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Sunuş

Toprakla uğraşan, özellikle toprakaltı kültür ve tarih zen
ginlikleriyle uğraşan, yarım yüzyılı aşkın bir zaman dilimini 
aşkla toprağa adayan bir kadın, nasıl yemekle uğraşır? Olur 
olur... Aslında pek de boğazına düşkündür, “gourmet”dir. Gü
zel sofra hazırlamaya bayılır. Şık işlemeli, dantelli masa örtüle
rine, kristallere, eski porselenlere, gümüşlere de bayılır. 

Evinde pek yemek yapmazdı. Aileden gelen yardımcılar, 
oğlunun dadısı Seher Nene ona ve evine gelen dostlarına güzel 
yemekler pişirirdi. Oysa süslü, çiçekli, kırmızı mumlu sofralar 
kurmaya hiç üşenmezdi. Ara sıra da yarım kulak yemek tarif
leri alır; ama onları mutfağında denemezdi. Farklı reçeller ve 
kokteyller hazırlamayı gençlik yıllarında baba evinde, sonra 
kendi evinde hep sürdürdü. Asla dışarıda yapılmış, hazır reçel
leri evine sokmadı ve sokmuyor!

Arkeolojiye tutkun olması nedeniyle, yıllarca sürdürdüğü 
kazılarda edindiği yaşam deneyimleriyle, genç arkeolog/
hâfirlere1 iyi bir yemek vermenin önemini de anlamıştı... Yani 
“kazı karavanası” iyi ve doyurucu olmalıydı! Kazı çalışmaları 
sonrası, güzel bir yemek sırasında yapılan bilimsel ve güncel 
sohbetlerin gençleri nasıl mutlu ettiğinin, çalışma verimlerini 
nasıl artırdığının pek iyi farkındaydı. Kazıda ortaya çıkardıkla
rı önemli ve nadir buluntuların şerefine içilen bir kadeh 
“Öküzgözü” kırmızı şarabın da tadına ve keyfine doyum ol
muyordu. 

1.Hafreden,kazıcı.
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Fırat Havzası’nda yaptıkları kazılarda, Şemsiyetepe Hö
yüğü kazı ekibinin konakladığı Şıhhasan/Tabanbükü köyünde
ki kazı evinde, aşçısı Adıyamanlı Mehmet Efendi’ye baba evin
den bildiği bazı yemekleri öğretti; zaman zaman kazı evinde 
kendisi de pişirdi, aşçılar pes edip kaçtıkları zaman! Çünkü 
kazı başkanı, oldukça despot ve titizdi; örneğin bütün sebzeler, 
meyveler, hatta patates, kavun, karpuz, balkabağı sirkeli sularla 
yıkanırdı... Kazısında kimse hasta olmadı... Komşu kazılarda, 
özellikle yabancı misyonların kazılarında hastalık hiç eksik ol
mazdı... Aslantepe (Eski Malatya-Ordüzü) ve Lidar (Urfa) 
höyük kazılarında olduğu gibi... Anadolu’nun koşullarına da
yanmak pek kolay değildi... Bağışıklığı olmayan yabancı mes
lektaşlarından mikroplara dayanamayıp ölenler bile olmuştu 
80’li yıllarda. Fırat’ın suyu asla kullanılmazdı (tuvaletlere dö
külürdü sadece, temizlik için); sebzelerin, meyvelerin çeşme 
suyuyla yıkanması şarttı! Kazı başkanı, ustası geçindiği reçelle
ri de, geceleri hazırlardı öğrencilerine. 

Kazı çalışmaları sonrası çay fasılları ve yemekler önemliy
di. Keyifle yenilen güzel yemekler gençleri pek mutlu ediyor
du, tabii bakanlık temsilcisi “kazı komiserleri”ni de!.. Şevkle 
çalışılıyordu kazı alanlarında, paydos beklenirken... Komşu ka
zılardaki yemek mönüsüne –mercimek ve kötü pişmiş makar

Tabanbükü(Şıhhasan)köyü.
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nalara– kazan kaldırma olayları Fırat’ı aşıp Şemsiyetepe’ye 
kazı evine ulaştığında, kampusun yemeklerine daha dikkat 
edilmesi için Aşçı Mehmet Efendi tatlı sert uyarılırdı... Kazı 
başkanı gençliğinde Karatepe kazılarında her gün yediği haşla
ma cılız celfin (pilicin yerel adı) kanatlarını –üstlerinde ince 
tüyleri kalmış olurdu çoğu kez– hiç unutmamıştı!

1980’li yıllarda başlayan yemek yapma hevesi Teşvi-
kiye’deki evinde devam etti, etti ve gelişti. Baba tarafından 
Kafkas Türklerinden olduklarından bazı Dağıstan yemeklerini 
yapıyordu. Özellikle pilavları... Dostları olan okumuş hanım
lar Sevim Pekman, Nermin Yaşaroğlu, Ülker Erginsoy ve en 
sevgili dostu Zafer Ertaş –dördü de üniversite mezunuydu– 
güzel yemek pişirmeleriyle ünlüydüler! Bilim ona yetmiyordu, 
illa iyi yemek de yapmalıydı... Ukala, iddialı hatun!.. Alman 
meslek arkadaşlarına bol bol, bildiği Dağıstan pilavları pişirdi, 
sundu. Pilavları pek beğenildi... Hafiften ünlenmişti... Pek de 
hoşuna gidiyordu... Dostlarına yemek yapmayı bugüne dek 
zevkle sürdürdü... Kendisi de yeni yemekler, soslar/dipsoslar 
ortaya koydu, yani uydurdu! Yemeklerini, reçellerinin tadını 
bilen, güzel, can dostu, öğrencisi, gazeteci-arkeolog Emine 
Çaykara da bir yemek sohbeti sırasında, ona bildiklerini yaz
masını önerdi. 

ŞemsiyetepeHöyüğü.
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Fena fikir değildi... Gerçi ne Picasso ne de sevgili Gönül 
Paksoy’du o ama... Bir gün aziz dostu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, 
Milliyet gazetesindeki bir yazısında kendi adını gördü... A! A!.. 
Şöyle yazıyordu mealen: “...okumuş, ilim yapan kadınlar ye
mek bilmezler denir... ama... arkeolog hoca Muhibbe Darga 
güzel yemek yapar...” (Başka akademisyen bir hanımın da adı 
vardı hatırladığım kadarıyla; bizim camiada en güzel yemekle
ri sevgili Prof. Dr. Günsel Renda yapar.) Pek hoşuna gitti İlber 
Ortaylı’nın yazdıkları. Koltukları kabardı, biraz da utanarak... 
Sevgili annesi onu pek beğenmezdi... “İyi bir femme d’intérieure 
olamadın, sen erkek olmalıydın, bu arkeolog halinle...” derdi. 

İlber’i dinlemeliydi. Hadi masa başına, PC açılmalı, tuşlar 
onu bekliyor... ve başlıyor... ama nereden... evvela basitlerden, 
küçük mezelerden... Mesela Floransa’da Arno Nehri kenarında 
kurulan pazarda yediklerinden... Mesela zeytinler, sarmısaklı 
ekmekler; mezelere girer. Böyle başlamalı hemen. Ah, annesi 

Tabanbüküköyü 
kerpiçevleri,1985.
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bu satırları yazdığını görseydi, şaşırır, “Bir bu eksikti, nasıl olsa 
pek beceremeyeceksin, ilmini yap, benim erkek koca kızım. 
Hani kadınlar kitabını (Eski Anadolu’da Kadın kitabını kaste
diyor) genişletip yayımlayacaktın?” diye onu büyük zevkle 
azarlardı. Yaşına bakmayarak. Annesi için o, hep oğlan bozma
sı beceriksiz kızı idi. Semadaki annesi, yıldız annesi, o kitap da 
hazır, onu da yakında bastıracak... O zaman bir “aferin” çeker, 
annesi, belki.

* * *

Günlerden birinde belki, sevgili okurlarım, dostlarım, 
meslek arkadaşlarım, eski ve yeni öğrencilerim bu satırları gü
lerek okuyacaklar...  Bana kızmasınlar, bunlar da kazı başkanı
nın “çerez” kabilinden karaladıkları!! Kitabın resimleri için 
bazı açıklamalar yapmalıyım ve hemen şunu da zevkle ekle
meliyim. Ama benim fikrim değil, aziz editörüm Faruk Du
man Bey “Fırat kıyılarında eski bir yerleşme olan Şemsiyetepe 
Höyüğü’nü kurtarma kazılarında gün ışığına çıkardığınız, Altı
nova kültürünü belgeleyen İlk Tunç Çağı (II-III. Evre, MÖ 
2600- 2100/1900) köyünde yaşamış insanların yeme içme için 

TabanbüküköyündeŞemsiyetepearkeologlarınınkaldığıkazıevi.
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kullanmış oldukları araç ve gereçleri de sunalım,” dedi. Ben de 
bu öneriye bayıldım! Düşünemediğim için kendime kızdım. 
“Bazen pek de aptal oluyorum,” diyerek, diyapozitif koleksiyo
numu önüme döktüm ve yüzlerce keramik, çakmaktaşı, çok az 
maden buluntusu içinden, resimlenecekleri seçtim. Bu işi ya
parken öyle keyif aldım ki... Sanki o güzel kazı günlerimi yeni
den yaşadım.

Faruk Bey, size binlerce teşekkür... Umarım beş bin sene 
evvelki bu arkeolojik malzemeler okuyucularımızın da ilgisini 
çeker. Bu arada şimdi Karakaya Baraj Gölü altında kalan Ta
banbükü köyünü (eski adı Şıhhasan), Şemsiyetepe kazısı arke
ologlarının barındığı kerpiçten yapılmış, primitif kazı evimizi, 
Fırat boyunca uzanan verimli tarlaları (buralarda en çok kar
puz ekilirdi; ürün, Malatya ve yörenin pazarlarında sudan ucuz 
satılır ve ekicilerinin kışlık geçim kaynaklarının bir kısmını 
oluştururdu), köyümüze on kilometre uzaklıktaki Şemsiyete
pe Höyüğü’nü, kazı çalışmalarımızdan, mimarlık buluntuları
mızdan birkaç kareyi de ekledim. Ayrıca arkeolojik çalışma 
yöremizin sınırında kalan (höyüğümüze otuz kilometre uzak
lıktaki), Mamaraş (Kürtçe adı; şimdi Suyatağı) Mezrası’nda, 
baraj gölü altında kalan büyük kısmı yok olmuş İlk Tunç Çağı 
nekropolü/mezarlığından kurtarabildiğimiz taş sanduka tipi 

ŞemsiyetepeHöyüğüçevresindekiverimlitarlalar.
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mezarlardan tüm olarak elde ettiğimiz yiyecek, içecek kapla
rından örnekler de ilave ettim. Umarım bu buluntular, Elazığ 
Arkeoloji Müzesi’nin depolarından çıkıp müze salonunun vit
rinlerinde gerçek yerlerini almışlardır! Bu ender bulunan tüm 
kapları son gördüğümde müzenin deposunda tozlar içindeydi
ler. Eski nekropollerin mezarları, eski eser hırsızlığı ve ticareti
ni iş edinen cahil kişiler tarafından hunharca parçalanmamışsa, 
el değmemiş mezarlarda gömülü ölenlerin yanına konmuş “ölü 
adak” kaplarını oluşturan yemek ve içecek kapları tüm olarak 
gün ışığına çıkarılır. Eskilerin inançlarına göre ölen kişi öteki 
dünyada da bu kaplarla yiyecek, içecekti. Böyle buluntular ar
keologların sevinç kaynağı olduğu gibi, bilimsel incelemelere 
ışık tutan en önemli bulgulardır. Bu nedenle çok zor şartlar 
altında, bazen su içinde gerçekleştirilen, genç arkeolog ekibi
min çalışmalarının ürünü olan mezar buluntularının, bu tüm 
kaplardan bazı örneklerin fotoğraflarını kitaba koydum.

Burada bir şükran borcumu da dile getirmeyi zevkli bir 
görev sayıyorum. 1988 yılındaki T. C. Kültür Bakanlığı Kazılar 
Şubesi’nin başkan ve yardımcıları meslek arkadaşlarıma, yıl
larca sonra aynı heyecanla teşekkür ediyorum, bana Suyatağı/
Mamaraş Mezrası kurtarma kazılarını gerçekleştirmem için 
izin vermişlerdi. 

Anılar ve yemeklerle yüklü bu kitapçığımı “Kırkmerak 
Dizisi”nde yayımlayan Can Yayınları’na, yayım ve baskıda bü
tün emeği geçenlere yürekten teşekkürlerimi sunarım.
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Toscana usulü kara zeytin; Toscana’da çok iri 
kalamata zeytinle yapılıyor. Kazı karavanasının 
da çok sevilen mezelerinden

100 gram küçük çekirdekli etli zeytin (Gemlik tipi), 
derin, yayvan orta boy bir kaba konulur. Sarmısaklı, sız
ma zeytinyağlı sos hazırlanır: İki çorba kaşığı zeytinyağı
nın içine, iki diş sarmısak çok ince doğranır. Bir çay kaşı
ğı acı kırmızıbiber, iki çay kaşığı kekik ve bir defne yap
rağı karıştırılır; kaşığın burnuyla tozşeker ilave edilip 
hepsi yağa yedirilir. Sos, zeytinlerin üzerine dökülür ve 
yayvan kapta karıştırılır. İstenirse bu sosa ekmek batırılıp 
afiyetle yenir. Sosa asla sirke konulmaz veya limon sıkıl
maz! Bu zeytinler her türlü içkiyle, özellikle kırmızı şa
rapla pek iyi gider. Sosuna ekmek banmaya doyum ol
maz; tabii şişmanlamaktan korkmazsanız. Bu zeytinler, 
sabahları kahvaltıda asla yenmez!

Fırat boyu Şemsiyetepe kazılarımızda, akşam ye
meklerinin unutulmaz mezesi idi; hele sofrada kırmızı 
da şarap olunca o gün kazıda bereketli bir gündür mu
hakkak.

Kuşkusuz Ege bölgemizde ve Akdeniz ülkelerinde 
de aynı tip zeytin vardır. İzmir’de tattığım sirkeli, kekik
li zeytini sevmemiştim.

Toscana’da, daha doğrusu Floransa’da yediklerimle 
devam ediyorum.

(Ama aklıma bir Dağıstan yemeği geldi. İsmini 



18

unut tum; bir mantı türü. Oğlum Emir, onu küçükken 
pek severdi. İsmini hatırlar mı?.. Bir sorayım, dedim, bir 
koşu yukarı kata fırladım. Ne sürpriz! Emir yemeğin adı
nı hatırladı: Girs. Şimdi sırası mı bunları yazmanın? Da
ğıstan yemekleri tarifleri sonra yazılacak. Bir de gelinim 
Nihal demez mi, “Sizin girs bütün Türki ülkelerde yapı
lıyor; TV’de bir kanalda tarifini verdiler.” Fena bozul
dum... Gelin değil mi, sokuşturmasa olmaz! Şimdi aklı
ma geldi, herhalde aynı; kıymalı hamur işi, Çin’de de 
yapılıyor, sokaklarda mantu diye satılıyormuş... Sevgili 
Ülker Erginsoy, namı diğer “Dişi Evliya Çelebi”, yaklaşık 
yirmi yıl evvel uzun uzun gezdiği Kızıl Çin’in her şeh
rinde, sokaklarda porselen çanaklarda bizim girs’e ben
zer mantu’ların satıldığını anlatmıştı. Bu uzun, güzel, 
maceralı Çin gezisini hem de trenle, Mao  Çini’nde, aziz 
dostu Nili Tlabar’la yapmıştı. Döndüklerinde Nili Tlabar 
gezi anılarını Cumhuriyet’te, o güzel üslubu ile tefrika 
etmiş, bizler de büyük zevkle okumuştuk. Kitap olarak, 
ülkenin bu kasvetli günlerinde yayımlansa... ruhumuza 
Çin estampları gibi güzellik aşılamaz mı? 

Tekrenksaklamakabı.(Eserlerdekibeyazkısımlarrestorasyonugösteriyor.)
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İki çeşit ekmek biliyorum; “yoksul yemeği” diyorlar
dı Capo Selvi köyünde.

Birinci çeşit... Çok basit ve çok lezzetli

Köy ekmeği veya beyaz ekmek dilimleri (çok ince 
olmayacak) kızartılır (taş gibi olmayacak) ve soğumaya 
bırakılır. Sarmısaklar soyulup ikiye kesilir, kızarmış ek
mek yüzleri sarmısakla ovulur ve son işlem, üstlerine 
kekikli sızma zeytinyağı hafifçe gezdirilir. Kırmızı Chi
anti şarabının yanında meze olarak sunulur. Ucuz, lez
zetli mezedir! Rakı ve mastikayla da servis yapılabilir; 
denedik, hiç de fena olmuyor. İstenirse dilimlerin üstüne 
ince bir dilim domates konabilir. Domates konmadan 
daha lezzetli; hem domatesin suyu ekmekleri yumuşat
mamış oluyor... Ve suları da üstünüzü kirletmiyor!

İkinci çeşit ekmek, yoksul Sicilya köylülerinin baş 
mezesi

Nereden mi biliyorum? Capo Selvi’deki Sicilyalı ev 
sahibimizden. Bir gün onlara indim; kocaman köy mut
fağında ocakta bir güveç kaynıyor, etrafa nefis, sarmısak

Sarmısaklı ekmek türleri
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lı bir koku yayılıyordu. Güveçte üstü bol etli dana kemi
ği, ince kabuklu sarmısaklarla kaynıyor. 

Sarmısaklar on on beş dakika et suyunda piştikten 
sonra delikli kepçeyle çıkarılıyor. Koca dilimli kara köy 
ekmeği üzerine, sıcak sarmısak taneleri krema gibi sıkılı
yor. Sıcak sarmısak, ekmeğin üzerine yağ gibi bıçakla sü
rülüyor ve üzerine karabiber serpiliyor. Tabii yanında 
kırmızı şarap. Günün her saatinde içiliyor; tahta sofranın 
ortasında, hasır kılıfı içinde, muhteşem. Toscana’nın yaz 
sıcağında içine soğuk su karıştırılıp içiliyor. Hititlerin 
tanrılara sundukları suyla inceltilmiş şarapları gibi! Evet, 
sonra kemiklerin üzerindeki etler sıyrılıyor, karabiber 
serpiliyor ve sarmısaklı ekmek dilimleriyle afiyetle yeni
liyor. Ben bu fakir yemeğine bayıldım; hele kemiklerden 
sıyrılmış etlerin tadına. 

Çemişgezekli (Tunceli) yardımcım, muhteşem ka
dın Zahi de’yle, tavuk butları ile sarmısakları pişirerek 
denedik. But etlerini de karabiberleyip çavdar ekmeği 
üzerine sürülen sarmısaklı kanepelerle! Zengin yemeği
ne dönüştü İstanbul’da! 

Tekrenksaklamakabıvekupa.
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200 gram iri cins nohut, tuzlu suda haşlanır. Haşla
nırken suya bir tatlı kaşığı sıvı yağ konur. Çok iyi haşlan
dıktan sonra süzülür; derin bir salata tabağına konulur; 
üzerine hafif tuz ve karabiber serpilir ve ılık kalması için 
üstü bir kapakla örtülür. 

Sosun hazırlanışı

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1 çorba kaşığı üzüm veya elma sirkesi
8 diş sarmısak (ince zarları çıkarılıncaya kadar soyu

lur, çentik çentik doğranır)
1 orta boy soğan (çok ince doğranır) veya yeşil so

ğan sapları (ince ince kıyılır; kuru soğan tercih edilmeli, 
benim damak tadıma göre) 

6-8 sap maydanoz (çok ince kıyılır)

Bir kapta zeytinyağı ve sirke ile birer çay kaşığı tuz, 
tozşeker, karabiber, toz hardal iyice çırpılıp karıştırılır. Bu 
sosun içine, hazırlanmış soğan, sarmısak, maydanoz ilave 
edilip çok iyi karıştırılır. Hazırlanan harç, ılık nohut üze
rine dökülür ve iyice karıştırılarak salata hazırlanır. Bu
nun üzerine hafifçe kırmızıbiber serpilir; nohut salatası

Nohut salatası; yeşil soğanlı, bol maydanozlu
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nın üstü domates dilimleri ve haşlanmış katı yumurta 
halkalarıyla süslenir; yumurtaların üstüne pul kırmızıbi
ber serpilir. Bir saat dinlendirildikten sonra servis yapılır. 

Bol zeytinyağlı seviyorsanız, yarım çorba kaşığı sız
ma yağ ilave edin. Nohut salatanızı buzdolabına asla 
koymayın. Ilıkken çok daha lezzetli. Söğüş tavuk eti veya 
söğüş dana etine yakışan bir garnitürdür. Ben dostlarıma 
nohut salatasını, soğuk başlangıç yemeği (vorspeise/
entrée) olarak sunuyorum. Tabii ekmek de yenmiyor ve 
kilolarınızı dengeliyorsunuz. Veya öyle sanıyorsunuz!  

Kazımızda, Fırat kıyısında yediğimiz bu yemeğin ta
dına doyum olmaz; soğuk etler ve yumurtalar, erkekler 
tarafından kapışılırdı. O yıllarda kola veya termosta çay 
nerede? En büyük lüksümüz, her gün yediğimiz karpuz. 
Karpuzları asla satın almazdık; köylülerimiz Fırat sekisi 
tarlalarından toplayıp hediye ederlerdi. Bunlara ödeme 
yapamazdım; hediyeye para teklif etmek en büyük say
gısızlıktı. Ben de onlar için patlıcanlı, benim usul makar
na pişirtirdim (tarifi 48. sayfada); evlerine yollardık. Bu 
makarna yemeklerimize Aslantepe’deki İtalyan kazı mis
yonu bayılırdı. Onlar gibi sade domatesli kuru pasta’lar
dan1, spagettilerden değildi bizim makarnalar! Bizim 
kazı heyeti kalabalık olmadığı için yemekler ev yemeği 
gibi lezzetli olurdu; Mehmet Efendi’nin hünerli elleriyle 
yapıldığı için... 

1.İtalyanlarınmakarnayaverdikleriad.



23



24


