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LEŞ YİYİCİLİKTEN 
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GİDEN YOL 

 



• Kültür ve Uygarlığın temelindeki üç esas dürtü 

• -Beslenme (Boğaz Derdi) 

• -Üreme 

• -Hayatta kalmak 

• “Doğanın yaptıklarına karşı insanın yarattığı her 

şey kültürdür…” 
– Karl Marx 



 



BÜTÜN DEVRİMLERİN ANASI 

NEOLİTİK DEVRİM 

 

2-Besin Üretimi Evresi: 12.000/10.000-günümüz 

İlk Evre  (Mekanize olmayan, bireysel veya aile temelindeki uğraşlar, kısa bir  evre) 

  1.Alt evre Akeramik Neolitiğin ilk evresi, Akeramik Neolitik MÖ 12.000-7.000 

  2.Alt evre İlk tarımcı köy toplulukları, Neolitik  MÖ 7.000-6.000 

  3.Alt evre Genişlemiş tarımcı köy toplulukları, Kalkolitik MÖ 6.000-3.200. 

 

İkinci Evre  (Yazının icadı, tarih devirleri) 

   Erken Tunç Çağı    MÖ 3.200-1.700 



Dar anlamıyla Neolitik dönem, beslenme, teknoloji ve yaşamı 
belirleyen öğelerin yeniden biçimlenme sürecidir.  

Neolitik Sürecin, çekirdek bölge denilen birbirinden bağımsız 

coğrafyalarda farklı zamanlarda başlamış olduğu söylenebilir. 

Daha sonraki köy-kent-devlet-imparatorluk sürecinin ilk 

basamağını oluşturan yerleşik yaşam, M.Ö. 12 binyıllarında 

Yakındoğu’nun bazı bölgelerinde ortaya çıkmış ve gelişmesini 

aynı coğrafya içinde M.Ö. 7 binyıllarına kadar sürdürmüştür.  
 



 

 

 

 

 

BİR TOHUM TANESİYLE KURULAN 
UYGARLIK 





En başta tahılların evcilleştirilmesiyle başlayan bu sürecin başlangıcı Son 
Buzul Çağı’nın yarattığı koşulların ortadan kalkması, bugünkü iklim 
kuşaklarının yerleşmesiyle ilişkilidir. 
 
Dünyanın her yerinde insanlar, değişen doğal çevre koşullarına, bildikleri 
teknoloji ve sosyal alışkanlıklarıyla uyum sağlamışlardır. 
 
Ancak Yakındoğu’nun belirli bir bölgesinde bu dönüşüm dünyanın diğer 
yerlerinden farklı olmuş ve daha sonra tüm dünyayı etkileyecek olan yeni 
yaşam biçimini ortaya çıkarmıştır. 
 



NEREDE? 

NE ZAMAN? 

 

 

 



Güneydoğu Anadolu, özellikle de Urfa yakınlarındaki 

Karacadağ, insan beslenmesi için temel unsuru oluşturan 

ekmeğin hammaddesi yabani buğdayın anavatanıdır. 







• Buğday taneleri dibekler 
ya da sürtme taşlarıyla, 
öğütme taşları üzerinde 
kabaca dövüldüğünde un 
haline getirilmiş olabilir.  

 

HER ŞEY BİR DİLİM 

EKMEK İÇİN 



 





• Beslenme ve yaşam biçimindeki bu değişim: 
1-Çiftçiliği ve köy yaşantısını ve nüfus artışını hızlandırmış, 

2-Metalurjideki gelişmeleri sağlamış, 

3-Konut mimarisini değiştirmiş, 

4-Merkezi otorite ve sosyal eşitsizlik hızlanmış, 

5-Artı değer oluşmuş, 

6-Ticaret, işbölümü ve uzmanlaşma başlamış, 

7-Mülkiyete dayalı kompleks toplumsal yapı ortaya çıkmış, 

8-Böyle bir yapıyı kontrole dayalı iktidar ve bürokrasi kurumsallaşmış, 

9-Yazı bulunmuş, 

10-Kentleşme süreci başlamış  

11-İlk devlet yapısı ortaya çıkmış ve bugüne ulaşılmıştır. 



Gidenlere ve kalanlara ne oldu? 

İki ayrı kültürel yapı 

Yakındoğu’da gelişim sürecini tamamladıktan sonra, yaklaşık olarak MÖ 6500 yıllarından 

itibaren, bu yeni yaşam biçiminin batıya doğru hızla yayıldığı görülmektedir. Bu yayılımın şekli 

üzerinde birçok model geliştirilmiş, göç, bilgi ya da teknoloji aktarımı, akültürasyon, asimilasyon 

gibi farklı seçenekler üzerinde durulmuştur. Avrupa uygarlığının temelini oluşturduğu için 

üzerinde çok durulan bu konu Batı Anadolu’daki kazılar sayesinde az da olsa anlaşılmıştır. 



Doğunun despotik şehir devletleri ve 

kentleşme 

Anadolu’nun Neolitik Ana Tanrıçası 




