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Su nuş

Dün ya da pey nir çe şit le ri nin zen gin li ği ile ün lü ül ke ler de-
nin ce ak la he men Fran sa, İtal ya, İs viç re, Hol lan da, İn gil te re ya 
da Ame ri ka ge lir de, ne den se Tür ki ye pek gel mez. Oy sa, Or ta 
As ya yay la la rın dan İran’a, Ana do lu’ya, Me zo po tam ya’ya, Bal kan-
lar’a, Mı sır’a ve Ara bis tan Ya rı ma da sı’ndan Mağ rip’e uzan mış olan 
gö çe be Oğuz Türk le ri, Sel çuk lu lar ve ar dın dan Os man lı la rın 
pey nir le ta nı şık lık la rı çok es ki dir. Da ha sı, ge le nek sel süt ürün le-
riy le, iliş ki  içi ne gir dik le ri de ği şik ik lim ve coğ raf ya lar da ya şa yan 
halk la rı nın ya ra tı la rı bir ara ya ge lin ce, or ta ya muh te şem bir pey-
nir zen gin li ği çık mış tır.

Fran sız ya zar Mic hel de Sa int-Pi er re’in Les Aris toc ra tes ad lı 
ro ma nı nın kah ra ma nı Tür ki ye’de bir çok pey nir tü rü nün ol du ğu-
nu söy ler, ama pey nir le ri mi zi pek be ğen mez:

“Si zi te min ede rim, Tür ki ye’de bir çok pey nir var da, ak mı-
yor, eri mi yor, kok mu yor, bu pey nir ler ruh suz!”

Mic hel de Sa int-Pi er re’in Türk pey nir le ri ko nu sun da bi raz 
ace le ci bir hük me var dı ğı nı söy le ye bi li riz. Ulus la ra ra sı alan da 
bel ki Fran sız la rın ün lü pey nir le ri ka dar ta nın mış ol ma sa lar bi le, 
bi zim pey nir le ri miz de ol gun la şın ca akar, ye rin de erir, hat ta ko-
kar. Ka şa rı mız süt, kir li ha nı mı mız ek şi ko kar, dil pey ni ri miz erir, 
mi ha lı çı mız dan yağ dam lar. Ot lu pey nir le ri mi zin ra yi ha sı bir baş-
ka dır... Kı sa ca sı, “ru hu” keş fet mek için de ne mek, sa bır ve sev gi 
ge rek ti r, her şey de ol du ğu gi bi...

Ni te kim, bir baş ka ün lü pey nir ül ke si İtal ya’nın ön de ge len 
ya zar la rın dan Ita lo Cal vi no, Pa lo mar ad lı ki ta bın da yer alan öy-
kü ler den bi rin de ba kın ne di yor: “Her pey ni rin ar ka sın da, ye şi li 
fark lı olan bir me ra var dır, fark lı bir gö ğün al tın da...”

Cal vi no’dan hem da ha ge nel hem de çok da ha ger çek çi bir 
de ğer len dir me. Öy le ya, Tür ki ye’nin pey nir le ri de el bet te fark lı 
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bir ye şil ör tü nün, ova la rın, dağ la rın, yay la la rın, fark lı ik lim le rin, 
fark lı tür de inek, ko yun, ke çi ve man da sü tü nün, fark lı in san la-
rın, fark lı tek no lo ji ve yön tem le rin, kı sa ca sı fark lı ko şul la rın ürü-
nü dür. Üre ti ci sin den me rak lı sı na fark lı bir kül tü rün zen gin li ği dir. 
Ruh suz in san ola ma ya ca ğı na gö re, ruh suz pey nir de ol maz. Clif-
ton Fa di man’ın şu cüm le si ne ku lak ve re lim: “Pey nir, sü tün ken-
di ni ölüm süz lü ğe at ma sı dır.” Ya zar el bet te abar tı yor, pey nir ler de 
ölür, ama za rif bir ben zet me. Pey nir, sü tün saf lık ve hu zur için de 
ola ğa nüs tü bir ya ra tı ya dö nüş me si dir tüm do ğal lı ğı için de.

Ba tı’da şık cilt ler le, renk li re sim ler le ya yım la nan pey nir ve 
pey nir ci lik üze ri ne ki tap la rın he men hep sin de, Fran sız, İn gi liz, 
İtal yan, Hol lan da, İs viç re, hat ta Ame ri kan ve Avust ral ya pey nir-
le ri gök le re çı ka rı lır ken, Or ta do ğu pey nir le rin den, ya sak sav ma 
ka bi lin den, ade ta zor la söz edi lir: Bi raz ku rut, bi raz be yaz pey nir, 
bi raz ke çi pey ni ri, bi raz tu lum, bi raz ka şar ya da mi ha lıç pey ni ri 
he sa bı. Dış ta nı tım ko nu sun da biz den çok ön de olan Yu nan lı la-
rın fe ta’sı na bi le ikin ci sı nıf pey nir mu ame le si re va gö rü lür. Oy sa, 
Ba tı lı la rın Ana do lu’nun tu lum ve ya ot lu pey nir le ri nin de şa rap eş-
li ğin de en az bir ca mem bert ka dar ke yif le ye ni le bi le ce ği ni keş fet-
me le ri için kü çük bir de ne me ye ter li ola cak tır.

Gel ge le lim, biz Türk ler de de, özel lik le kent soy lu la rı mı zın 
bü yük bir bö lü mün de, sa nı rım alış kan lı ğın ver di ği ko lay lık, bel-
ki de bi raz me rak ek sik li ğin den, ül ke miz de sa de ce be yaz pey nir, 
lor, çö ke lek, ka şar ve tu lum bel ki de bi raz dil pey ni ri ye nir miş 
gi bi bir ha va eser. As lın da yö re sel pey nir le ri miz de o ka dar çe şit li-
dir ki! Üs te lik bun la rın bir ço ğu, baş ta Van’ın ot lu pey nir le ri, ar tık 
bü yük kent le ri miz de sü per mar ket le re, bak kal la ra ka dar dü zen-
li ulaş mak ta dır. Da ha sı, Ba tı ül ke le ri nin go uda, ca mem bert, crè me 
(erit me), ched dar, philly, moz za rel la, kraft gi bi ta nın mış pey nir le ri 
de ül ke miz de üre til mek te dir. Pey nir üre ti mi ve tü ke ti mi Tür ki-
ye’de de kı pır kı pır dır.

Süt Uyu yun ca ki ta bı, pey nir tür le ri mi zi her şey den ön ce kül-
tü rel bir zen gin lik ola rak gö rü yor. Pi ya sa da ko lay bu lu nan la rın 
ya nı sı ra, sı nır lı üre tim ne de niy le kı yı da kö şe de kal mış, ül ke dü-
ze yin de ye te rin ce bi lin me yen pey nir le ri mi zin ge nel en van te ri ni 
çı kar ma ya yö ne lik bir baş lan gıç ça ba sı ni te li ği ni ta şı yor te mel de. 
Baş ka bir de yiş le, pey nir tek no lo ji sin den çok, pey nir kül tü rü mü-
zü öne çı kar mak bi linç li bir ter cih olu yor. Ne var ki, bu alan da 
ya pı lan ilk ça lış ma ol du ğu için, el bet te önem li ek sik lik le ri de var.
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Ge ne de Süt Uyu yun ca’nın, inek, ko yun, ke çi sütü gi bi de ği-
şik süt ler le, her yö re ye öz gü ya pı lış tek nik le ri ve ya ra tı lan de ği şik 
özel lik ve tat lar la, ül ke mi zin pey nir çe şit le ri açı sın dan ne ka dar 
zen gin ol du ğu nu or ta ya ko ya ca ğı nı umu yo ruz.

Pey nir kül tü rel bir ol gu dur. Na sıl “Her yi ği din bir yo ğurt yi yi-
şi” var sa, pey nir tü ke tim alış kan lık la rı da ül ke den ül ke ye de ği şir. 
Sa bah kah val tı da ye di ği miz be yaz pey ni rin, ak şam iç ki sof ra sın da 
da ka vun la bir lik te baş lan gıç me ze si ol ma sı bi r Av ru pa lı ya ters 
ge le bi lir. Adı bi lin me yen bir Fran sı zın şu söz le ri bi le, ül ke si nin 
pey nir kül tü rü nün te mel de bi zim kin den ol duk ça fark lı ol du ğu nu 
yan sıt mı yor mu? “Ak şam ye mek siz pey ni ri, pey nir siz bir ak şam 
ye me ği ne yeğ le rim...”

Ama bir çok ül ke nin ol du ğu gi bi, Tür ki ye’nin de in sa nı sa-
la ta la rı na, ye mek le ri ne, bö rek le ri ne ve tat lı la rı na pey nir ka tar, 
on la rı lez zet len di rir. Pey ni re düş kün ge le nek sel mut fa ğı mı zın ne 
den li ya ra tı cı ol du ğu nu da bu ki tap ta yer alan çe şit li ta rif ler bir 
kez da ha ka nıt la ya cak tır sa nı yo ruz.

Türk pey nir le ri ko nu sun da, tek nik ol mak tan çok, kül tür 
ağır lık lı ta nı tı cı bir kay nak ki ta bı ha zır la ma ça bam da Ömer Ka-
ya lı oğ lu ve Enis Ba tur’un be ni “su ya it me le ri nin” pa yı bü yük tür. 
Tür ki ye’nin çe şit li pey nir üre tim böl ge le ri ne yap tı ğım ge zi ler de 
ba na eş lik eden Nec det Kay gın ve Si nan Gök sel’in fo toğ raf la rıy la 
da ha da de rin lik ka za nan bu ça lış ma da, es ki me tin le re ulaş mam-
da ba na yar dım cı olan ede bi yat çı ve ta rih çi Prof. Dr. Gü nay Kut 
ve Tur gut Kut dost la rı ma, ar tık unu tul mak ta olan ba zı ge le nek sel 
pey nir le rin ya pı lış ta rif le ri ni ve ren çe şit li yö re le rin cö mert in san-
la rı na, Ya pı Kre di Ya yın la rı’nın yö ne ti ci ve ça lı şan la rı na, ay rı ca ki-
ta bın ka pak ve iç ta sa rı mı nı üst le nen Meh met Ulu sel’e de te şek-
kür borç lu yum.

Özel lik le, ge niş de ne yi mi ni be nim le cö mert çe pay la şan An-
ka ra Üni ver si te si Zi ra at Fa kül te si Süt Tek no lo ji si Bö lü mü öğ re tim 
üye le rin den Prof. Dr. Tü mer Uraz’a bu ça lış mam bo yun ca ba na 
gös ter di ği ya kın lık ve de ğer li kat kı la rı için min net ta rım. Yör san 
ima lat so rum lu su ve ger çek bir pey nir âşı ğı Bir sel Gör gü lü’nün 
yar dım la rı nı da unu ta mam. An cak, bu ki tap ta ki tüm ek sik lik ler-
den sa de ce ben so rum lu yum.

Ar tun Ün sal
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İkinci Baskıya Önsöz

Süt Uyu yun ca-Tür ki ye Pey nir le ri’nin ye ni den ba sıl ma sın dan 
bü yük bir ke yif ve onur du yu yo rum. Ola sı ek sik lik le ri ne kar şın, 
ala nın da bir il ke im za atan bu ça lış ma nın bu kez da ha ge niş okur 
kit le si ne ulaş ma sı bir ya zar için ger çek ten  de çok önem li. Bu ve-
si ley le, Ya pı Kre di Ya yın la rı’na te şek kür borç lu yum. 

Ana do lu ye rel pey nir ler ha zi ne si nin ne ka dar zen gin ol du-
ğu nu ar tık bi li yo ruz. Ki ta bı mız da bu lun ma yan ve keş fe dil me yi 
bek le yen daha ni ce yay la lar, ova lar ve pey nir çe şit le ri var. Söz-
ge li mi ge çen ler de ha zır la dı ğı mız Pey nir bel ge se li ça lış ma la rı sı-
ra sın da Art vin’in Şav şat il çesi yayla la rın da ya pı lan “gor co la” pey-
ni riy le ta nış mak be nim için hoş bir süp riz ol du: Ya ğı alın mış inek 
sü tün den ya pı lan ta ze köy pey ni ri nin bas kı la nıp iyi ce sü zül dük-
ten son ra el le ufa la nıp yu var lak ah şap kap la ra tu lum pey ni ri gi bi 
bas tı rıl ma sı nı iz le mek ger çek ten il ginç ti. Se rin bir kö şe de 3 ay 
bek le dik ten son ra ye ne cek bu “gor co la”yı Gür cü kö ken li yurt-
taş la rı mız Kaf kaslar ’dan Ana do lu’ya ta şı mış lar dır. Kim  bi lir kaç 
yüz yıl ön ce...

Ay nı şe kil de, İz mir-Se fe ri hi sar’ın Gö den ce kö yünde ge le-
nek sel “ar mo la” pey ni riy le te sa dü fen bu luş tuk. Ön ce 1 kg. lor 
pey ni ri ve 1 kg. ufa lan mış köy lü pey ni ri ya da ren de len miş ha fif 
ku ru te ne ke be yaz pey ni ri el le iyi ce yoğ ru lu yor, bir bi riy le kay-
naş ma sı sağ la nı yor. Bir cam ka va noz da ise yi ne 1 kg. yo ğurt iyi ce 
ka rış tı rı lı yor ve 1 ge ce din len me ye bı ra kı lı yor. Üst e çı kan yo ğurt 
su yu atı lı yor. Sü zü len yo ğurt da ha son ra lor pey niri ka rı şı mıy la 
bir lik te bir bez tor ba ya alı nı yor ve ye ni den sü zül me ye bı ra kı lı yor. 
İyi ce sü zü len ka rı şım cam bir ka va no za ko nu yor ve se rin de sak-
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la nır ken üze ri saf zey tin ya ğı ile ör tü lü yor. Ye nil mek is ten di ğin de 
ka şık la ta ba ğa alı nan ar mo lanın üze ri ne bi raz zey tin ya ğı, bir fis-
ke ke kik ser pi lin ce ne fis olu yor. İş te biz le re su nu lan yep ye ni iki 
ye rel lez zet da ha. Ama bu yol cu lu ğun so nu yok; ke nar da kö şe de 
kal mış da ha ni ce pey nir le ri miz var...

Süt Uyu yun ca’nın ikin ci bas kı sı nın Ana do lu’nun ye rel pey nir-
le ri ne olan il gi yi da ha da ar tı ra ca ğı nı umu yo rum. 

Ar tun Ün sal
İs tan bul, Nisan 2000
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El-Ubeyit frizleri (Sümer) İ.Ö. 3500-3100, Bağdat Müzesi (Ankara Ziraat Fakültesi’ndeki kopyasından)



I
PeyniriİlkBulanKimler?

“Tanrım,benisütgibidöküp,
peynirgibipıhtılaştırmadınmı?”

Tevrat,Eyüb’ünKitabı

AfrikaveyaHindistangibi, genelde sıcakveyağışlı tropik
coğrafyalarda, sütün kuruması ve sütten yapılan besinlerin ça
bukbozulması nedeniyle, buralarda yaşayan insanlarınpeynir
letanışmalarınınzorolduğuaçıktır.Aynışekilde,sütsağmakve
biriktirmekyerine,pirinç,soyafasulyesivedomuzyetiştirmeyi
yeğleyenÇinlilerveJaponlardapeyniripekbilmezlerdi.Ama;
OrtaAsya steplerinden,Mezopotamya veAnadolu’ya,Ortado
ğu’ya,Avrupa’yadektarımvehayvancılıklauğraşantoplumlarda,
peynirherzamangözdebirbesinolmuştur.

Peki,ekmekveşarapkadarevrenselbirürünolanpeynir
ilkneredeyapıldı?Gerçektenyanıtlanması güçbir soru.Elde
somutbir tarihsel kanıt olmasada, peynirinbundanonyada
sekizbinyılönceMezopotamyaveyaİndusvadisindehayvan
güdençobanlarcabulunduğusanılıyor.İ.Ö.7000yıllarında,in
sanlarınartıkavcılıktanhayvanyetiştiriciliğineyöneldiğibilini
yor.HayvanlarınehlileştirilmesiAsya’dabaşlamış,buradangöç
edipAvrupa’yayerleşenlerdeberaberlerindeehlihayvanlarını
getirmişlerdir.“Avrasya”nın,özelliklesütünöncetesadüfenek
şimesi,sonradabilinçlibirşekildeekşitilmesiyoluylapeynirin
ilk üretildiği bölge olduğu; Tatarların, Kırgızların, Kalmukla
rın,TibetlilerinvePerslerin,Babillileryadaİbranilerdenönce
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peynirletanışmışoldukları
iddiasıdayabanaatılamaz
gibi.
Asya’da, eski İran’da ko
yunun İ.Ö. 8000 yılların
da ehlileştirildiği sanılı
yor.Keçi içindeaynı şeyi
söylemek mümkün. Or
tadoğu’daki site devlet
lerin çoğunda, İ.Ö. 7000
dolaylarındakeçivekoyu
nunehlileştirildiğinilişkin
bulgular var. Dahası, süt
veren hayvanlar arasında
sonuncusu olan ineğin ilk

kezİ.Ö.6100ila5800yıllarıarasında,yaniNeolitikÇağ’daAna
dolu ve Makedonya’da ehlileştirildiği saptanmış. İ.Ö. yaklaşık
3000’de,Asya’dasürühalindemandabeslendiğideortayaçıka
rılmışdurumda.

İ.Ö.5000dolaylarındaİtalya,GüneyFransaveKuzeyAfri
ka’dailkkezehlikoyunvekeçiyerastlanıyor.TunavadisiveBal
kanlar’dayaşayantopluluklarınAvrupa’yıinekletanıştırmasıise
İ.Ö.4000’de.İtalyaveFransa’dayapılanantikdönemkazılarında
ortayaçıkarılansütkesiğisüzmekaplarıbuluntularınagöre,bu
ülkelerdeİ.Ö.2800yıllarındailkelpeynircilikyapılıyordu.

Genişçayırlıklarındasığır,hörgüçlüinek,koyunvekeçibes
lenenMezopotamya’yayenidendönersek,bugünBağdatMüze
si’ndesergilenen,İ.Ö.35003100yıllarındayapıldığısanılanbir
taşkabartmada,Sümerlerinsütteknolojisiniiyibildiklerinika
nıtlıyor. İnekler sağılıyor, sütleribirkapta toplanıyor, sonraya
yıklanıyor.

SümermasallarınıgünümüzdilineçevirenS.Moscati,Tan
rıçaİnnin’leevlenmekiçinyanıptutuşançobanDumuziileta
rımcılıkyapanEnkimduarasındakıyasıyabirrekabetolduğunu
veTanrıça’nınilkağızdaEnkimdu’yadahasıcakbaktığınıakta
rıyor.BurhanOğuz’unTürkçeyeçevirisiyle,bakınTanrıçaneler
diyor:
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“Hiçbirzamançobanavarmıyacağım,
Hiçbirzamantaranmışyündenhırkasıylasırtımıörtmeyecek!..

Benbakireyizıraatçialacak,
Nebatyetiştirenzıraatçi,
Buğdayüretenzıraatçi!”

ÇobanDumuzidesevdiğiTanrıça’ya,tarımcırakibindenhiç
aşağıkalmadığınışöyledilegetiriyordu:

“Kanalların,bentlerin,oluklarınadamı,
ZıraatçiEnkimdu’nunbendenüstünlüğüne?
Banabuğdayununuversin,
Karşılığındazıraatçiyesiyahkuzularımıveririm;
Banabeyazununuversin,
Karşılığındazıraatçiyebeyazkuzularımıveririm;
Banaennefisbirasınısunsun,
Karşılığındazıraatçiye,sarısütümüsunarım;
Banatatlıbirasınıdöksün,
Bendezıraatçininönünekesilmişsütümükorum!..
Yediktensonra,içtiktensonra,
Onakaymakfazlasınıbırakırım,
Onasütfazlasınıveririm;
Zıraatçininbendenüstünlüğüne?”

BusözlerinTanrıçaİnnin’ietkilediğibiliniyor.Rakiplerba
rışıyor.TarımcıEnkimdudaTanrıça’yadüğünhediyelerini su
nuyor.

HalenBritishMuseum’dabulunan,İ.Ö.2500yılınaaitoldu
ğusanılanUrMezarırölyeflerinde,tarımvehayvancılıktange
lenadaklarresmigeçidiilekarşıkarşıyayız.Buarada,baştaHitit
lerolmaküzere,ötekitoplumlarıdaunutmamakgerek:Tarımve
hayvancılıkAnadoluyaylalarındadayapılıyordu.Hititlerinünlü
kayakabartmalarınabakalım:İ.Ö.14.yüzyıldayapılmışveAn
karaAnadoluMedeniyetleriMüzesi’ndesergilenenkabartmada
birrahipveonunarkasındakoyun,keçivekoçyeralıyor.Herhal
detanrılarakurbanedilecek.
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Babil’de peynire “soyluların yiyeceği” olarak bakılırdı.
Peynir, insanınuygarlığageçişinin simgesiydi adeta.Tevrat’ta
peynirden“kahramanlarıngıdası”olaraksözediliyor:Gençço
ban Davut, düşmanla savaşan kardeşlerine peynir götürmek
içinyolaçıktığında,devGoliat’lakarşılaşacakvesapanıylaonu
yenecekti.

İ.Ö. 1100 yıllarında İsrailoğulları Tevrat’ının “Samuel’in
İkinciKitabı”bölümünde,10çeşittazeyumuşakpeynirdensöz
edilir: “HariseHehâbab”.Yani “sütdilimleri”.Yaşadıkları top
raklarıterketmeye,“hicret”ezorlananYahudiler,kestirileceksü
tükeçiderisindenbirtorbayakoyarlar,bazendepıhtılaştırmayı
hızlandırmakiçinbirişkembeparçasıilaveederlerdi.Deritorba
içindekisütpıhtılaşınca,torbayıelleriyleovarakpıhtıyıkırarlar
dı.Torbasıcaktatutulur,kesilmişsütparçalarıpeynirsuyundan
ayrışırdı.Torbadanalınanparçalargüneştekurutulurvebirkapta
dövülür,tuzlakarıştırılıpyenilirdi.

Buarada,Tevrat’ta“Keçiyi annesinin sütündepişirmeye
ceksin”(Göç,XIII,19)emrinin,nasılolupdaİsrailoğullarının
peynir yapımına engel olamadığını merak edecek olursanız,
yeri gelmişkenbelirtelim:Öyleya, oğlak şirdenindenyapılan
mayanınsüteçalınmasınaolanakyoktu.Böyleyapılanbirpey
nir “mekruh” sayılır, yenilemezdi. Yahudiler bu yüzden incir
yaprağıveyagalion(yoğurtotu)suyugibibitkiselmayalarayö
neldiler, hemdinsel yasağı çiğnemediler, hemde sütlerinden
peyniryaptılar.Acaba İbranice“mubah”anlamınagelen“ka

şer” sözcüğü, bugünkü
kaşar peynirine isim ba
bası mı oldu? Rivayete
göre,evet.

Bir de Hindu
ları düşünelim: Dinleri
inekleri kesmeyi yasak
ladığı için, Hintlilerin
buzağışirdenindenmaya
yapmalarına olanak yok
tu. Zaten olsa da, sıcak,
nemli iklimveyeterince
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otlakbulunmamasınedeniyle,hayvancılıkyapmakbiryana,sü
tükısasüredayandırmak,tazeürünlerisaklamakbileoldukça
zordu.

YunanlılarveRomalılarınsütükestirmekiçinincirsütüya
dakuzuveoğlakşirdenininyanısıra,devedikeniçiçeği,yaban
safranıtaneleri,hattasirke,hattaeşeksütünükullandıklarıbili
niyor.Kestirilensütdahaçokiçlerineöncedentuzkonmuşkalıp
lardabiçimlendirilirdi.Kimizamanda,sözkonususütkesikleri
ninkaynarsuyadaldırılarak“pişirildiği”,dahasonraellebiçim
lendirilip, tuzlanıpdumana tutulduğudaoluyordu.Günümüze
dekgelenislipeynirgeleneğininnekadareskileredayandığıgö
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rülüyor.Buarada,Romalılarınsütükestirmekiçinkullandıkları
hertürmaddeyegenelde“pıhtılaştırıcı”anlamınagelencoagulum
adınıverdiklerinideekleyelim.

KuzeyAfrika’nınRomayönetimialtındaolduğudönemde,
İ.Ö.200yıllarınaaitolduğusanılanbirmozaiktebirziyafetcan
landırılırken,bölgedehayvancılıkyapıldığıizleniyor.

İ.Ö.1.yüzyıldayaşayanRomalıVergilius,tarımvehayvan
cılık işlerinden söz edenGeorgicus adlı kitabında, eski Yunan
tanrılarındanAriste’yededeğiniyor.Apollon ileSirene’nin oğ
luolanAriste;efsaneyegöre,altıat,üstüinsanbircanavarolan
Sentor’dan, sütü pıhtılaştırmayı ve peynir yapmayı öğrenen ve
insanlarapeynirbahşettiğiiçintapılankişi.Hermes’inoğlu,yarı
keçi,yarıinsanboynuzluvesakallıPandaArkadya’nınçobanla
rıvesürülerinivahşihayvanlardankoruyanefsanetanrısı.Gene
Grekmitolojisinde,İ.Ö.850yıllarında,ünlüOdysseusveadam
larınıntekgözlügüçlüdevKyklops’un(Polyphemos)mağarasına
girdiklerindepeynirdolubirkilerlekarşılaştıklarıvebuldukları
peynirlerihemenafiyetlemidelerineindirdiklerindensözedilir.
Devadamıngerçekbirçobanolduğuanlaşılıyor:

“(...)peynirdoluraflar(...),ağzınakadarsütdolumadenigü
ğümler,toprakkaplar,keçivekoyunlarısağmayayarayankovalar
(...);beyazsütünkesiğininyarısınısüzüpsazdansepetlerinekoyu
yor...”İştesizeHomeros’unağzındansütkesiğiileyapılanpeynirin
ilktarifi...Bugünbile,busepetlerAkdenizhavzasında,İspanya’dan
Lübnan’a,Ege’deYunanadalarındanİzmirKaraburun,Çeşmeya
daAvyalık’a,aynışekildepeynirsuyunusüzmedekullanılıyor.

Besleyicideğerinedeniyle,bebekleresütünhayatverdiğigi
bi,erişkinleredepeynirinhayatverdiğiaçık.SakızveKosada
larında,KuvvetTanrısıHerkül’eadakolarakpeynirsunulurmuş.
Yunan sitedevletleri arasında düzenlenen Olimpiyad Oyunla
rı’nakatılansporcularagüçlenmeleriiçinözelliklepeyniryediri
lirmiş.IspartalıLykurgos,İ.Ö.3.yüzyıldayurttaşlarınazeytinya
ğı,un,bal,meyvevepeynirdenoluşanyemeklerinibirlikteye
meleriniöneriyordu.DelosadasındaortayaçıkarılanantikYunan
paralarının bazıları üzerinde peynir görüntülerinin bulunması
şaşırtıcıdeğil.Dahası,usludurançocuklaraödülolarakpeynir
verildiğibiliniyor.
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YunanveRomadünyasındabuğday,arpa,üzüm,şarap,zey
tinvezeytinyağı,yeşilsebzeler,baştaincir,kavunolmaküzere
çeşitlimeyveler,kısacasıtahılvebitkiağırlıklıyiyecekveiçe
ceklerinyanında,birazetveözelliklepeynirbaşlıcayiyecekler
arasındadır.Akdenizlilereoranla,“etobur”sayılabilecekKeltler
veGermenler,Kuzey’in sert ikliminde güçlü kalabilmek için
özellikle ete ağırlık verirken, tahıldan üretilen gıdalar ikinci
plandakalıyordu.Amapeynirgenedegözdedir.Sözgelimi,Ro
malejyonlarınınünlükomutanıvesonraRomaKonsülüJulius
Caesar komşuGermenler için, “Tarımakarşı hiçbir hevesleri
yok,yiyecekleriçoğunluklasüt,peynirveettenoluşuyor”di
yordu.

Tacitusdaİ.S.2.yüzyılınbaşlarındaGermenlerinşarapsa
tınaldıklarındandemvurur.Ancak,RenIrmağı’nınöteyanıge
nelde“biracıdır”.Romalı tarihçi, sözkonusu“barbarlar”konu
sundaşunlarıyazıyordu:“Yiyecekleribasitolupyabanimeyveler,
taze avhayvanları vekesilmiş süttenoluşmaktadır...”Kısacası,
ikiayrıyiyecekkültürü, amaher ikisininortakpaydasıpeynir
görünüyor...

Romalılarİ.S.1.yüzyıldapıhtılaşmışsütünsüzülmesiniça
buklaştırmakiçin“taşlamayı”,başkabirdeyişle,ağırlıklabaskı
lamayıakıletmişlerdi.Dahasonradabuyöntemideliklibaskıyı
bularakdahadageliştirdiler.Döneminhasyiyeceklerindenbiri
dirsavillumromana:İrmik,tazebeyazpeynirvebalıkarıştırıp,
sıcakodunateşiüzerindekildenbirtabakiçindepişirilen,daha
sonrakocamandilimlenipservisedilenbirçeşitleziztatlı.Yüz
yıllarsonraİtalya’nınPiacenzakentindeyapılandüğünlerdeye
nilennefisyemekleribirbiriardındansıralayanMussisliGiovan
ni,“Pastavepeltevekaymakyerinebazılarıyemeğinbaşında
yumurta,peynirvesüttenimaledilenveüzerinedebolcaşeker
serpilenbirpastaikramediyorlardı”diyeyazıyor.Bizimhöşme
rimleakrabapeynirlitatlılar...

GeneRoma’dayız, İ.S. 3. yüzyılda. İmparatorDiocletianus
buyuruyor:Bundanböylepazaragelentazepeynirlersebze,yap
raklasatılacak;kurupeynirlerisetuzlusalamuraiçinde...

Yunanlılarkoyunsütündenyapılanpeyniriseverken,Roma
lılarisekendiiklimkoşullarınadahaiyiuyumsağlayankeçiden
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