türk Mutfak kültürünün Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişmesinin diğer bir nedeni de, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çok geniş coğrafi alana hakim olması ve bunun sonucunda çok farklı kültürlerle 

tanışması ve etkilenmesidir ( Tuncel.2000 ).Osmanlılarda Mutfak, Saray yaşamının önemli bir parçasıdır. 

Padişah ve erkânı ile soylular bir sofra etrafında toplanmayı bir sosyal aktivite olarak görmüş bu yüzden de 

Saray mutfağı daima yenilikler arayan, lezzetli ve zengin türler meydana getiren bir yer olmuştur. Padişah 

erkânının hoşuna giden yemekleri üretmek ve verilen ziyafetleri daha gösterişli yapabilmek için aşçılar 

birbirleriyle yarışarak Türk Mutfak kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır (Ciğerim.2001). 

MÜZE KAVRAMI  

Müze sözcüğünün kökenlerine baktığımızda bizi uzun bir yolculuğa çıkardığını görmekteyiz. Grekçe 

mouseion kelimesinden türemiş olup, tarihsel süreçte Eski Mısır ve Mezopotamya’da değerli görülen 

eşyaların tapınaklarda toplanması, savaş ganimetleri ve bunlara bağlı olarak dönemin yöneticilerinin güç 
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göstergesi olarak bu eserlerin halka sergilenmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Keleş,2003). Sanatsal yönden 

önemli sayılan parçaların bir araya toplanması da yine Eski Yunan toplumunda ortaya çıkmış olan bir 

gelişmedir. Antik yunanda bu eserlerin sergilenmesi amacıyla hazine binaları inşa edilmiş olup bu binalar 

zaman içerisinde sosyal etkinlikler ve felsefi yönü ağır basan toplantılar için de kullanılmışlardır (Altunbaş 

ve Özdemir,2012). 

Müze kavramını, kültürel,sanatsal.ekonomik ve bilimsel değere sahip nesnelerin sürekli olarak sergilenmesi 

amacıyla ortaya çıkmış ve bu sebeple de halka açık hale getirilmiş mekanlar olarak tanımlamak mümkündür. 

Çağdaş anlamda ele alındığında ise müze: Geçmişten günümüze yaşamış uygarlıklardan kalan her türlü objeyi 

toplayan sergileyen; yapılan bilimsel çalışmalarla bilinirliğini artıran kar amacı gütmeyen ve halka arzını 

sağlayarak sürdürülebilir kılan mekânlardır diyebiliriz (Şahan,2005). 

Genel olarak baktığımızda tarihi ve kültürel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği alanlar olarak 

tanımlanan müzeler, geçmişte yaşamış uygarlıklardan miras kalan ve uzun yıllar boyunca toprak altında 

kalmış eserlerin bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılarak sergilenmesi ve bu yolla toplum bireylerinin 

yaşadıkları bölgenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olması, ortaya çıkarılan nesnelerle bir geçmiş ve gelecek 

sentezi yapmasına olanak sağlayan tarihe bire bir tanık olmuş mekanlardır ( Sönmez,2011). 

Müzeler tarihte yaşamış en eski uygarlıkları gerek bilimsel gerekse sanatsal açıdan inceleme yöntemiyle 

geçmişle gelecek arasında bir köprü kurma amacını taşımaktadırlar. Buradan yola çıkarak müzelerin genel 

amaçlarına baktığımızda; müze içerisinde bulunan eserlerin anlam ve önemi müzede yer alan yazılı 

bilgilendirmeler yoluyla ve müzede görev alan rehberler eşliğinde ziyaretçilere açıklanarak, müzedeki eserler 

hakkında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Her ne kadar içerisinde yer alan eserleri tanıtmayı 

ve korumayı amaçlayan bu yapılar son zamanlarda üstlenmiş olduğu eğitim misyonuyla da özellikle ilkokul 

çağındaki çocukların tarih kültür ve sanat bilincini de artırmak amaçlı çalışmalara ev sahipliği yaptığını 

söylemek yerinde olacaktır. 
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Ayrıca Kültür Turizm Bakanlığı yönetmeliğinde müzelerin genel faaliyetleri ile ilgili madde yer almaktadır. 

Bu maddeler: 

“Müzenin Faaliyetleri “ Madde 5- Her müzede, 4 üncü maddedeki müze tanımı kapsamında, kendi alanı ile 

ilgili ilmi, eğitim, teknik ve yönetim hizmetlerini başarı ile uygulamak, yürütmek ve yurt kalkınmasına 

yardımcı olma kamacıyla;  

a) Mevcut eserlerle, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde ilmi teşhir yapılır.  

b) Depolardaki eserler sağlıklı bir şekilde korunur, depolar ilmi çalışmalara imkan verecek şekilde 

düzenlenir.  

c) Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi araştırmalar 

yapılır, tanıtılması sağlanır.  

ç) Müzede ve müze dışında eğitici kurslar, konferanslar, geziler düzenlenir. Çevrenin kültür hayatının 

geliştirilmesine, kültürel ve turistik değerlerimizin halka tanıtılmasına, 28 eski eser sevgisinin 

uyandırılmasına, eski eser kaçakçılığı, tahrip ve gizli kazılarla yurdun milli değerlerini yok edici 

faaliyetlerin önlenmesine çalışılır.  

d) 2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere 

kazandırılması için gerekli tedbirler alınır.  

e) 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve 

değerlendirilmesi sağlanır.  

f) Görev verildiği takdirde, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili 

tespit çalışmaları yapılır, tescil ile ilgili belgeler hazırlanır(https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263865/muzeler-

ic-hizmetler-yonetmeligi.html ). 

Yaşanmışlıkları tüm ayrıntılarıyla barındıran bu tarihi mekanlar var oluş amaçlarını daha da anlaşılır kılmak 

adına kendi içerisinde farklı alanlarda hizmet veren koleksiyonlara göre bir tasnif alanı olarak ta görülebilir. 
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Bu kapsamda müzelere baktığımızda: 

Arkeoloji Müzeleri 

Sanat Müzeleri 

Tarih Müzeleri 

Etnografya Müzeleri 

Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri 

Askeri Müzeler 

Endüstri Müzeleri 

Uzmanlık Müzeleri 

Bilim Müzeleri 

Olarak sayılabilmektedir (Zülfikar,2020). 

Gastronomi ve Gastronomi Turizmi 

Gastronomi kavramının ülkemizde kullanılmaya başladığı tarihe baktığımızda yapılan araştırmalar bizi 1980 

yılına kadar götürmektedir. Ancak her ne kadar 1980’lerde literatüre girmiş olsa da Gastronomi alanında 

yapılan çalışmalar günümüzde yaygın hale gelmiştir. Gastronomi kelimesinin ilk kullanımı 19.yy’a kadar 

uzanmaktadır. ilk olarak 1801 yılında Berchoux tarafından kullanılan gastronomi terimi Yunanca mide 

anlamına gelen „gastro‟ ve kural veya kanun anlamına gelen ‘nomos‟ sözcüklerinin birleşmesi ile oluşan, 

yemek kanunu olarak da adlandırılan sözcüktür (Özdemir & Altıner ). Gastronomi sözcüğü, sözlüklerde 

yemek yeme sanatı ve bilimi olarak yer almaktadır. 1825 yılında Fransız hukukçu ve yazar olan Brillat-

Savarin, gastronomi sözcüğünü kapsamlı bir şekilde, yemeğin hazırlanması, üretimi, sunumu ve lezzeti ile 

birlikte tüm süreci düzen içinde ele alan ve yemek kültürünü sanata dönüştürme şeklinde tanımlamıştır ( 

Karakulak,2016 ).Daha genel bir tanımlama yapmak gerekirse gastronomi kaliteli yiyecek ve içeceklerin 

tadının fark edilmesini sağlar. Şarap ve diğer içeceklerin değerini ve bunların yiyeceklerle nasıl tat bakımından 
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eşleştirildiğini gösterir, yemeğin sağladığı toplam faydayla ilgilidir ve çoğu zaman varlıklı veya estetik olarak 

üstün bir yaşam tarzı anlamına gelmektedir (İflazoğlu,2019). 

Gastronomi turizmi insanların yeme içme deneyimlerini genel anlamda tanımlayan bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Gastronomi turizmi hakkında farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamalara 

baktığımızda, etnik ve yöresel mutfaklardan elde edilen yemeklerin yenmesi, farklı kültürlerin yiyecek ve 

içecek yoluyla tanımlanması ve üretimden tüketime, kişinin sahip olmadığı bir mutfak kültürüne ait yaptığı 

kasıtlı, keşif amaçlı bir katılım olarak tanımlanmaktadır (İflazoğlu,2019 ).Gastronomi turizminin seyahat 

edilen yörenin mutfağı merkez alındığında mutfak atölyelerine sahip okullar, içecek üretim alanları, yiyecek 

içecek işletmeleri ve yemeklerle ilgili aktiviteler eksenli geziler sonucu ortaya çıktığı görülmüştür (  

Çağlı,2012 ). 

Sağlıklı yaşamak, tüm toplum ve kişilerin temel amacıdır (Özmen Arısoy, İnce ve Olcay, 2021:2088). Başka 

bir ifadeyle tarihsel süreç içerisinde toplumların yaşadığı bölgelerde var olan kültür içerisinde sürdürülebilir 

bir öneme sahip olan gastronomik değerler o bölgenin destinasyon çekiciliğini artırırken aynı zamanda da 

pazarlanması ve markalaşmasında da etkin bir rol oynamaktadır. 

‘Uluslararası Mutfak Turizm Derneği’ gastronomi turizmi özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır; 

• Turistler seyahatleri sırasında yemeklerini dışarıda yiyerek hem yöreye has yiyecekleri hem de yöre insanını 

tanıma fırsatı elde etmektedirler. 

• Diğer turizm çeşitlerini aksine, gastronomi turizminde zaman sınırı yoktur. Ayrıca her türlü iklim 

koşullarında uygulanabilir. 

• Gastronomi sanatı insanın beş duyu organına (görme, ses, koku, tat ve dokunma) hitap eden bir sanattır. 

• Şarap ve yerel mutfak ile ilgilenen turistler ve müze, alışveriş, müzik, film, festival gibi kültür etkinlikleri 

ile ilgilenen turistler arasında yüksek ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

• Mutfakla olan bağ, bir yaş, herhangi bir cinsiyet veya belirli bir etnik gruba aitlik yoktur. 
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• Gastronomi turizmini tercih eden turistlerin çoğunluğunun yeni keşiflerle güdülendikleri tespit edilmiştir. 

• Gastronomi turizmi, deneyime dayalı olması sebebiyle turistlere yaşayarak öğrenme imkânı sunmaktadır 

(Yorgancı,2018). 

 

Türkiye’de Gastronomi Turizmi 

Seyahat etmek, farklı kültürlerle tanışmanın ve keşfetmenin en eğlenceli yoludur (İnce ve Sürme, 2020). 

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki bireylerin hareket ve ilgilerinden etkilenen turizm günümüzde deniz, kum 

ve güneş temelli kitle turizminin aksine tarihsel, kültürel, sağlık ve gastronomi gibi amaçları kapsamaktadır 

(Başer, Olcay ve İnce, 2021:1233).  Ülkemiz sahip olduğu kültürel birikimi sonucunda turizm türlerine 

yönelik beklentilerin büyük bir çoğunluğunu karşılayacak potansiyele sahiptir. Gastronomi turizmi özelinde 

baktığımız da da bu zenginliği görmemiz kaçınılmazdır. Ancak ülkemiz Gastronomi turizminde birçok 

ülkeden daha zengin değerlere sahip olmasına rağmen halen istenilen düzeyde gelişmemiştir. Bu durumun en 

önemli nedenlerinden birinin, yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarında deniz, güneş ve kum üçlüsüne olan 

fazla yönelimdir. Diğer bir ifadeyle bu turizm çeşidinin tatil turizminin gölgesinde kaldığı söylenebilmektedir. 

Gastronomi turizmi kapsamında yapılan etkinlikler, turistlere eşsiz deneyimler kazandırıp dünya toplumları 

arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlarken, şehirlerin kalkınmasında, destinasyon imajlarının artması ve 

marka şehir olmalarına da önemli katkılar sunmaktadır ( Bucak ve Aracı,2013 ). 

Beslenme alışkanlıklarının tek düze bir hal alması, laboratuvar ortamlarında müdahale edilen genetik 

değişkenlik gösteren gıdaların yaygınlaşması, yanlış beslenmeden kaynaklanan hastalıkların artması gibi 

etmenler tüketicileri beslenme konusunda daha bilinçli davranmaya yöneltmiştir. Tüketiciler doğal, taze, yerel 

ve geleneksel gıda ürünlerini tercih etmeye başlamışladır. Bu nedenle özellikle Son yıllarda, yerel ürünlerin 

özgün niteliklerinin korunarak, varlıklarını devam ettirmelerinin sağlanması ihtiyacı doğmuştur.Coğrafi 

işaretler ortaya çıkan eksiklikleri gidermek adına Bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirilen koruma araçlarından 

bir tanesi olmuştur.Yörelere ait ürünlerin coğrafi işaret ile tescillenmesi gastronomi turizminde ürünlere önem 



E M İ N E  G Ö Ğ Ü Ş  M U T F A K  M Ü Z E S İ  | 21 

 

kazandırmaktadır. Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde birçok ürün coğrafi işaret ile tescillenerek koruma altına 

alınmıştır ve alınmaya da devam etmektedir (Küçükkömürler,vd. 2018). 

Ülkemizde açılan Gastronomi ve Mutfak müzeleri,ülkemizde gastronomi turizmine verilen değerin aynı 

zamanda da gastronomi turizminin gelişiminin önemli göstergelerinden birisidir. Gastronomi amacıyla 

seyahat eden turistler gittikleri yerlerde yiyeceklerin tarihi, gelenekleri ve teknikleri ile ilgili bilgi 

edinebilecekleri bu müzeleri aramaktadırlar (Çuhadar & Morçin,2020). Çanakkale, Balıkesir ve İzmir 

illerinde zeytinyağı müzeleri bulunmaktadır. İzmir Oleatrium Müzesi Avrupa’nın en büyük zeytinyağı 

müzesidir. Tekirdağ’da Türkiye’nin tek şarap müzesi bulunmaktadır. Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da 

yöresel mutfak ile ilgili müzeler yer almaktadır. Gastronomi etkinlikleri, şenlikler ve festivaller yerel halkın 

yerel mutfak kültürünü kabul edişinin bir göstergesidir. Ayrıca bu etkinlikler gastronomi turizmi amacı ile bir 

bölgeye gelen turistler için ise katılabilecekleri, yerel halk ile bir araya gelebilecekleri ve yerel kültürü 

yaşayabilecekleri bir çekicilik unsurudur (Birdir & Akgöl,2015). 

Gaziantep Mutfak Kültürü 

Gaziantep insanlığın ilk kez tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey-batı 

ucunda yer almaktadır. Bölgede Akdeniz ve kara iklimleri geçişkenlik göstermektedir. İklimin ve verimli 

topraklar Gaziantep’in sayısız farklı çeşitte tarımsal ürüne ev sahipliği yapmasını sağlamaktadır. Kent ayrıca 

insanlık tarihinin farklı onlarca devresine tanıklık etmiş, Tarihi İpek yolunun en önemli noktalarından birinde 

kurulmuştur. Binlerce yıldır kültürlerin, fikirlerin, bilimin değiş tokuş yapıldığı kentin mutfağı da kentin tüm 

bu özelliklerinden etkilenmiştir. Gaziantep Yemenden başlayıp kuzeyde Kafkaslara kadar giden hat üzerinde 

yer alan farklı kültürlerin ve Hindistan’dan başlayıp Anadolu’nun Ege bölgesinde biten doğu-batı hattında yer 

alan onlarca farklı kültürlerin özelliklerini harmanlamış bir kenttir. Kentin mutfağı tarih boyunca bu kültürel 

harmanın en kuvvetli öğesi olmuştur (Şabbağ,2015). 

Kentin sahip olduğu tarımsal üretimdeki çeşitlik ve sahip olduğu kültürel çeşitlilik bir araya gelince çok geniş 
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bir yemek - içecek yelpazesinin oluşmasına neden olmuştur. Tarımsal ürünler coğrafi şartların ve iklim 

koşullarının desteği ile sayısız farklı seçeneği Gaziantep Mutfağının kullanımına sunmuştur. Yerelde yetişen 

tahıllar, baklagiller, sebzeler, meyveler, Gaziantep fıstığı, onlarca farklı yöresel ot ve baharatlar Gaziantep 

mutfağının her biri özgün 400'den fazla yemeğinin oluşmasına sebep olmuştur. (Http://www.gaziantep.gov.tr/ 

gaziantepte-mutfak).Coğrafi konumu ve tarihi kültürel zenginlikleri ile Anadolu’nun önde gelen şehirlerinden 

birisi olan Gazziantep,sahip olduğu zengin geçmişi ile her anlamda kendini ispat etmiş bir coğrafyadır. 

Gaziantep sahip olduğu yemek çeşitliliği ile Türk mutfağının sürdürülebilir kılınmasında önemli bir görev 

üstlenmiştir. Bulunduğu coğrafyanın sunmuş olduğu her türlü üretim olanağını fırsata çevirip mutfak 

kültüründe çeşitliliği yakalamış bir şehirdir (Gökgöz,2017). 

MUTFAK MÜZELERİ 

Toplumsal belleğin merkezinde yer alan müzeler, tarihsel ve kültürel manada toplumların yaşantısına ışık 

tutmakta ve günümüzde eğitici ve öğretici mekânlar olarak hizmet vermektedir Müzelerde yapılan sergiler, 

etkinlikler, konferans veya seminerler farklı etnik kimliklerin inançlarını ve yaşam biçimlerini bize 

hatırlatmaktadır. Tüm somut olmayan kültürel miras öğeleri gibi mutfak kültürü de toplumsal belleğin bir 

parçasını oluşturmaktadır. Bireysel fonksiyonlarının yanı sıra toplumsal fonksiyonlara sahip olan mutfak 

kültürü sosyal ve sembolik bir olgudur (Şahinoğlu,2015). 

Kültürel bakımdan zengin ve köklü bir yere sahip olan bölgelerin, bu zenginliğe bağlı olarak çok çeşitli 

yemeklerinin olduğu düşünüldüğünde sahip olunan kültürel değerin korunması ve sürdürülebilir olması adına 

aynı zamanda turistik bir ürün olarak bölgeye gelen ziyaretçilere sunulması imkanı doğmaktadır. Yemek 

kavramının hayatımızın devamı için çok önemli bir yere sahip olması yanında sosyal ve kültürel yapının 

oluşmasına da büyük oranda etki ettiğini vurgulamak gerekmektedir (Can & Ağcakaya.2019). Mutfak 

kültürünün ülkemizde istenen seviyede önem kazanması küreselleşmenin yanı sıra sağlığımızı olumsuz yönde 

etkileyen fast food anlayışının hızlı bir gelişim göstermesi gibi nedenlere bağlı olarak önem kazandığını 



E M İ N E  G Ö Ğ Ü Ş  M U T F A K  M Ü Z E S İ  | 23 

 

görmekteyiz ( Mankan,2017 ). 

Mutfak müzeleri, yöre mutfağının ve gastronomisinin tanıtıldığı en önemli mekanlardır. Bu alanların 

Dünya’nın farklı bölgelerinde yaygın olarak görüldüğünü ancak; ülkemizde sayılarının az olduğunu 

söyleyebiliriz. Gastronomi içerikli müzelere baktığımızda bazıları sadece tek bir ürünü sergilerken 

(zeytinyağı, şarap) bazıları da mutfak kültürünü tamamıyla yansıtan koleksiyonlara sahiptir. Mutfak kültürünü 

bir bütün olarak sergileyen müzelere örnek olarak Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesini verebiliriz. 

Gastronomi müzeleri sayesinde bölge mutfağına olan ilginin arttığı, bölgenin turistik açıdan da çekiciliğinin 

gözle görülür bir artış olduğu çıkarımını yapabiliriz (Sandıkçı vd.2019). 

 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de yer alan Gastronomi temalı müze ve bulunduğu iller verilmiştir. 

 

Tablo-1 ( Sandıkçı , vd.2019 ) 
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Tablo 1’deki verilere baktığımızda ülkemizde 20 tane gastronomi temalı müzenin olduğunu tespit ediyoruz. 

Burada yer alan her bir müze bulunduğu bölge için gastronomi ve mutfak kültürünün en iyi şekilde 

yansıtılması noktasında büyük bir sorumluluk almışlardır. 

Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi 

Gaziantep Kalesi’nin güneyinde bulunan Göğüş Konağı, 1904 yılında yapılmış, tarihi dokusu olan, aynı 

zamanda Türkiye’nin ilk Turizm ve Tanıtma Bakanlarından olan Ali İhsan Göğüş'ün doğduğu evdir. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan konak, 2008 yılında hizmete açılmıştır. 

Gaziantep mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep mutfağında 

kullanılan araç ve gereçlerin teşhir edildiği ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin görseller halinde 

sergilendiği bir müzedir. Türkiye’de kurulmuş ilk mutfak müzesi olma özelliğine de sahiptir (Yeşilyurt & 

Arıca,2018). 

Müzede Antep mutfağında bulunan yemek malzemelerinden mutfak araç gereçlerine, yöresel yemeklerden 

içeceklere, pişirme yöntemlerinden hazırlanışına ve erzaklarına varıncaya değin mutfak kültürü 

anlatılmaktadır. Bunların yanı sıra bayram yemeği ve özel gün yemeği olan yuvalamanın yapılışı, tandır 

başında geçen kış geceleri ve kahve kültürü mankenler kullanılarak anlatılmaktadır. (Bayram & 

Aybüke,2018). Ayrıca müze içerisinde Gaziantep’e özgü çeşitleri baharat ve bakır ürünleri satan hediyelik 

eşya satış bölümü de bulunmaktadır. Böyle bir kültürel alana sahip olan Gaziantep, 2016 yılında UNESCO 

Yaratıcı Şehirler Ağın’a "Gastronomi" alanında dahil olarak hak ettiği unvana kavuşmuştur. Yüzlerce çeşit 

tencere yemeği, kebapları, tescilli baklavası ve belleklerde iz bırakan tüm lezzetleri ile dünyada şehir ismi ile 

anılan tek mutfak olmayı başarmıştır (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilecekyer/emine-

gogus-mutfak-muzesi)YUŞ ÇİÇEKDAĞI CEMİL ÇELİK DİLŞAD ŞAHİN ESRA ÖZTÜRK FATMA 

TOPRAK FIRAT UYGUN GÜLSÜM YILDIZ 

HALİL İBRAULUÇ
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1. YİYECEK HAZIRLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ESKİ RENDE 

Bakır ve ahşap malzemeden yapılır. Ahşap 
olanlar çift taraflı kullanılabilir. 

1.2. PESTİL MALASI 

Pestil yapımında, özellikle pestilin düzleştirilmesi 
için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3. KAVURGA ELEĞİ 

Darı (mısır) patlatmada 

kullanılır. 

 

1.4. FISTIK ÇEKİCİ 

Fıstığı çekmek için kullanılır. 
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1. YİYECEK HAZIRLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ÜZÜM SALI 

Üzümün beyaz toprak ile karıştırılıp suyunun 
çıkartıldığı haznedir. 

1.6. SOHU 

Buğdayın ezilerek dövme haline getirildiği taş 
alettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. KÖFTE LEĞENİ 
Pikniğe giderken köfte yapmak için kullanılan 

mutfak eşyasıdır. 

1.8. ŞİRE LEĞENİ 
Üzüm suyu ve üzüm pekmezinin kaynatıldığı leğenidir. 
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1. YİYECEK HAZIRLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. YUMURTA TAVASI 

Yumurtaların beyaz ve sarısını ayrı gözlerde 
pişirmeye yarayan tavadır. 

1.10. SÜZGEÇ 

Süzgeç, sıvıları  süzmeye  yarayan  araçtır. Bir 
başka deyişle, bir akışkanı, içindeki katı 

maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir 
kaptan geçirmek (süzmek) için kullanılan alet veya 

aletlerden oluşan düzenektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.11. KEVGİR 

Kevgir, mutfaklarda sıvı maddelerle katı 
maddeleri birbirinden ayırmaya yarayan bir tür 

elektir. 
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2. YEMEK PİŞİRME ARAÇ VE GEREÇLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. AŞ KAZANI 

Yemeklerin pişirildiği kazandır. 

2.2. BADYA 

Soba üzerinde yada ateşte kullanılan, içinde yemek 
pişirilen ve bakırdan yapılan, bu özelliği ile 

yemeklere farklı bir tat katan alettir. 
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3. SERVİS SUNUM ARAÇ VE GEREÇLERİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. AYAKLI ÇORBALIK 

Adından da anlaşıldığı üzere çorba  içmek için 
kullanılan kaptır. Benzerlerinden tek farkı ayaklı 

olması ve özel misafirler için kullanılmasıdır. 

3.2. KAHVE DEĞİRMENİ VE ÖLÇEĞİ 

Evlerde kahveyi öğütmek ve çekmek için 
kullanılmıştır. Kahve ölçeği ise yapılacak kahvenin 

ölçüsünü ayarlamak için kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3. DAVET SOFRA TAKIMI 

Gelen Misafirlere yemek sunumu için yapılmış 
takımdır. 
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3. SERVİS SUNUM ARAÇ VE GEREÇLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ÇİRTİKLİ SAHANLAR 

Sulu yemek, paça ve beyran sunumu için 
kullanılır. 

3.5. AYAKLI LEğENLER 

Pilav ve Kavurma sunumu için kullanılır. 
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4. SAKLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. KAPAKLI SAHAN 

İçerisine kebap, pilav, salata konulan ve özellikle 
misafirlere sunum yapmak için kullanılan kaptır. 

4.2. TEL DOLAP / MAHMİL 

Yiyecek ve içeceklerin saklandığı yer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. TUZLUK VE BİBERLİK / ÖLBE 

Ahşaptan yapılmış, tuz, biber; helva, pekmez gibi 
ürünlerin konulduğu kaptır. 

 

4.4. KÜP - ÇÖMLEK 

Salça, peynir ve turşu gibi gıdaların muhafaza 
edildiği kaptır. 
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4. SAKLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. TAHIL AMBARI 

Nohut, mercimek, bulgur gibi tahıl ürünlerini 
saklamak için kullanılır. Üstten yenisi konulur alt 

taraftaki bölmeden eski tahıllar alınır. 

4.6. EKMEK SAKLAMA KAZANI 

Büyük, ekmek saçlarında yapılan ekmeği 
muhafaza etmek için kullanılır. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. MEYVE SEPETİ 

Günümüzde hala kullanılan, kamış ve sazdan 
yapılmış bir el sanatı harikası olan sepette meyve, 

sebze gibi yiyecekler taşınır. 

 

4.8. KURUYEMİŞ / ŞİRE AMBARI 

Kuruyemiş ve şire gibi yiyecekleri muhafaza 
edilmesi için kullanılan küçük bir depodur. 
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4. SAKLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.9. KÜÇÜK TAHIL AMBARI 

Toprak ve kilden yapılan buğday, arpa, mercimek 
gibi tahılları muhafaza etmeye yarayan bir 

ambarıdır. 

4.10. YAĞDANLIK 

Zeytin yağının koyularak muhafaza edildiği 
kaptır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.11. SEFER TASI 

Günlük yaşamda özellikle iş yerlerine giderken 
içerisinde yemek taşınılan ve kişi sayısına göre 

yemek konulan kaptır. 
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5. İÇECEKLER İÇİN KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. KULPLU KEPÇE 

Şerbet yapımında, aynı zamanda cenazeleri 
yıkamak için de kullanılan alettir. 

5.2. AYRAN DİBEĞİ 

Terayağı üretimi ve aynı zamanda ayran yapımı 
için kullanılan alettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ÇAY SEMAVERİ 

Çay demlemek amacıyla kullanılan, içerisinde iki 
haznesi bulunan (su ve dem) ilk dönemlerde 

kömürle ısıtılan ancak günümüzde elektrikli 
olarak ta kullanılan alettir. 

5.4. ŞERBET TASI 

Üzüm suyunu savurmak için kullanılan ancak 
günlük yaşamda da süt sağma kabı olarak 

kullanılan alettir. 
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5. İÇECEKLER İÇİN KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.5. AYRAN TASI 
Ayran tası yada çömçesi, ayran veya su içmek için 

kullanılır. Çömçe, sofrada bulunan herkes 
tarafından kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.7. AYAKLI TAS 

Genelde su ve ayran içmek için kullanmıştır. 

5.6. ÇAYDANLIK 

Günümüzden önce köylerde ateş üzerinde çay 
demlemek için kullanılırdı. Ancak günümüzdeki 

gibi iki hazneden oluşmaz, tek haznede çay 
demlemek için kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.8. SU TASI 
10-15 cm. ağız çapındadır. Su ve ayran içmek için 

kullanılmıştır. 
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5. İÇECEKLER İÇİN KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. MIRRA CEZVESİ 

Arap coğrafyasına özgü olan mırra kahvesinin 
yapıldığı cezvedir. 

5.10. MAŞRAPA 

Yöre halkının su içmek için kullanıldığı kap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. SU TESTİSİ 

İnsanların su ihtiyaçlarını karşılamak için 
kullandıkları araçtır. Kilden yapılmıştır, ayrıca su 

kaynakları köy meydanlarında olduğu için 
insanların tarla veya evlerine su taşımalarına 

yarayan testidir. 
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5. İÇECEKLER İÇİN KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.12. KAHVE TAVASI 

Menengiç kahvesini kavurmak için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.13. İBRİK 

Eskiden kullanılan su kabı, genellikle bakırdan 
yapılıp kalaylanmış olarak kullanılır. Galvanizli 

sactan da yapılmış örnekleri vardır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.14. ŞAPŞAK 

Su kabı, bardak, sürahi anlamında kullanılır 
ayrıca tuvaletteki su kabına da şapşak denir. 
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6. GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. KÜLLÜK 

Küllerin biriktirilip, sıcak su ile karıştırılıp, 
çamaşırların ve bakır leğenlerin yıkanması için 

kullanılan yerdir. 

6.2. GAZ LAMBASI 

Yakıt olarak gaz yağı kullanılan bir aydınlatma 
aracıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3. GAZ OCAKLARI 

Gaz yağı veya ispirto kullanılarak yemek 
pişirmede kullanılan ocaklardır. 

6.4. OCAKLIK VE DON KAZANI 

Çamaşır yıkamak amaçlı su ısıtmak için kullanılan 
kazanlardır. 
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6. GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.5. PAŞA MANGALI 

Özellikle misafir odalarının ısıtılmasında 
kullanılan mangaldır. 

6.6. OKLAVA / EVİRGEÇ 

Ev ekmeği yapımında kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. FARE KAPANI 

Genel olarak kiler ve mutfakta fare vb. haşereleri 
yakalamak için kullanılan alettir. 

 

6.8. KÖRÜK 

Ateşin harlanması için kullanılan araçtır. 
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6. GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.9. KUYU KILAVUZU 

Kuyunun içine kova veya herhangi bir şey 
düştüğünde, onu bulmaya ve çıkartmaya yarayan 

alettir. 

6.10. EL DEĞİRMENİ 

Buğday, nohut; mercimek gibi tahılları ezmek için 
kullanılan taş alettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.11. BİLEYLEME TAŞI 

Bıçak bileyleme için kullanılan alettir. 

6.12. LOĞ 

Kerpiç evlerin toprak damlarının kışa 
hazırlanması için kullanılan alettir. 
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6. GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.13. EL YIKAMA İBRİĞİ 

Gelen misafirlerin ellerini yıkaması için 
kullanılan araçtır. 

6.14. SABUNLUK / TARAK KABI 

Hamama giderken sabun, kese, lif ve tarak 
taşımak için kullanılır. Sabunluk veya taraklık 

olarak da bilinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.15. MATARA 

Yöre halkının bağa bahçeye giderken içecek su 
ihtiyacını taşıdığı kaptır. 

6.16. GÜLABDAN 

Mevlüte gelen misafirlere gül suyu ve kolonya ikramı 
için kullanılır. 
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6. GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.17. TEPSİ 

Hacdan gelen zemzem suyu ve hurmaların ikram 
edilmesi için kullanılır. 

6.18. DELİKLİ DEMİR 

Buğday mercimek arpa gibi tahılları yıkamak için 
kullanılan bir alettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.19. HALBUR 

Tahıl elemek için kullanılır, tahılların 
büyüklüne göre eleklerin boyları vardır. 

 

6.20. BAKRAÇ / SATIL 

Yoğurt süt ve su taşıma ayrıca muhafaza etmek için 
kullanılan araçtır. 
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6. GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.21. TORNA SEFERİYESİ 

Süt ticaretiyle uğraşan kişilerin kullandığı torna 
seferiyesi , sütü muhafaza etmeye ve aktarmaya 

yarar her çizgi bir litreyi ifade etmektedir. 

6.22. ÇÖMÇE 

Büyük kaşık, genellikle büyük kazanlarda 
pişirilen yemekleri karıştırmak amacıyla 

kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.23. ATEŞ KAŞIĞI 

Çömçeye benzer. Kurşun döktürme sırasında 
kullanılan ince saplı çukur kaptır. 
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6. GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.24. GÜL AĞACI / DİBEK 

Kahveyi öğütmek için kullanılan taştan yapılan 
öğütücüdür. 

6.25. PİRİNÇ HAVAN 

Baharat ve sert kabuklu yemişlerin dövüldüğü 
araçtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.26. KİLE 

Tahıl ölçmede kullanılan alettir. 
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7. YAŞAM ALANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. KUYU 

Evin su ihtiyacını karşılamak için zemine oyulmuş 
genellikle 30-35 metre derinliğindeki su 

haznesidir. 

7.2. GANE 

Eski Antep evlerinde hayatta (avlu) bulunan süs 
havuzudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. HAVRA TAŞI 

Eski Antep evlerinin inşaasında kullanılan 
taşlar. 
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7. YAŞAM ALANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.4. SÜYÜK 

Damın dışa taşan 

kısmıdır. 

7.5. HAYAT 

Eski Antep evlerinin avlusunda bulunan     döşemeli 
mermer alan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. MİSAFİRHANE 

Eski Antep evlerinin özel alanlarından birisi, 
genellikle misafirlerin ağırlandığı bölümdür. 
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SONUÇ 

Besin zincirinin en önemli noktasında yer alan insan,doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde 

beslenme faaliyetini sürdürmektedir.İnsanlığın ortaya çıktığı tarih öncesi dönemlerden günümüz modern 

yaşam biçimine gelinceye kadar insan hep bir arayış içinde olmuştur.Bu arayış eyleminde de ilk öncelik daima 

besin temini noktasında olmuştur. 

Yerleşik yaşam biçimine geçişle birlikte ortaya çıkan mimari yapılanmayla birlikte mutfak yapılarının daha 

da kurumsal bir hal alması neticesinde,yemek üretimi sırasında kullanılan araç ve gereçlerde daha sistematik 

bir görünüm kazanmıştır.Bu şekilde sistematik hale gelen yeme içme kültürü,ortaya çıkan müzeler yoluyla 

sürdürülebilir bir karaktere sahip olmuşlardır.Mutfak müzeleri de yeme içme kültürünün nesilden nesile 

aktarılması noktasında hem mutfak kültürünü hem de mutfakta kullanılan araç ve gereçlerin muhafaza ve 

korunması noktasında özgün bir görev yüklenmiştir. 

Mutfak müzeleri üstlenmiş olduğu bu önemli görevle kültürel yayılmayı ve kültürel belleğin depolanması 

hususunda önemli merkezler haline gelmiştir.Gaziantep Emine Göğüş mutfak müzesi de bu felsefeyle yola 

çıkarak,hem bir koruma hem de kültürel bellek olma noktasında önemli pay sahibi olmuştur.Gaziantep gibi 

gastronomi turizmi açısından kendisini kanıtlamış bir kentin tarihsel süreçte kullanmış olduğu mutfak 

ekipmanlarını yerli ve yabancı turistlere sunmuş ve bu anlamda çekiciliği olan bir destinasyon haline gelmiştir.  
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