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Özet: Beslenme canlıların ortak özelliklerinden biri olup tarihin gelişiminde en 

önemli unsurlardan biri olmuştur. İlk çağlardan günümüze kadar sosyal ilişkilerin 

gelişmesi, toplumsal statülerin oluşması, ekonomik faaliyetlerin başlaması, paranın 

icadı, yazının gelişimi, imparatorlukların kurulması, fetihlerin hızlanması, toprak 

mülkiyetlerinin oluşması, uluslararası ilişkilerin gelişmesi ve kapital sistemin 

kurulması gibi birçok konunun temelinde besinler ve beslenme vardır. Bu nedenle 

insanlık tarihini anlayabilmek için beslenmenin tarihsel sürecini bilmek ve dönemin 

şartları ile yorumlamak büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede amaç ilk çağlardan 

günümüze beslenmenin toplumsal düzeni nasıl etkilediği ve bu etkilerin 

medeniyetin inşası ve günümüze etkilerini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Beslenme Kültürü, Uluslararası İlişkiler. 

 

REFLECTION OF NUTRITION ON SOCIAL AND INTERNATIONAL 

RELATIONS IN HISTORICAL PROCESS 

Mücahit Muslu 

 

Abstract: Nutrition is one of the common features of living things and has been one 

of the most important elements in the development of history. Nutrients and 

nutrition are the basis of many subjects such as the development of social relations, 

the formation of social status, the beginning of economic activities, the invention of 

money, the development of writing, the establishment of empires, the acceleration of 

conquests, the development of land ownership, the development of international 

relations and the establishment of the capital system. Therefore, in order to 

understand the history of humanity, it is important to know the historical process of 

nutrition and to interpret it with the conditions of the period. The aim of this review 

is to examine how nutrition influences social order from the earliest times to the 

present and the effects of these effects on the construction of civilization and today. 
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BESLENMENİN TARİHSEL SÜREÇTE SOSYAL VE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YANSIMASI 

Mücahit Muslu * 

GİRİŞ 

Beslenme canlılığın sağlanması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için vücut için 
gerekli olan besinlerin yeterli ve dengeli bir şekilde vücuda alınması olarak tanımlanmak-
tadır (1). Beslenme; din, kültürel faktörler, ekonomik durum, sağlık durumu, iklim ve tarım 
şartları gibi birçok durumdan etkilenmektedir. İlk çağlardan günümüze kadar yaşadığınız 
bölgedeki bu faktörler toplumsal olarak bir beslenme kültürünün oluşmasını sağlamıştır. 
Beslenme kültürü toplumları yansıtan en önemli etmenlerden biridir ve bu kültür inşa 
edilirken insanlar da tarih boyunca değişime uğramışlardır. Avcı toplayıcı ilk toplumlardan 
günümüz modern toplumunun oluşmasında insanların birbiri ile etkileşimini sağlayan 
temel faktör beslenme olmuştur. İlk topluluklardaki görev dağılımları besinlerin elde edil-
mesi için yapılmış ve bu dağılımlar günümüz kadın ve erkek rollerinin oluşmasında büyük 
etken olmuştur. Elde edilen besinlerin toplanması ve dağıtılması sosyal statülerin oluşması-
nı sağlamıştır. Besinlerin farklı toplumlar ile paylaşılması veya dağıtılması ilk ticari ağları 
oluştururken bu ilişkiler para ve yazının icadını sağlamıştır. Para ve yazının icadı ise 
yüzbinlerce yılda çok yavaş bir şekilde gelişen insanlığı büyük bir hıza kavuşturarak gü-
nümüz modern toplumlarının oluşmasını sağlamıştır (2). 

Paleolitik Çağda Beslenme ve Toplumsal Yapıya Etkisi 

İlk insanlar toplayıcılığa dayanan bir beslenme kültürüne sahiplerdir. Toplayıcı olarak 
yaşayan toplumlar bulundukları bölgelerdeki bitki kökleri, yağlı tohumlar, meyveler, seb-
zeler, böcekler ve balıklar gibi besinleri toplumun her ferdi ile toplayıp ardından tüm besini 
birleştirerek herkese dağıtan eşitlikçi bir yapıda işlemektedir. Otuz kişiyi geçmeyen bu 
göçebe toplumlar bir bölgedeki besinlerle beslenip besinler tükenmeye başladıkça farklı 
bölgelere doğru hareket eden yerleşik hayatı olmayan toplumlardır. Bu nedenle çok az 
eşyaya sahip, mülkiyet anlayışı ve bireyler arasında statü farkı olmayan tarihteki ilk eşitlikçi 
toplumlardır (3).  

Toplayıcı toplumların kullandıkları aletlerin gelişmesi ile birlikte sincap ve tavşan gibi 
küçük hayvanları avlayan bu insanlar daha sonra büyük omurgalı hayvanları avlamaya 
başlamışlardır. Avcılığın gelişmesi ile birlikte toplayıcılıkta aynı rollere sahip olup besin 
toplayan insanlar arasında görev dağılımına bağlı iş anlayışı gelişmiştir. Erkekler büyük 
omurgalıları avlamak için yaşam alanlarından ayrılırken kadınlar bulundukları bölgede 
toplayıcılığa devam edip aynı zamanda çocukları korumaktadırlar. Toplumsal düzen beslen-
mek için besinlerin sağlanmasına yönelik kurulmuştur. Avcı toplayıcılıkla birlikte toplum-
sal alanda iş dağılımları başlasa da bu toplumlar eşitlikçi yapılarına devam etmektedir (4). 
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Avcılıkla birlikte beslenmeye yüksek oranda etin girmesi insan yaşamında büyük de-
ğişimlerde neden olmuştur. Toplayıcılıkla sağlanan besinler genelde bitkisel temelli olup 
besinsel içerik açısından karbonhidrat ağırlıklı ve bol lifli besinlerdir. İnsanlar için yüksek 
miktarda tüketildiklerinde bile çok yüksek enerji sağlamamaktadır. Et ürünleri ise yüksek 
oranda protein ve yağ ile yüksek oranda enerji sağlamış olmaktadır. Bu nedenle insanlar 
toplayıcılıkta çok uzun süre harcayıp az enerji sağlarken avcılıkla birlikte büyük bir av 
yakalayınca yüksek oranda enerjiyi kısa sürede sağlamış olmaktadır. Bu nedenle insanların 
yaşamında kısa sürede elde edilen yüksek enerji ilk defa artan bir zaman oluşmuştur. Bu 
artan zaman ise kullanılan aletlerin geliştirilmesi için harcanacaktır. Hayvanlardan sağlanan 
kemik, boynuz ve kürk gibi yeni ürünler büyük değişime uğrayacak ve hızla gelişecekler-
dir. Bu gelişme ilerleyen süreçte avcı toplayıcı nüfusunun artması ve yavaş yavaş yerleşik 
hayata geçişin temelini oluşturacaktır (3, 4). 

Neolitik Çağda Beslenme ve Toplumsal Yapıya Etkisi 

Avcı toplayıcı toplumların nüfuslarının artması, kullandıkları aletlerin sayısının artma-
sı ve geliştirilmesi yerleşik hayata geçişin temelini hazırlamıştır. Bu temelin atılmasında en 
büyük etken ise ‘tarım devrimi’ olmaktadır. Bir devrim olarak nitelendirilen tarıma geçiş 
medeniyetin inşasında büyük bir hızlanma sağlamıştır. Belirli bölgelerde yaşamadan göçen 
insanlar ilke defa Mezopotamya bölgesinde belirli arazilere yerleşmeye başlamış ve tarım-
sal faaliyetlerini geliştirmiştir. Çin ve Mezoamerika gibi dünyanın farklı bölgelerinde de 
birbirinden bağımsız olarak bu faaliyetler başlamıştır. Toplayıcı yaşamlarında tohumları 
biriktirerek yiyen insanlar tohumun toprağa ekilip büyütülmesi ile ilk defa toprağa bağımlı 
hale gelmişlerdir. Avcı toplayıcı yaşamlarına hala devam etseler de beslenmeleri yavaş 
yavaş tahıl ürünlerine kayarak değişime uğramıştır. Bu değişim yaşamlarının her evresine 
yansımış, kullandıkları kap kaçaklar değişime uğrarken tarım için kullanılan aletler gelişti-
rilmiştir. Toplumun her üyesi tarım faaliyetlerinde yer almış ve ürünün paylaşımında eşit 
haklara sahip olmuşlardır. İlk tarım toplumları avcı toplayıcılıktan gelen statü farkı olma-
yan eşitlikçi toplumlar olmaya devam etseler de ilerleyen zamanlarda süreç büyük değişi-
me uğramıştır (5, 6). 

İlk defa tarım ile birlikte bir toprak parçasını sahiplenmek insan yaşamında büyük de-
ğişikliklere neden olmuştur. İyi geçen bir hasat zamanı ardından insanlar ilk defa yiyecek 
fazlalığı elde etmiş ve depolamaya başlamıştır. Yiyecek fazlalığı ise yollarda sürekli hare-
ket eden avcı toplayıcılarda bir olan çocuk sayısını arttırarak nüfusun patlamasına neden 
olmuştur. Bu nedenle başlangıçta küçük olan yerleşimler zamanla genişlemiş köyler büyük 
şehirlere dönüşmüştür. Tarım, insanlara fazla besin sağlamakla birlikte tarım alanlarını 
korumak önem kazanmıştır. İlk büyük savaşlar tarım arazileri ve yemek bulma nedeniyle 
başlamıştır. Farklı bir bölgede arazileri zarar gören insanlar aç kalmamak için farklı arazile-
re yayılmakta veya farklı tarım alanlarını ele geçirmektedir. Bu nedenle arazileri koruma ile 
başlayan süreç askeri sistemin zeminini hazırlamıştır. Korunan arazilerden elde edilen 
ürünlerin sayılması, depolanması ve dağıtılması ise toplumsal kuralları ve ilk mesleki dağı-
lımları oluşturmuştur. Milattan önce 8000 yılında başlayan evcilleştirme ile insanlar ilk 
defa hayvanları kontrol altına almıştır. Bunun ile birlikte insanların beslenmesine ilk defa 
süt ve ürünleri girerken atların evcilleştirilmesi askeri alanda gelişimi sağlamıştır. Zamanla 
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gelişimi hızlanan tarım toplumları diğer toplumları bünyesine katarak genişlemiş, gelişen 
sosyal sistemler ile Sümer, Babil toplumları gibi toplumlar devletleşme sürecine girmiştir. 
Kendi besinlerini üreten, besin fazlalığı oluşturan ve hayvancılığa geçiş yapan toplumlar 
büyüyerek devletleşirken avcı toplayıcı toplumlarsa ya yok olmuş ya da tarım toplumlarına 
katılmıştır (7, 8). 

Devletleşme Süreci ve Statülerin Oluşmasında Beslenmenin Etkisi 

Kurulan ilk devletler yüzbinlerce insanı bünyesinde barındıran geniş tarım arazilerine 
hükmeden devletlerdir. Tarım arazilerinde binlerce işçi çalışırken ürünlerin dağıtımı ve 
vergilendirilmesinde de birçok farklı işçi sınıfı oluşmuştur. Devletleşme süreci sosyal statü-
leri doğurmuş öncesinde tüm ürünü paylaşan toplumlardan iyi ürünlerin üst tabakalara 
ayrıldığı ayrıcalıklı bir grubun oluştuğu yeni düzen kurulmuştur. Beslenmede ilk defa halk 
yemekleri ve yönetici yemekleri oluşmaya başlamış bu da sosyal farklılaşmanın göstergesi 
olmuştur (6). 

Tarım arazileri, sulama kanalları, mimari eserler ve yol yapımlarında çalışan binlerce 
insanın emeğinin karşılığı olarak karınları doyurulmuştur. Ödeme ise arpa veya bira olarak 
sağlanmıştır. Belirli miktarlarda verilen arpa ölçüleri işçilere ödenen ilk para birimi olmak-
tadır. Tüm bu sistemin ilerlemesi için kayıt sisteminin olması gerekmektedir. Zamanla 
tahtalara veya kil tabletlere işçilere verilen arpa miktarlarının işlenmesi yaklaşık M.Ö. 3500 
yılında Sümerler tarafından yazı sistemini doğurmuştur. Çalışanların sürekli artması ve 
devletlerin büyümesi ile arpa dağıtımında oluşan sistem zorluğu da ilk defa M.Ö. de Lidya-
lılar tarafından madeni para birimini doğuracak ve bira ve arpanın yerini madeni paralar 
alacaktır. Günümüzde kullanılan yazı sistemi ve ekonominin temelini oluşturan para siste-
mi işçileri doyurmak için dağıtılan arpa ve bira sisteminden doğmuştur (5, 8). 

Sosyal Yaşamda Beslenmenin Yeri 

İnsanlar için beslenme fizyolojik bir gereksinim dışında sosyal bir ortam sağlamakta-
dır. Birçok toplumda beslenme kültürü genel kültürün büyük bir parçasını oluşturmaktadır. 
Neredeyse her dinde beslenme ile ilgili önerilen veya yasaklanan besinler bulunmaktadır. 
Bu nedenle sosyal yaşamın şekillenmesinde beslenme büyük önem taşımaktadır. Düğünle-
rin, anlaşmaların, bayram ve kutlamaların hepsinde yemek yemek için hazırlanan ortamlar 
ve özel yemekler verilmektedir. Bir misafiri ağırlarken ikram edilen yemekler misafire 
verilen değeri simgelemektedir. Bazı besinler toplumlar için simgeleşmiştir. Çin imparator-
luğunu oradan dünyaya yayılmış olan turunçgillerin rengi temsil eder. Şarap Hristiyan 
toplumları için dini bir simgedir. Ekmek Türk toplumunda büyük yere sahip olup kazanılan 
para ekmek parası, iş yeriniz ekmek teknesi olarak adlandırılır. Bazı yemekler ise milletler-
le özdeşleşmiş ve milletleri temsil etmektedir. Suşi Japonları, kim-chi Korelileri, döner 
Türkleri akıllara getirmektedir. Bu nedenle bir toplumu ve toplumun gelişimini ele alırken 
bölgesinde yetişen ürünleri, yemeklerini, mutfak kültürünü bilmeden doğru bir yorumlama 
yapmak oldukça zordur (2, 9, 10). 



30 

Güç, Statü, Mutfak ve Beslenme 

Binlerce asker ve devlet çalışanını yönetebilmek için sürekli bir ekonomik gelir elde 
edilmesi gerekmektedir. Mezopotamya, Çin ve Mezoamerika’da kurulan büyük devletler 
bu geliri elde edebilmek için sürekli etrafındaki tarım arazilerini ele geçirmiş ve zamanla 
çok geniş arazilere yayılmıştır. Bu süreçte devletler imparatorluklara dönüşmüş ve 
Mezapotamya bölgesinde ilk imparatorluk olan Akad İmparatorluğu kurulmuştur. Kral, 
rahipler, askerler ve memurlardan oluşan zengin kesim oluşurken bir tarafta da bu kesime 
sürekli vergi ödeyen köylü, işçi ve köle sınıfları oluşmuştur. Arpa lapası ile beslenen işçile-
re karşılık saraylarda verdikleri ziyafetlerle yüzlerce kişiye eşsiz yemekler hazırlanan saray 
sınıfı bulunmaktadır. Beslenme alanlarında çalışıp besini üretenler alt sınıflarda olurken 
beslenme alanına sahip olanlar ise gücün temsili olmuşlardır (7). 

Zamanla bu güç gösterisi her alana yayılmış, tanrılara en iyi yemek ve hayvanlar adak 
verilmiş, çok büyük yemek şölenleriyle halka yönelik ikramlar verilmiş ve krallar büyük-
lüklerini herkese kanıtlamaya girişmişlerdir. Aynı sistem saray yakınında bulunan üst ka-
deme insanlar arasında başlamış ve adeta bir şova dönüşmüştür. Özellikle Roma İmpara-
torluğu döneminde bulunan yazılı eserler incelendiğinde bir yemek davetinde birçok böl-
geden getirilen onlarca üründen yüzlerce yemek hazırlanmıştır. Aynı zamanda en iyi aşçı-
lar ve aşçı yamaklarını elde etmek için üst sınıfta rekabet başlamıştır. En iyi aşçı, en iyi 
yemekler ve en büyük davet gücün simgesi olmuştur (5, 11). 

Ticaret ve Uluslararası İlişkilerin Geli şmesinde Beslenme 

İlk toplumlarda takas usulü gerçekleşen bir ekonomik sistem bulunmaktadır. Çok 
uzun süre böyle devam eden süreç toplumların gelişmesiyle ticari ağlara dönüşmüştür. 
Belirli bölgeler hammadde sağlarken belirli bölgelerde çeşitli ürünler geliştirilmi ştir. Dev-
letlerin kurulması ve gelişmesi ile vergilendirme sistemleri oluşmuş ve zamanla madeni 
para ile devlet kontrolüne dayanan ticaret uygulamaları başlamıştır. Ticaretin temel unsur-
ları hammadde olmakla birlikte besinler de büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle saray 
mutfaklarına çeşitli ürünleri sağlamak büyük bir ticari işleme dayanmıştır. Akdeniz kıyıla-
rında üzüm, şarap, zeytin gibi ürünler üretilip farklı bölgelere giderken, Afrika’dan hurma 
veya tropik meyveler, Çin ve Hindistan’dan baharatlar veya çeşitli otlar Akdeniz kıyılarına 
gelmektedir. Ticari ağları kontrol edenler ise büyük bir güce sahip olmuştur. Roma İmpara-
torluğu gibi imparatorluklar uzun süre kara ve deniz yollarında ticarete hükmetmiş ve 
böylece uzun süre ayakta kalabilmiştir. Ticari sistemlerin gelişmesi ise devletler arasında 
ili şkilerin gelişmesini sağlamıştır. Birbirlerine ürün sağlayan ülkeler dostluk ilişkilerini 
geliştirirken birbirlerini boykot eden veya ticareti engellemeler uygulayanlar arasında sa-
vaşlar ortaya çıkmıştır (7, 9).  

Ticaret ağlarında binlerce ürün kıtalar arasında seyahat etmektedir. Bu yolların geçtiği 
ülkelerde ise büyük şehirler kurulmuş ve bu ülkeler gözde ticari merkezlere dönüşmüştür. 
Ticaret ağlarının gelişmesi kültürlerinde gelişimine olanak sağlamış birçok ulusun insanı 
ticaret yollarında kendi dil, din ve kültürlerini de ürünlerle birlikte yaymıştır. Günümüzde 
kullanılan birçok ürün ismi farklı ülkelerden gelerek günlük dilimize yerleşmiştir. Örneğin 
Çin’den gelen turunçgiller Hindistan’da nara-ranga (tunç rengi) olarak bilinirken yoluna 
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İran üzerinden devam ederken nar-ı renç ismini almakta ve sonra ülkemiz sınırlarında 
narenciye olarak isimlendirilmiştir. Bunun gibi dilimize ve mutfağımıza binlerce ürün 
girmiştir. Günümüzde de ülkeler arasında birçok besin ticaret anlaşmaları ile sağlanmakta 
bazı ülkeler bazı besinlere bağımlı olmaktadır. Bu durumda ülkelerin birbirleri ile etkileşi-
mini etkilemektedir (12). 

Sömürgelerin Doğuşu, Sanayileşme ve Beslenmenin Etkisi 

Ticaret ağlarının sağladığı büyük güç birçok ülkeyi farklı girişimlere zorlamıştır. İpek 
ve Baharat yollarından sağlanan ürünlerin temini için Avrupa ülkeleri farklı yollar aramış 
ve bu yollar Coğrafi Keşifler’i başlatmıştır. Avrupa ülkeleri doğuya doğru giderek Hindis-
tan, Endonezya ve Polinezya adalarını ellerine geçirirken aynı zamanda batıya doğru ilerle-
yerek yeni bir kıta olan Amerika’yı keşfetmişlerdir. Bu sömürgeleştirme ile binlerce yeni 
besin türü Avrupa’ya gitmiş ve mutfakta büyük bir önem kazanmıştır. Amerika kıtasından 
domates, patates, kırmızı biber, mısır, hindi, kakao Afrika kıtasından tropikal meyveler, 
kahve uzak doğudan baharatlar ve çay zamanla Avrupa mutfağında büyük kesimlere hitap 
ederek büyük bir ekonomik güç sağlamıştır. Sağlanan bu güç ise sömürgeleştirmeyi hız-
landırmıştır (12, 13). 

Avrupalıların dünyanın birçok bölgesinde sömürgeleştirme çalışmaları günümüzde 
birçok konuyu etkilemiştir. Uzakdoğu’da ilk şirketler kurulmuş, Amerika kıtasında koloni-
ler oluşturulmuştur. Şekerin Avrupa pazarında çok tutulması ile yüzbinlerce Afrikalı şeker 
tarlalarında çalışmak üzere Amerika kıtasına götürülmüş adeta kıtanın rengi değişmiştir. 
Afrika kıtasından getirilen kahve Avrupa’nın bir numaralı içeceği olmuş orta Amerika 
ülkelerinde ekimine başlanarak bir kıtanın ürününü farklı bir kıtada üretilir hale getirmiştir. 
İngiltere’de sanayi devriminin başlaması ile fabrikalar kurulmuş besin üretiminde devrim 
olmuştur. Besin teknolojileri gelişmiş, konserveler askeri birlikler için büyük önem sağla-
mış, büyük gıda markaları oluşmuş, birçok besin farklı tarım alanlarına yayılmış, mutfak 
kültürüne birçok besin girmiş, büyük bir gıda pazarı oluşmuş ve bu pazarda çalıştırılacak 
milyonlarca insandan oluşan işçi sınıfı doğmuştur (5, 12). 

Günlük beslenmemizde yer alan birçok besin fark etmesek de bizim için büyük önem 
arz etmektedir. Çay, kahve, şeker, tuz ve baharat gibi birçok ürün neredeyse dünyadaki her 
insanın tükettiği ürünlerdir. Bu nedenle bu ürünlere ulaşamama toplumlar arasında büyük 
sorunlara neden olurken tarihin akışını değiştirmiştir. İngiltere’nin Amerikan kolonilerine 
uyguladığı çay vergisi büyük bir etkileşim yaratıp ‘Boston Çay Partisi’ olayına neden ola-
rak Amerikan Özgürlük Savaşları’nın ateşini fitillemi ş ve günümüz Amerika’sının kurul-
masını sağlamıştır. Yine Hindistan’da tuza uygulanan vergiler Gandhi eşliğinde bir direnişi 
başlatarak Hindistan’ı bağımsızlığa götürmüştür. Tatlılarımızın temel kaynağı olan şeker 
Afrika’dan Amerika’ya taşınan milyonlarca kölenin yollarda ölmesine neden olmuştur (12).  

Uluslararası Çalışmalarda Beslenmenin Önemi 

Günümüzde global sorunların büyük kısmını tarım, gıda, açlık ve kronik hastalıklar 
oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalarda beslenme büyük öneme sahiptir. Geneti-
ği değiştirilmi ş organizmalar, uzay araştırmaları, tarım ilaçları geliştirilmesi, kronik hasta-
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lıklarla mücadele gibi birçok konuda birçok ülkeden bilim insanı çalışmaktadır. Tüm bu 
çalışmaların temelinde beslenmeye bağlı sorunlar yer almaktadır. Bu nedenle sorunların 
çözümünde beslenmeyi iyi yorumlamak ve toplumlar üzerindeki etkisini bilmek gerek-
mektedir. Uluslararası uzay istasyonunda çalışan 18 farklı milletten astronotu beslemek için 
onların beslenme şekillerine uygun yemekleri hazırlamanız gerekmektedir. Uluslararası 
toplantılarda vejetaryen menüler, helal menüler veya koşer ürünler bulundurmak artık bir 
zorunluluktur. Bu nedenle her ne kadar globalleşmiş bir dünyada ortak çalışsak da beslen-
me kültürlerimizin etkisini her zaman hissedilecektir (2, 14).  

SONUÇ 

Beslenme insanlık var olduğundan beri insanın birincil ihtiyaçları arasında olup sos-
yalleşme sürecinde de temel etken olmuştur. Medeniyetlerin inşasında çok önemli etkiler 
yaratarak milletlerin gelişim süreçlerini yakından etkilemiştir. Yazı sisteminin, paranın ve 
ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Ticaret yollarında besinler ile kültürler de yayılmış dil, 
eğitim, ekonomi, sosyal düzen gibi birçok konuda ülkelerin etkilenmesine neden olmuştur. 
Tarihteki büyük olayları ateşlemiş, devrimlerin gerçekleşmesini sağlamış bazı ülkelerin 
kuruluşunu bazılarının yıkılmasını sağlamıştır. Binlerce insan besin tarlalarında çalıştırıl-
mak üzere farklı coğrafyalara taşınmış kıtaların sosyal yapıları değişmiştir. Birçok besin 
anavatanından çıkıp dünyanın birçok bölgesine ekilmiş kurulan büyük gıda firmaları ile 
ekonomik güç simgesine dönüşmüştür. Günümüzde hala birçok sorunun temelinde besin-
ler ve beslenme bulunmaktadır. Bu nedenle insanlık tarihini anlamak için beslenmeyi çok 
iyi bir şekilde bilmek ve toplumlara göre yorumlamak gerekmektedir. 
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