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Saklı Lezzetler isimli kitapta, mutfak tasvirinde, evre-
nin esasını oluşturan dört element; su, hava, toprak 
ve ateşin ustalıkla işlendiği, buradaki insanların bü-
yük simyacılara ve din insanlarına dönüştüğü kutsal 
yer olduğu görüşü vardır. Burada ateşin arıtıcı gü-
cünden geçirerek dünyanın dönüştürüldüğü, yemek 
için hazırlanan besinlerin saatlerce bedenlerimizde 
kalarak organizmamızı değiştirdiği, canımızı, ruhu-
muzu beslediği, bize kimlik, dil ve aidiyet kazandır-
dığı anlatılmaktadır2 (Esquivel 2010: 15). Dolayısıyla 
mutfak sadece yemeğin pişirildiği yer; aşçı ise sadece 
yemeği pişiren kişi değildir. Mutfak; kültürel bağlam-
da din, coğrafya, sosyal ilişkiler, giyim-kuşam, ekono-
mi, mimari özellikler ve daha nicesiyle ilişkili, hem 
etkileyen hem de etkilenen bir olgudur. Aşçılar da bu 
olguyla bire bir, yemek odaklı temas halinde olan ak-
törlerdir. 

Doğu ile Batı’nın buluşma noktası Anadolu’daki 
mutfak; coğrafi değişiklikleri, mevsimleri, yerel ürün-
leri ve çeşitli kültürleri yansıtır (Mandeville 2000: 
5; Roden 2007: 3, 140). Türk mutfağının tarihsel ve 
coğrafi geçmişi neticesinde oluşan orijinal yemekleri 
uluslararası dikkat çekecek düzeydedir. Nitekim dün-

yadaki çoğu insan Türk mutfağını en iyi mutfaklar 
arasında görmektedir (Davidson 2002: 352; Bonifa-
ce ve Cooper 2009: 356). Türk mutfağının en önemli 
özelliği, yemek sanatının her dalında birbirine eş de-
ğer zenginlik ve nefasette örnekler vermiş olmasıdır 
(Halıcı 2009: 17). Yani çeşit bakımından; çorbadan, 
kızartmalara; böreklerden, tatlılara; kebaplardan, 
etli sebze ve meyve yemeklerine; zeytinyağlılardan 
salatalara kadar oldukça zengin ürünleri içerir. Ayrı-
ca birçok pişirme tekniğini de bünyesinde barındırır 
(Halıcı 2002: 223-260; Güldemir ve Halıcı 2009; Gül-
demir vd 2012). Sayıca üstün özellikler bulunmasının 
dışında nitelikçe de oldukça beğeni toplayan yemek-
leri kapsar. Dolayısıyla mutfak kültürünün inşasında 
yer alan ve “dokuzuncu sanat” olarak görülen aşçılık 
mesleğini icra eden aşçılar, üzerinde durulmaya de-
ğer önemdedir (Robuchon 2005: 50). Bu bölümde 
Türkiye turizm tarihi kapsamında “aşçılık mesleği” 
ele alınmaktadır. Bölümün yazılması sürecinde ilgi-
li literatürden faydalanmakla birlikte, temel olarak 
nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği ile 
yapılan görüşmelerin deşifreleri kullanılmıştır. Görü-
şülen kişiler uzun yıllar aşçılık mesleğini icra edenler, 
kanaat önderleri, yazarlar, yatırımcılar, yöneticiler, 
dernek ve federasyon başkanları ile üyeleri, aşçılık 
okulu sahibi ve çalışanları gibi “aşçılık” mesleğini 
farklı bakışlardan algılayabilmemizi, dolayısıyla siz-
lere aktarabilmemizi olanaklı kılan, bölümün sonun-
da kısa özgeçmişlerini okuyabileceğiniz 27 kişidir. 
Bölümde mesleğin kelime olarak açıklamasından; 
tarihsel süreçte nereden nereye geldiğini; önemli ve 
öncü kişileri; akımları; meslekte ilk örnekleri; der-
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“Bir aşçım olsa da doldursa kazı
Türlü nimetlerle güldürse bizi

Öğlene teke akşama kuzu
Sabaha kaymakla bal ister gönül.”

Karacaoğlan1

2 Benzer bir görüşü Claudia Roden “Yemek güçtür. Kimliğin ve 
ideolojinin bir yansımasıdır.” diyerek sunmaktadır (Roden 2007). 
Brillat Savarin’in meşhur “Bana ne yediğini söyle, sana ne olduğunu 
söyleyeyim.” sözü de durumun bir başka özetidir (Wikipedia 2015).  

1 Şavkay, Tuğrul. (2005). “Medeniyet ve Coğrafya Değişmeleri 
Çerçevesinde Türk Mutfağı”. Eskimeyen Tatlar Türk Mutfak Kültürü 
(4 Baskı). İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, s. 84  


