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-/- 

Dr. Mustafa Latif EMEK 
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HEAD OF ORGANIZING COMMITTEE 
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Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Nigde Omer Halisdemir University 

HEAD OF CONFERENCE 
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Assoc. Prof. Dr. Marina APAYDIN 
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Date- 16.09.2022 

Ankara Time- 1100:1200 

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı Konferans Salonu 

 

 

Panel Başlığı: Gastronomi: Kültür, Turizm ve Şehirlerde Girişimcilik 

Panel Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Talas 

Panelistler: 

Prof. Dr. Hayati Besirli 

Prof. Dr. Ali Yakıcı 

Prof. Dr. Kasım Karaman 

Prof. Dr. İlkay Şahin  



HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ 

Authors Affiliation Presentation title 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 
Nigde Omer Halisdemir 

University 
MALATYA ETSİZ YEMEKLİ MUTFAK KÜLTÜRÜ 

Lect. Sinan KESKİN 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin MERTOL 

Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden KAYA 

Tokat Gaziosmanpaşa 

University 

Hitit University 

GEOGRAPHICAL SIGNIFICANT FLAVORS OF TOKAT 

Lect. Sinan KESKİN 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin MERTOL 

Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden KAYA 

Tokat Gaziosmanpaşa 

University 

Hitit University 

TOKAT GRAPE TARHANA AS A TRADITIONAL TRANSFER 

Doç. Dr. Emre HASTAOĞLU  

Şefahat TAŞÇI 

Sivas Cumhuriyet 

University 
NEW FOOD DERIVATION PRACTICES FROM LEFTOVER MEALS 

IN HOTEL KITCHENS TO PREVENT FOOD WASTE 

Dr. Nurullah KILINÇ 
Nuri Pakdil Bilim ve 

Sanat Merkezi 
GASTRONOMIC RICHNESS OF KAHRAMANMARAŞ 

PROVINCE 

Dr. Bedri ÖZÇELİK Kırıkkale Üniversitesi  FOOD – CULTURE CORELATION: ELBISTAN PARADIGM 

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ 
Ankara Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi 
TURKISH FOOD CULTURE AND THE SYMBOLICITY OF FOOD 

CULTURE 

Dr. Mutlu ÖZGEN --- ANADOLU HALK MUTFAĞININ ŞİFA KAYNAĞI “Sakatatlar” 

Şule İNCİ 

Sevda KIRBAĞ 
Fırat University 

A RESEARCH ON THE USES OF GASTRONOMICALLY EDIBLE 

WILD MUSHROOM IN MALATYA PROVINCE 

Öğr. Gör. Ercan POLAT 

Doç. Dr. Meral YILMAZ 

Tokat Gazi Osman Paşa 

Üniversitesi 

Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi 

THE CONCEPT OF SOURDOUGH BREAD, YEAST TYPES AND 

THE COMPARISON OF EFFECTS TO THE BREAD 

CHARACTERISTICS 

 

  

16.09.2022 / Session-1 / Hall-1

Ankara Local Time- 1300:1500

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı



HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. H. Serdar MUTLU 

Authors Affiliation Presentation title 

Kübra ÖZÇAKICI 

Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK 

Mardin Artuklu 

Üniversitesi 
GASTRONOMİ TEMALI FESTİVALLERİN DESTİNASYONA KATKISI: 

MALATYA ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Özgür SARI Sinop University 
INTERGENERATIONAL TRANSFER AND TRANSFORMATION OF 

FOOD AND NUTRITION CULTURE: THE CASE OF ANKARA 

Dr. Öğretim Görevlisi Hatice Demir Kastamonu Üniversitesi 
THE MENU AND THE TABLE SETTINGS OF LAST SUPPER IN 

PAINTINGS 

Dr. Hatice ENGİN 
Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi 

TRANSFORMATION OF A HISTORIC BUILDING TO A MUSEUM 

WITHIN THE CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE: THE 

CASE OF MALATYA CITY MUSEUM 

H. Serdar MUTLU 

Eda DEMIR TOSUNOGLU 
Inonu University İZNİK CERAMICS DECORATIVE OTTOMAN PALACE TABLES 

Arif Esen BAYKURT İnönü University 
A CONCRETE MODEL OF THE POST-AGE 

CONTRIBUTION OF AN ARTWORK TO OTHER CULTURES 

Emrah KAYA 

Ankara GSL Halk Müziği 

Teori ve Uygulama 

Öğretmeni 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Çimon Yapım 

Sanatçısı 

ANADOLUDA YAŞAYAN ‘KİRİŞ VE AT KILI’ MENŞEİLİ 

ÇALGILAR 

Elif Durmaz 

Dicle Aydın 

Ankara Medipol 

University 

Necmettin Erbakan 

University 

ADAPTIVE REUSE OF BUILDINGS: ANALYSIS ON THE 

RELATIONSHIP OF EATING & DRINKING PLACES AND 

AUTHENTICITY 

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER 
Karamanoğlu Mehmet 

Bey Üniversitesi 
CONSTRUCTIVIST, CUBIST AND ABSTRACT TENDENCIES IN 

NURULLAH BERK'S PAINTINGS 
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Ankara Local Time- 1300:1500
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. İbrahim Tuğkan ŞEKER 

Authors Affiliation Presentation title 

Ercan AYDOĞMUŞ 

İnanç ÖZGEN 
Fırat University 

WOOD VINEGAR PRODUCTION FROM APRICOT TREE 

PRUNING WASTES WITH THE NEWLY DEVELOPED PYROLYSIS 

SYSTEM 

Dr. Sertaç TEKDAL 

GAP Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi 

INVESTIGATION OF THE YELLOW COLOR VALUES OF BULGUR 

OBTAINED FROM SOME DURUM WHEAT GENOTYPES, WHICH 

IS IMPORTANT FOR NUTRITION 

Çağlar Mert AYDIN 

Alper GÜVEN 
Munzur Üniversitesi 

DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES 

OF KULTIK KERNEL HARVESTED IN TUNCELI 

Doç. Dr. İbrahim Tuğkan ŞEKER 

Ünalcan KUTAL 

Sivas Cumhuriyet 

University 

KNOWLEDGE AND OPINIONS OF GASTRONOMY 

UNDERGRADUATE STUDENTS WHO HAVE WORKING 

EXPERIENCE IN THE SECTOR ABOUT MOLECULAR 

GASTRONOMY 

Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY 

Cansu AĞAN 

Maltepe University 

Istinye University 
EVALUATION OF APRICOT KERNEL MILK AS VEGAN MILK IN 

DIFFERENT COFFEE TYPES 

Nezir Kızılkaya İnönü Üniversitesi 
THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL MARKED PRODUCTS 

AND THEIR POSSIBLE EFFECTS ON MALATYA GASTRONOMY 

TOURISM 

Hacı Ömer YILMAZ 

Çağdaş Salih MERİÇ 
Gümüşhane University 

ROSE HIP (Rosa Canina L.) in TURKISH CULINARY CULTURE 

and POTENTIAL EFFECTS ON HEALTH 

Basri Omac 

M. Elena Castell-Perez 

Munzur University 

Texas A&M University 
THE EFFECT OF INOCULUM SIZE ON THE GROWTH OF LISTERIA 

INNOCUA ON FRESH BABY SPINACH 

Çağlar Mert AYDIN Munzur Üniversitesi 
DEEP EUTECTIC SOLVENTS: GENERAL PROPERTIES AND USES 

IN THE FOOD INDUSTRY 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. İlkay Şahin 

Authors Affiliation Presentation title 

Assist Prof. Veysel TAHİROĞLU 

Dr. İrfan TİMÜR 

Assoc Prof. Naci Ömer ALAYUNT 

Şırnak University 

Bingol University 

Siirt University 

HEALTH EFFECTS OF APRICOT SEED 

Assoc Prof. Naci Ömer ALAYUNT  

Assist Prof. Veysel TAHİROĞLU 

Dr. İrfan TİMÜR 

Siirt University  

Şırnak University 

Bingol University 

ANTIOXIDANT-ANTITUMOR PROPERTIES OF APRICOT AND ITS 

EFFECT ON MICROBIOTA 

Şule ŞAHİN KOVUK 

Aprıcot Research 

Instıtute Dırectorate, 

Food Technology 

PRODUCTION OF GLUTEN-FREE BISCUITS FROM APRICOT 

KERNELS 

Züleyha DURAN 

Apricot Research 

Institute, Food 

Technology 

APRICOT KERNEL CREAM 

Sultan NALÇACI 

Yunus ÖNAL 

Aprıcot Research 

Instıtute Dırectorate, 

Food Technology 

PRODUCTION OF GLUTEN-FREE BISCUITS FROM APRICOT 

KERNELS 

Şule ŞAHİN KOVUK 

Yüksel SARITEPE 

Apricot Research 

Institute Directorate, 

Food Tecnology 

SENSORY EVOLATION OF APRICOT KERNEL COFFEE 

Selim ŞILBIR 

Burcu ATALAY 
Iğdır University 

FUNCTIONAL CRACKER PRODUCTION AND ITS HEALTH 

BENEFITS 

Seda Önal 

Aslı Uçar 
Ankara Üniversitesi 

SOSYAL MEDYANIN, YEMEK KÜLTÜRÜ VE SAĞLIĞA 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Seda Önal 

Aslı Uçar 
Ankara Üniversitesi 

TÜRK MUTFAĞI’NDA ÇORBALARIN SAĞLIK ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

  

16.09.2022 / Session-2 / Hall-1

Ankara Local Time- 1500:1700

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı



HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR 

Authors Affiliation Presentation title 

Assist. Prof. Dr. İbrahim ÇEKİÇ 

Gaziantep Islam 

Science and 

Technology University 

A CONCEPTUAL EXAMINATION ON GASTRONOMY LITERACY 

Doç. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan 

Dr. Öğr. Üyesi İsa Kılıç 

Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

A CEREMONIAL MEAL IN THE ARAB ALEVIS OF HATAY 

REGION: HIRISE 

Prof. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR 

Shkar Abdalla HAMEED 

YYÜ İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 
ETHNIC FOOD CULTURE IN ASIAN AMERICAN SAMPLES OF 

NOVELS 

Nurulhude BAYKAL 

Ottoman History, 

Culture, and Literature; 

Travel Writings; Food        

Culture 

FOOD CULTURE OF EGYPT WITHIN THE FRAMEWORK OF 

EVLIYÂ ÇELEBI’S BOOK OF TRAVELS 

Arş. Gör. Ebrar AYYILDIZ Kafkas Üniversitesi THE DESSERT IN ARABIC LITERATURE 

Doç. Dr. Esat AYYILDIZ Kafkas Üniversitesi THE MEAT MOTIF IN CLASSICAL ARABIC LITERATURE 

Nurettin Gemici --- ÇELEBİLER GÖZÜYLE MALATYA 

Arzu Öztürk 

Emriye Sonkaya 

İstanbul 29 Mayıs 

Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi 

A REVIEW ON FOOD VOCABULARY IN MALATYA IN TERMS 

OF CULTURAL CHANGE AND CONTINUITY 

Dr. Sait YILTER 
University of Ağrı 

İbrahim Çeçen 
MALATYA AND ASPUZU IN AN GAZEL OF GULAMI OF SIVAS 

 

  

16.09.2022 / Session-2 / Hall-2

Ankara Local Time- 1500:1700

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı



HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Kasım Karaman 

Authors Affiliation Presentation title 

Prof. Dr. İlkay Şahin 

Prof. Dr. Kasım Karaman 
Erciyes University 

GELENEKSEL EV MUTFAĞININ DIŞA AKTARILMASINDA KADIN 

GİRİŞİMCİLİĞİNİN ROLÜ 

Doç. Dr. H. Nurgül Begiç 

Mevlüt Oğuz 

İzmir Demokrasi 

Üniversitesi 
AN ALTERNATIVE IN TOURISM DESTINATION; TAŞKALE GRAIN 

WAREHOUSES 

Doç. Dr. H. Nurgül Begiç 

Mevlüt Oğuz 

İzmir Demokrasi 

Üniversitesi 
A MASTER KEEPING THE CASE TRADITIONAL IN ANATOLIA; 

CUMALI BIROL 

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Güngör Kocaeli Üniversitesi 
EVALUATION WITH RICH CULTURE TOURISM, EXTENDING 

FROM "MALDIIA" IN HITTITE TEXTS TO THE PRESENT "HISTORY 

OF MALATYA" 

Assoc. Prof. Dr. Sabit MENTEŞE Munzur University LOCALITY OF FAITH TOURISM 

Bilgin ZENGİN Munzur Üniversitesi 
TOURISM EMBASSY OF THE UNIVERSITY: THE CASE OF 

MUNZUR UNIVERSITY 

Hatice Bekdaş 

Gamze Mertol 

Yunus Ergün 

Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

Teacher, Milli Eğitim 

Bakanlığı 

Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

DETERMINATION OF CULTURAL TOURISM RESOURCES OF 

TOKAT PROVINCE 

YL. Öğr. Berna Arıkan 

Doç. Dr. Hüseyin Mertol 

Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 
A RESEARCH ON CULTURAL TOURISM POTENTIAL IN TOKAT 

YL. Öğr. Berna Arıkan 

Doç. Dr. Hüseyin Mertol 

Gamze Mertol 

Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

Milli Eğitim Bakanlığı 

TRADITIONAL ENTERTAINMENT CULTURE OF TOKAT 

PROVINCE 

 

  

16.09.2022 / Session-2 / Hall-3

Ankara Local Time- 1500:1700

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı



HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Kahraman Çatı 

Authors Affiliation Presentation title 

Assoc. Prof. Marina APAYDIN 

The American University 

in Cairo, Egypt 

Former Managing 

Director of UNESCO’s 

World Heritage Center 

(Paris) 

CRUISE TOURISM AND SUSTAINABILITY: ON A DANGEROUS 

PATH 

Berk GÜMÜŞ 

Prof. Dr. Kahraman Çatı 
İnönü Üniversitesi 

THE EFFECT OF ATMOSPHERE ON CUSTOMER SATISFACTION 

AND CUSTOMER LOYALTY IN FOOD AND BEVERAGE 

BUSINESS 

Murat Doğan 
Istanbul Gelişim 

University 
RELATIONAL MARKETING IN CATERING SERVICE 

Zahra Akbari 

Mahta Saremi 

Nazli Rahbar 

Mazandaran Institute 

of Technology, IRAN 

University of Tehran, 

Tehran, IRAN 

THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON CULTURAL HERITAGE 

CONSERVATION 

Kübra TÜRKAN 

Lokman POLAT 
-- 

USE OF TWITTER TO PROMOTE CULTURAL VALUES: MALATYA 

GASTRONOMY AND CULTURE, LOCAL AND POLITICAL 

ACTORS OF MALATYA PROVINCE 

Dr. Saime UYAR 
Ministry of National 

Education 
THE ROLE OF FOLK DANCES IN INTERCULTURAL RELATIONS 

Figen Büyükakın 

Sedanur Demir 
Kocaeli Üniversitesi 

TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 

PİYASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yunus Ergün 

Hüseyin Mertol 

Hatice Bekdaş 

Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 
EVALUATION OF NIKSAR AND ITS IMMEDIATE 

SURROUNDINGS IN TERMS OF ECOTOURISM 

İsmayılova Aynur Humbət 

“Yanar Dag” State 

Historical-Cultural and 

Nature Reserve 

Researcher 

HEALTH TOURISM OPPORTUNITIES OF AZERBAIJAN 

Rzayeva Gunay 

“Yanar dag” State 

History- Culture and 

Nature Reserve Head 

guard of fund 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF AZERBAIJAN 

 

  

16.09.2022 / Session-3 / Hall-1

Ankara Local Time- 1700:1900

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı



HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Gökhan DURMAZ 

Authors Affiliation Presentation title 

Remzi KOKARGÜL 

Talip YİĞİT 

Ahmet ASLAN 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 
SOME LOCAL PEAR VARIETIES AND FEATURES USED IN 

MALATYA CUISINE 

Berfin ELMAS 

Cansu AĞAN 

Hakkâri University 

Istinye University 
USE OF EDIBLE HERBS GROWN IN HAKKÂRİ 

Sevgi ESKİGÜN 

Yüksel SARITEPE 

Kadir ÖZTÜRK 

Belgin ÇELİK 

Mustafa KAPLAN 

Erdoğan ÇÖÇEN 

Dr. Salih ATAY 

Dr. Yılmaz UĞUR 

Prof. Dr. Gökhan DURMAZ 

Apricot Research 

Institute 

Fig Research Institute, 

İnönü University 

DETERMINING THE SUITABILITY OF DIFFERENT MULBERRY 

VARIETIES FOR MOLASSES MAKING 

Erdoğan ÇÖÇEN 

Adnan CANBAY 

Yusuf BAYINDIR 

Cemil ERNİM 

Mehmet SÖNMEZ 

Turgut BOZKURT 

Dr. Makbule YANAR 

Apricot Research 

Institute 

Aegean Agricultural 

Research Institute 

USAGE OF HAWTHORN PLANT IN GASTRONOMY AND 

GENETIC SOURCES OF HAWTHORN 

Erdoğan ÇÖÇEN 

Adnan CANBAY 

Yusuf BAYINDIR 

Cemil ERNİM 

Mehmet SÖNMEZ 

Turgut BOZKURT 

Dr. Makbule YANAR 

Apricot Research 

Institute 

Aegean Agricultural 

Research Institute 

USAGE OF HAWTHORN PLANT IN GASTRONOMY AND 

GENETIC SOURCES OF HAWTHORN 

Birhan KUNTER 

Nurhan KESKİN 

Ali KILINÇ 

Ankara University 

Van Yüzüncü Yıl 

University 

Apricot Research 

Institute 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF VITICULTURE FOR THE 

SUSTAINABLE CITY IDENTITY IN MALATYA 

Nurhan KESKİN 

Birhan KUNTER 

Ali KILINÇ 

Van Yüzüncü Yıl 

University 

Ankara University 

Apricot Research 

Institute 

A TRADITIONAL AND FUNCTIONAL GRAPE BEVERAGE FROM 

TURKISH CUISINE: HARDALİYE 

 

  

16.09.2022 / Session-3 / Hall-2

Ankara Local Time- 1700:1900

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı



HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Talha Murathan 

Authors Affiliation Presentation title 

Bahar ÖZTÜRK İnönü Üniversitesi 
THE EFFECT OF GASTRONOMIC TV PROGRAMS ON 

CULTURAL TOURISM: THE CASE OF MALATYA 

Dr. Abdullah BAYCAR Siirt Üniversitesi 
VITICULTURE TOURISM WITHIN THE SCOPE OF AGRO-

TOURISM OF MARDIN PROVINCE 

Nalan Işık 

Kübra Nur Sevim 

Institute of Social 

Sciences 

ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF KITCHEN CHEFS TOO USE 

OF GEOGRAPHICAL MARKED PRODUCTS: THE CASE OF 

MALATYA 

Doç. Dr. Meral YILMAZ 
Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi 
GASTRONOMY TOURISM: MUSEUMS 

Öğr. Gör. Harun BAYER 
Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi 
TURİZM’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ KULLANIMI, 

AVANTAJLARI VE ZORLUKLARI 

Assoc. Prof. Talha Murathan 

Muhammet Berat Alkale 
İnönü Universty 

THE OUTLOOK OF NATURE SPORTS WITHIN THE SCOPE OF 

SPORTS TOURISM: THE CASE OF MALATYA 

Assoc. Prof. Talha Murathan 

Muhammet Berat Alkale 
İnönü Universty 

APPLICABILITY OF AIR SPORTS AND ITS EFFECT ON TOURISM 

IN MALATYA 

Dr. Müjgan DENİZ İstanbul Üniversitesi 
EVALUATION OF MALATYA CUISINE AND FOOD CULTURE IN 

THE CONTEXT OF ECO-TOURISM POTENTIAL 

Doç. Dr. Özge Korkmaz 
Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi 
THE NEED FOR A NEW ROUTE IN TOURISM: THE SCIENCE 

ROUTE 

Aidana Nurtaza 
Nigde Omer Halisdemir 

University 
TOURISM DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN CENTRAL ASIA 

 

  

16.09.2022 / Session-3 / Hall-3

Ankara Local Time- 1700:1900

Mişmişi Parkı, Fuar Alanı



HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Behice ERCİ 

Authors Affiliation Presentation title 

Prof. Dr. Turhan ÇETİN 

Dr. Ümit YEL 
Gazi Üniversitesi 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YUNUS EMRE'YE YÖNELİK 

ZİHİNSEL YAPILARININ TESPİTİ 

Arş. Gör. Dr. Aslı Köseoğlu 
Atatürk Üniversitesi, 

Gazetecilik 
TEKIRDAG CUISINE AS A CULTURAL HERITAGE 

Hülya KARAOĞLAN 
Kütahya Dumlupınar 

Üniversitesi 
JEWELRY USED BY WOMEN IN THE HEAD AND NECK 

DECORATIONS IN BRONZE AGE ANATOLIA 

Belkıs YİĞİT 

Talip YİĞİT 

Fatma Aliye Borsa 

İstanbul Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

A KIND OF TRADITIONAL WOMEN'S CLOTHING FROM 

MALATYA REGION 

Sevil Nihan KAYA 

Ahmet Yesevi 

Ortaokulu Psikolojik 

Danışmanlık ve 

Rehberlik Öğretmeni 

GİRESUN HAVALİSİNDE ÖLÜM GELENEKLERİ VE AYNI 

HAVALİDE EFSANELERİN ÖLÜM KAVRAMI BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Behice ERCİ İnönü Üniversitesi 
KANSER HASTALARINDA DUA ETMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

VE DUA İLE HAYATIN ANLAMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Gülyaz HÜMMETZADE Baku Devlet Üniversitesi 
MANIFESTATIONS OF THE "OEDIPUS COMPLEX" IN FOLKLORE 

EXAMPLES 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ali YAKICI 

Authors Affiliation Presentation title 

Mahta Saremi 

Hasan Darabi 

Mohammad Javad Amiri  

Golamreza Nabi Bidhendi 

Homa Irani Behbahani 

University of Tehran, 

Tehran, IRAN 
MARKETING THE INTANGIBLE ASPECTS OF DESTINATION 

IMAGE IN CULTURAL HERITAGE SITES 

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Atilla 

Karataş 

Muş Alparslan 

Üniversitesi 
GASTRONOMY AND DESTINATION MARKETING 

Hasbiye DIZMAN 
Kütahya Dumlupınar 

University 

A GENERAL EVALUATION OF IMPACT FACTORS AND ITS 

RESULTS ON GASTRONOMY TOURISM IN THE MARKETING 4.0 

PROCESS 

Filiz EKİCİ 

Selim ŞILBIR 
Iğdır University 

A COMPREHENSIVE STUDY OF GASTRONOMY AND TOURISM 

IN TERMS OF ECONOMIC GROWTH AND POSSIBLE 

INTERNATIONAL COLLABORATIONS 

Selim ŞILBIR 

Burcu ATALAY 
Iğdır University 

FUNCTIONAL CRACKER PRODUCTION AND ITS HEALTH 

BENEFITS 

Fikret BOSTAN 

Cihat KARSLI 
Ege Üniversitesi 

THE EFFECT OF ALTERNATIVE TOURISM (GASTRONOMY, 

HEALTH AND CULTURE) INCOMES ON ECONOMIC GROWTH: 

AN EMPIRICAL APPLICATION IN THE CASE OF TURKEY 

Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi 
YEMEK DESTANLARININ GÜNÜMÜZ GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ 

ve TURİZM EKONOMİSİNE KATKISI BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Lect. Mustafa AKSOGAN 
Malatya Turgut Ozal 

University 
DIGITALIZATION AND USE OF TECHNOLOGY IN TOURISM 

SECTOR 
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HEAD OF SESSION: Major Gheorghe GIURGIU 

Authors Affiliation Presentation title 

Major Gheorghe GIURGIU 

Prof. Dr. Manole COJOCARU 

Deniplant-Aide Sante 

Medical Center, 

Biomedicine, 

Bucharest, Romania 

Titu Maiorescu 

University, Faculty of 

Medicine, Bucharest, 

Romania 

THE DOUBLE ROLE OF NUTRIENTS IN IMMUNITY 

Prof. Dr. Natalija ATANASOVA-

PANCEVSKA 

Prof. Dr Dzoko KUNGULOVSKI 

Institute of Biology, 

Faculty of Natural 

Sciences and 

Mathematics, “Ss. Cyril 

and Methodius” 

University, Skopje, North 

Macedonia 

FOOD SAFETY AND HEALTH CONSIDERATIONS FOR STREET 

FOOD CONSUMPTION 

BALAMURUGAN V 

ARUNKUMAR R 

Tamil Nadu Agricultural 

University, Coimbatore, 

India. 

IMPORTANCE AND MEDICINAL VALUE OF TRADITIONAL 

FOOD IN TAMIL NADU 

Ketut Berata 
Udayana University, 

Badung Bali 
THE IMPACT OF PLASTIC WASTE IN THE RUMEN OF CATTLE 

ON THE HISTOLOGY OF THEIR ORGANS 

Subhashish Dey 

Gudlavalleru 

Engineering College, 

Andhra Pradesh, India 

THE USING OF FOOD COLOUR IN SYNTHETIC FOOD AND 

EFFECT ON THE HUMAN HEALTH 

Mr. Fareed Afzal 

Areej Zia 

Government College 

University, Faisalabad, 

Pakistan 

Saint Mary’s College 

Gujranwala , Pakistan 

OBESITY AND ITS TREATMENT BY MORINGA HERBS 

Muniza Javed 

Lahore College for 

Women University, 

Lecturer, Sociology, 

Lahore, Pakistan 

ROLE OF CULTURE IN SHAPING HABITUAL CONSUMPTION OF 

CERTAIN FOOD AND UNHEALTHY EATING PATTERNS 

Turan Maharrambay AHMEDLI 

Xayyam BALAYEV 

Special Constructor 

Technology Bureau of 

the National 

Aerospace Agency, 

Lankaran, Azerbaijan 

FACTORS INDICATING COMPLIANCE OF PROCESSED FOOD 

PRODUCTS WITH THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL ISO 

STANDARDS 
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HEAD OF SESSION: Associate Professor Ph.D. Lê Đức Luận 

Authors Affiliation Presentation title 

Tannu Panchal 

Bhagat phool Singh 

Mahila Vishwavidhalya, 

khanpur Kalan, 

Sonipat, Haryana 

GASTRONOMY TOURISM 

Dr. Shahi Shaika 
Amity University, Noida, 

India 
WAZWAN: A STUDY ON THE INDIGENOUS CUISINE OF 

KASHMIR 

Associate Professor Ph.D. Lê Đức 

Luận 

The University of 

Danang, University of 

Science and Education 

VIET NAM GASTRONOMY FEATURES 

Dr. Natela Borisovna POPKHADZE 
Information at Phassis 

Academy in Tbilisi 
EGGPLANTS WITH NUTS, PELAMUSHI, EKALA AND OTHER 

DELICIOUS DISHES IN BATUMI IN 2022 

Dr. Shom Prakash Kushwaha  

Prof. Syed Misbahul Hasan 

Integral University, 

Dasauli, Kursi Road, 

Lucknow, Uttar 

Pradesh, 226026, India 

MOULDING THE STEVIA REBAUDIANA BERTONI LEAVES 

TOWARDS GASTRONOMY 

Quyen Le Thi To 

Duyen Nguyen Thi My 

Can Tho University, Can 

Tho City, Viet Nam 

An Giang University, 

VNU - HCM, Vietnam 

EXPLAINING THE VALUES OF CHINESE ETHNIC CUISINE IN 

GASTRONOMY TOURISM DEVELOPMENT. A CASE STUDY AT 

SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM 

Dr. Maria Aliluiko  

Dr. Viktor Sopiha 

Ternopil Volodymyr 

Hnatiuk National 

Pedagogical University, 

Ternopil, Ukraine 

GASTRO-TOURISM IN UKRAINE 

Marica Melović 

University of 

Montenegro, Faculty of 

Tourism and Hospitality, 

Kotor, Montenegro; 

DIGITAL MATURITY AS A FACTOR OF A SMART DESTINATION - 

RELEVANCE FOR STRONGER DEVELOPMENT OF 

GASTRONOMY AND CULTURAL TOURISM 
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HEAD OF SESSION: Muhammad Faisal 

Authors Affiliation Presentation title 

Mariana Bǎlan, Univ.Prof.PhD. SR I 

Simona Maria Stănescu, PhD, SR I 

Institute for Economic 

Forecasting – NIER, 

Romanian Academy 

Research Institute for 

Quality of Life, 

Romanian Academy 

THE IMPACT OF COVID-19 ON CULTURAL TOURISM 

Muhammad Faisal 

Director (HRIMS), 

Ministry of Human 

Rights Commission, 

Pakistan. 

THE TRAVEL INDUSTRY EDUCATION, WELLBEING AND 

EXPLORATION BASED CORRELATION OF DISPARATE 

STRUCTURES AND INTERRELATED CONSEQUENCES FOR 

ADVERTISING OF ENLIGHTENMENT AND WELLBEING HEAD 

OUT HOW TO ADVANCE THE TRAVEL INDUSTRY IN PAKISTAN 

BY TURKISH THE TRAVEL INDUSTRY METHODOLOGIES 

Nahal Irum 

Prof. Dr. Saima Gulzar 

University of 

Management and 

Technology, Lahore-

Pakistan 

RELIGIOUS TOURISM POTENTIAL OF MINORITIES HERITAGE 

Tea Gutović 

Renata Relja 

Domagoj Goreta 

University of Split, 

Croatia 
TOURISM AND THE QUALITY OF SPLIT CITY CENTER AND 

DIOCLETIAN'S PALACE RESIDENTS' LIFE 

Farhana Nosheen 

M. Hammad Raza 

University Faisalabad, 

Pakistan 
AGRICULTURAL TOURISM AND DEVELOPMENT IN PAKISTAN A 

WAY FORWARD TO INCREASE FARMERS’ INCOME 

Ali Safari Tehran Universiry 
THE ROLE OF FOOD TOURISM IN ATTRACTING TOURISTS TO 

THE HISTORICAL CITY OF HAMADAN, IRAN 

Prof. Imran Saleem   

Ms. Maryam Salim Al Naimi 

Prof. Afaq Ahmad 

University of Buraimi, Al 

Buraimi, Oman  

Sultan Qaboos 

University, Oman 

TOURISM AND ECONOMIC GROWTH: STRATEGIC 

INTERVENTIONS OF OMAN 

Adeela Manzoor 

Norina Jabeen 

University of Agriculture 

Faisalabad, Pakistan 
ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC ATTRIBUTES OF TOURISM IN 

PAKISTAN 

Nafise faghih Sabzevari 

Azita Farashi 

Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, 

Iran 

HABITAT MODELING AS A TOOL FOR TURIST DEVELOPMENT 

Que Nhu Duong Can Tho University 
"POTENTIAL FOR VIETNAM TO BECOME 

AS A FOOD TOURISM DESTINATION" 
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HEAD OF SESSION: Akram Hosseinian 

Authors Affiliation Presentation title 

Momoh Johnson Oshiobugie 

Abdurasid  Abdullai  Ayinla 

Aderele Oluwaseun Raphael 

College of Basic 

Sciences, Lagos State 

University of Science 

and Technology 

(LASUSTECH), Ikorodu, 

Lagos State, Nigeria. 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF ESCHERICHIA COLI 

VIRULENCE GENE (STX1AND STX2) ISOLATES FROM ABATTOIR 

CENTRES IN IKORODU, LAGOS, NIGERIA 

Akram Hosseinian 

School of Engineering 

Science, College of 

Engineering, University 

of Tehran, P.O. Box 

11365-4563, Tehran, 

Iran 

DETECTION OF CADMIUM IONS IN BABY FOOD SAMPLIES BY 

NEW SIMPLE METHOD 

Mohammad Hojjati  

Mehdi Ahmadi 

Agricultural Sciences 

and Natural Resources 

University of Khuzestan, 

Ahvaz, Iran 

IMPROVING CUSTOMER SATISFACTION AND CHEMICAL 

PROPERTIES OF KOMBUCHA USING AROMATIC PLANT 

EXTRACTS 

Mohammad Hojjati  

Reihaneh Sorourian 

Agricultural Sciences 

and Natural Resources 

University of Khuzestan, 

Iran 

Islamic Azad University, 

Islamic Azad University, 

Tehran, Iran 

PREPARATION OF STIRRED YOGURT WITH A NEW FLAVOR 

USING THYME ESSENTIAL OIL 

Adeosun, T. A. 

Fatai, R. B. 

Olatunji, G. J. 

Abu, O. A. 

Federal College of 

Education, Kano, Kano 

State 

University of Ibadan, 

Ibadan, Nigeria 

GROWTH AND CARCASS CHARACTERISTICS OF RABBITS FED 

CORN COB- BASED DIET SUPPLEMENTED WITH PROBIOTICS, 

EXOGENOUS ENZYMES AND SYMBIOTICS 

Atolani O. 

Areh E.T. 

Oguntoye O.S. 

Zubair M.F. 

Adeyemi O.S. 

Owolodun O.A. 

Ibrahim S.O. 

Islam M.T. 

Olatunji G.A. 

Kambizi L. 

University of Ilorin, 

P.M.B. 1515, Ilorin, 

Nigeria 

CHEMICAL CHARACTERIZATION, CYTOTOXICITY, ANTI-

INFLAMMATORY, ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL AND ANTI-

TOXOPLASMOSIS OF CHRYSOPHYLLUM ALBIDUM SEED OIL 

Emerue P.C. 

Akinbola E.T. 

Oladeji D.D. 

Institute of Agricultural 

Research and Training, 

Moor Plantation, 

Ibadan, Nigeria 

Ajayi Crowther 

University, Oyo, Nigeria 

NUTRIENT DIGESTIBILITY, PERFORMANCE AND SERUM 

METABOLITE ASSAY OF SHEEP FED SILAGE SUPPLEMENTED 

WITH SHRIMP WASTE MEAL 

Durim Alija 

Lavdrime Beluli 

Eljesa Ziberi 

Rejhana Luma 

Xhezair Idrizi 

Mereme Idirzi 

University of Tetovo, 

North Macedonia 
COMPARISON OF SOME PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS 

OF APPLE CULTIVARS, RED DELICIOUS AND GRANNY SMITH 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka 

Authors Affiliation Presentation title 

R. M. Ammar Zahid 

Yunnan Technology 

and Business University, 

School of Accounting, 

Kunming, China 

IMPACT OF CHINESE CULTURE ON ACCOUNTING 

PRACTICES: AN EMPRICAL INVESTIGATION 

Nguyen Tu NHI 

Pham Duc THUAN 

The University of Da 

Nang - University of 

Science and 

Education, Da Nang 

city, Vietnam 

Dr., Can Tho University, 

Cantho city, Vietnam 

URBANIZATION IN SOC TRANG CITY – VIETNAM (2007 – 2020) 

M. Arch Student Muhammad Talha  

Prof. Dr. Saima Gulzar 

Prof. Zahid Taqueer Ahmad 

M. Arch Student, 

School of Architecture 

and Planning, UMT-

Lahore 

School of Architecture 

and Planning, UMT-

Lahore 

A CASE STUDY OF GUJRAT FORT-PAKISTAN 

Svitlana Hanaba 

National Academy of 

the State Border Guard 

Service of Ukraine 

named after Bohdan 

Khmelnytskyi,  

Khmelnytskyi, Ukraine 

HISTORY OF SPECIES IN THE HISTORY OF HUMAN 

CIVILIZATION: SOCIO-CULTURAL ASPECT 

Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth 

Lebaka 

University of Zululand – 

KwaDlangezwa 

Campus; South Africa 

THE PIVOTAL ROLE PLAYED BY COMMUNICATIVE 

RELATIONSHIP IN COMMUNAL MUSIC-MAKING: THE CASE OF 

BAPEDI MUSIC TRADITION 

   

Azita Farashi 

Mitra Shariati 

Ferdowsi University of 

Mashhad, 

University of Twente, 

Enschede, The 

Netherlands 

PREDICTING HABITAT SUITABILITY FOR GOITRED GAZELLE 

(GAZELLA SUBGUTTUROSA) IN SOUTH KHORASAN 

PROVINCE, IRAN 
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HEAD OF SESSION: Prof. Rahmawati Rahmawati 

Authors Affiliation Presentation title 

Moses Adeolu AGOI 

Oluwadamilola Peace AGOI 

Lagos State University 

of Education, Lagos 

Nigeria 

Federal University of 

Agriculture Abeokuta, 

Ogun Nigeria 

GENETIC FORTUNE TELLING: IMPLICATION ON CULTURE, 

GENOME AND CROPS 

Olena A. Lykholat  

Nina O. Khromykh 

Tetyana Y. Lykholat 

Oleh O. Didur 

Maxim O. Kvitko 

Yuriy V. Lykholat 

University of Customs 

and Finance, Dnipro, 

Ukraine 

Oles Honchar Dnipro 

National University, 

Dnipro, Ukraine 

Kryvyi Rih State 

Pedagogical University, 

Kryvyi Rih, Ukraine 

USE OF INTRODUCED FRUIT CROPS IN LOCAVORES (ON THE 

EXAMPLE OF JOŠTA PLANTS) 

Mr. Shoaib Hasan 

Shantul Junaid 

Sadiqa Mubeen 

Imama Bader 

Muzammil Tasneem 

University of Gujrat, 

Pakistan 
GASTRONOMY OF TRANSGENIC PLANTS 

Ben Dame Alfred 

LNurfatin Farhanna Wee 

Evy Edith Jubileh 

Syaidatul Nur Azyyati Juhairi 

Azry Eizrol Khairol 

Keningau Vocational 

College, Malaysia 
MAKING WESTERN BREAD TASTE BETTER WITH TROPICAL 

FLAVOUR 

Nwokorie, Edwin Chigozie 

The Federal 

Polytechnic Ilaro, 

Nigeria 

COMPARATIVE ASSESSMENT, PROXIMATE ANALYSIS AND 

ACCEPTABILITY OF THREE LOCAL TUBER FOOD PRODUCTS 

PREPARED WITH FORTIFIED ỤTAZI (G. LATIFOLIUM) SAUCE 

Yekinni, Taofeeq Oyedeji 

Adeniyi, Rhoda Titilayo 

Ahmed, Kabirat Shola 

Ajayi Crowther 

University, Oyo 

THE RELEVANCE OF INFORMATION SOURCES TO 

INTEGRATED PEST MANAGEMENT USAGE AMONG POULTRY 

FARMERS IN KWARA STATE, NIGERIA 

Ogbu, Onyinye C. 

Adegbe, John Y. 

Federal Polytechnic 

Oko Anambra state 

SERUM ELECTROLYTE LEVELS OF HERITAGE TURKEY TOMS 

ADMINISTERED AQUEOUS MORINGA OLEIFERA LEAF AND 

SEED EXTRACTS 

Muhammad Hammad Raza 

Farhana Nosheen 

Ghazi University Dera 

Ghazi Khan, Pakistan 
AGRITOURISM A PATHWAY FOR BOOSTING 

THE RURAL LIVELIHOODS 

Saleem Ahmed Fazil 

Norina Jabeen 

Adeela Manzoor 

University of 

Agriculture, 

Faisalabad, Pakistan 

NEW HORIZONS IN AGRITOUSRISM IN PAKISTAN 

Prof. Rahmawati Rahmawati 

Assist. Prof. Sarah Rum Handayani 

Prof. Soenarto Soenarto 

Diana Airawaty 

Universitas Sebelas 

Maret 

THE GREEN ENTREPRENEURSHIP BASED ON LOCAL 

CHARACTERISTIC TO SUPPORT SUSTAINABLE ECO-TOURISM 

ATTRACTIVENESS IN LOMBOK WEST NUSA TENGGARA 

INDONESIA 
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HEAD OF SESSION: Babayeva Əfsanə İsa 

Authors Affiliation Presentation title 

Rzayeva Gunay 

Baku,Azerbaijan, State 

Tourism Agency, 

“Yanar Dag” State 

Historical-Cultural and 

Nature Reserve, 

Researcher 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF AZERBAIJAN 

Babayeva Əfsanə İsa 

Baku,Azerbaijan, State 

Tourism Agency, 

“Yanar Dag” State 

,Historical-Cultural and 

Nature Reserve 

BELIEF CULTURE OF AZERBAIJAN 

Tri Nguyen Minh 

Chau Nguyen Ngoc Bao 

Quynh Nhu Nguyen 

Quyen Le Thi To 

School of Social 

Sciences & Humanities, 

Can Tho University, Can 

Tho City, Viet Nam 

KY YEN FESTIVAL AT BINH THUY TEMPLE – A VIETNAMESE 

CULTURAL IDENTITY IN THE MEKONG DELTA AREA, VIETNAM 

Sayar Singh Chopra University of Delhi, India TRIBAL FOLK-CRAFT, ART AND CULTURE: A TEXTUAL ANALYSIS 
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HEAD OF SESSION: Dr Manvi Singh 

Authors Affiliation Presentation title 

Moazzama Abid 

Mr. Fareed Afzal 

Mr. Shuja ur Rehman 

Mr.Shoaib Hasan 

Saint Mary’s College 

Gujranwala, Pakistan 

Government College 

University, Faisalabad, 

Pakistan 

APPLICATIONS OF ULTRASOUND AND NANOTECHNOLOGY 

IN FOOD ANALYSIS 

Dr Manvi Singh 
Indraprastha University, 

Delhi, India 

INTERSECTION OF FOOD, MEMORY AND GENDER: A 

FEMINIST STUDY OF SELECT INDIAN CULINARY 

AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES 

Mr. Shoaib Hasan 

Fozia Amjad 

Aiza Nadeem 

Minahil Ijaz 

Rimsha Zahid 

University of Gujrat, 

Pakistan 
FAO GLOBAL INFORMATION AND EARLY WARNING FOR 

FOOD AND AGRICULTURAL 

Kennedy Aaron AGUOL 
Universiti Malaysia 

Sabah (UMS). Malaysia 
LUNDAYEH INDIGENOUS KNOWLEDGE ON FOOD PLANTS 

AND ANIMALS IN LONG PASIA, SABAH, MALAYSIA 

Nguyen Thanh Binh   

Ngo Thi Thanh Thuy 

Can Tho University, 

Vietnam 
CHANGE IN FOOD CONSUMPTION EXPENDITURE BY 

INCOME QUINTILE IN VIETNAM BETWEEN 2010 AND 2020 

Marjan Shabani 

Mohsen Mokhtarian 

Ahmad Kalbasi-Ashtari 

Roudehen Branch, 

Islamic Azad University, 

Iran 

Texas A&M University, 

College Station, Texas, 

USA 

SHELF-LIFE EXTENDING OF RAINBOW-TROUT FISH BURGER 

PATTIES USING OF FREEZE-DRIED PROPOLIS (APIS MELLIFERA) 

EXTRACT 

Anna Gódor-Kacsándi 

András Varga 

Andrea Lugasi 

Budapest Business 

School, Faculty of 

Commerce, Hungary 

NUTRITIONAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF 

GNOCCHI MADE WITH EDIBLE INSECT FLOUR, PRELIMINARY 

STUDY OF HOSPITALITY COLLEGE STUDENTS’ PREFERENCES 

Afuye, Oluseeke Folake 

The Federal 

Polytechnic Ilaro, Ogun 

State, Nigeria 

MULTICULTURAL ACCEPTABILITY OF DESSERT VARIETIES USING 

LOCAL INGREDIENTS 

Adegbe, J. Y. 

Ogbu, O. C. 

Federal Polytechnic, 

Oko, Anambra State 

Nigeria 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT MINERAL SOURCES 

FOR ANIMAL DIET FOUND WITHIN THE TROPICS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Madiha Nosheen 

Authors Affiliation Presentation title 

Hifza Ilyas 

Bilqees Fahad 

Aleena Ahmed 

Mr. Fareed Afzal 

Sciences, Saint Mary’s 

College Gujranwala, 

Pakistan 

PRECONCEPTION CARE 

Minahil Noor 

Muneezah Imtiaz 

Alia Nisar 

Noor Fatima 

Mr. Fareed Afzal 

Sciences, Saint Mary’s 

College Gujranwala, 

Pakistan 

TURMERIC AND ITS USES 

Imane Hamza 

Dounia Keddari 

Fatma-Zohra Saidoun 

Naima Ghallem 

Amira Ghougali 

Lina Loucif 

Yahia Fares University, 

Algeria 

Territory Planning 

Research Center,  

Algeria 

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE DIET IN BATNA AND ITS 

IMPACT ON HEALTH 

Mubashra Jamshaid 

Prof. Madiha Nosheen 

Saint Mary’s college of 

Education and 

Advance Studies 

Gujranwala, Pakistan 

STUDY OF CELL DEATH AND ITS 

Fizza Waheed 

Prof. Madiha Nosheen 

Saint Mary’s college of 

Education and 

Advance Studies 

Gujranwala, Pakistan 

STUDY OF EXCERETORY ORGANS OF HUMAN, ITS CAUSES 

AND TREATMENTS 
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HEAD OF SESSION: M. Nagalakshmi Devamma 

Authors Affiliation Presentation title 

Zorica Krželj-Čolović 
University of Dubrovnik, 

Croatia 
FOOD HUBS AS TOOL FOR DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP 

IN GASTRONOMY: THE CASE STUDY OF DUBROVNIK 

Faruk UMAR 

Ibrahim MAGAWATA 

Zainab Muhammad LAWAL 

Hassan Faruk MARADUN 

Usmanu Danfodiyo 

University, Nigeria, 

National Institute for 

Freshwater Fisheries 

Research, Nigeria, 

CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIVE VALUE OF 

EXTRACTED OIL FROM SOME COMMERCIALLY IMPORTANT 

FISH SPECIES IN SOKOTO, NIGERIA 

Ijiyokun, A. O. 

Adesodun, J. K 

Akinsete, S. J 

Atayese, M. O 

Soretire, A. A 

Federal University of 

Agriculture, Nigeria 

IMPACT OF ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZERS ON 

ORGANIC CARBON AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF A 

SANDY LOAM SOILPLANTED WITH MAIZE (Zea mays  L .) 

Ganiyu, A. O. 

Belewu, M. A. 

Federal College of 

Education (Technical) 

Bich, Nigeria 

Production University of 

Ilorin, Ilorin, Nigeria 

EFFECT OF BIOCHEMICALLY TREATED JATROPHA CURCAS 

KERNEL CAKE ON THE HAEMATOLOGICAL AND SERUM 

BIOCHEMISTRY OF GOAT 

Peter Ozovehe Anikoh 

Victor Ochijenu 

Charity Temiloluwa Metiboba 

Moses Majiyebo Egbunu 

Abdulrahman Ogedengbe Amoto 

Kogi State Polytechnic, 

School of Agricultural 

Technology, Nigeria. 

Federal University Oye-

Ekiti, Nigeria 

PHYSICAL PROPERTIES OF CONTAINER PLANTING MEDIA 

(COCO PEAT, RICE HUSK, SAWDUST AND SOIL) 

Jibril Ibrahim 

Mariya I. Arab 

Zainab K. Muhammad 

Jaafaru M. Sani 

Bello Usman 

Federal Polytechnic 

Bauchi, Nigeria, 

College of Nursing and 

Midwifery, Nigeria 

ARTIFICIAL SWEETENERS IMPAIRED BEHAVIORS AND 

OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN DROSOPHILA 

MELANOGASTER 

Ugochukwu Okechukwu Ozojiofor 

Nigerian Defence 

Academy, Kaduna, 

Nigeria. 

PROTOPLAST FUSION TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışma, Müslüman kanser hastalarında duanın yordayıcılarını ve dua ile hayatın anlamı 
arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Materyal-Metot: Çalışma ilişkisel tanımlayıcı bir tasarımdır. Araştırmanın evrenini Türkiye'de bir 
üniversite hastanesinin tıbbi onkoloji bölümündeki kanser tanılı hastalar oluşturmuştur. Örneklem 
grubunu, bu hastanenin ayaktan ve yatarak tıbbi onkoloji kliniklerinde tedavi gören yüz yirmi dört 
kanserli hasta oluşmaktadır. Hastalar gelişigüzel örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Veriler, demografik 
özellikleri içeren anket formu ve Türk toplumuna uyarlanmış dua ölçeği ve yaşam tutum profili ölçeği 
kullanılarak araştırmacı tarafından toplanmıştır. Araştırmacı her hafta beş iş günü onkoloji poliklinik 
ve kliniklerini ziyaret ederek hastalarla yüz yüze görüşerek veri toplama araçları uygulandı. Anket ve 
ölçekler katılımcılara araştırmacı tarafından açıklanmış, daha sonra katılımcılar anketi okuyup 
cevaplarını anketlere işaretlemiştir. 
Bulgular: Bu çalışmada kanser hastalarının her bir vakitteki ortalama namaz süresi 46.6 ± 139.7 
dakikadır. Hastaların %64.5'i Allah'a yakın oldukları hissindeydi. Hastaların kişisel özellikleri ve 
yaşamın anlamı birlikte dua etme üzerine %24.0 oranında etkiliydi. Yapılan doğrusal regresyon analizi, 
kanser hastalarında toplam demografik özelliklerin, hastaların hastalık özelliklerinin ve hayatın 
anlamının dua etmeyi %19.7 oranında açıkladığı saptanmıştır. Dua ile yaşamın anlamı arasında pozitif 
bir ilişki vardı. 
Sonuç: Dua etme ile hayatın anlamı arasındaki ilişki pozitif yönlüydü. Hastaların yaşamın anlamına 
yönelik inançları, duanın en etkili yordayıcısı ve göstergesiydi. Bu sonuç kanser bakım 
profesyonellerinin manevi bakım konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kanser, Yaşamın anlamı, Dua etme ve etkileyen faktörler, Dua etme ve Yaşamın 
anlamı arasındaki ilişki  
 
 
GİRİŞ 
Tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı son zamanlarda ve çok yoğun ilgiyle birlikte, zihin/beden şifası 
için dua kullanımına artan bir ilgi vardır (Makowski, 2004). Dua, diğer ritüellerden daha fazla kullanılan 
ruh sağlığı ve esenliği ile ilgili dini davranışlardan biridir (Kelly ve ark. 2011). İnsanların kansere ve 
tedavisine karşı tutumları, hastanın ve ailesinin inancından, inançlarından, toplumsal geleneklerinden 
ve kültürel tabulardan ve damgalanmadan etkilenir (Silbermann & Hassan, 2011). Harandy et al. 
(2010), birçok katılımcının, hastalıklarının ilahi bir sınav olduğuna ve insanların yaşamı ve ölümü 
üzerinde hüküm verenin Tanrı'nın iradesi olduğuna inandığını bulmuştur. Katılımcılar sadece kanser 
olmanın Tanrı'nın iradesi olduğuna inanmakla kalmadılar, aynı zamanda teşhislerini Tanrı'nın isteği 
olarak gördüler. Ayrıca, Müslüman hastalarda herhangi bir kişi Allah'ın karar verdiği sürece yaşadığı 
için kanserden ölmeyeceklerine inanıyorlardı (Harandy ve ark., 2010). Ayrıca, bir çalışma meme 
kanserinden kurtulanların duanın manevi kaynaklarının ve Tanrı ile bir ilişkinin olumlu faydalarını 
vurguladıklarını bildirmiştir (Silbermann & Hassan, 2011). Ek olarak, uzun süreli kanserden 
kurtulanlar, kanser deneyimleri sırasında dua etmeyi ve Tanrı'ya güvenmeyi önemli başa çıkma 
stratejileri olarak bildirmişlerdir (Wortmann & Park, 2008). 
Kanserli bazı insanlar, maneviyatlarının, özellikle duanın, kanserin teşhisi ve ardından tedavisinin 
getirdiği kendi fiziksel ve psikolojik krizlerine dayanmak için bir kaynak sağladığını bulmuşlardır 
(Mytko & Knight, 1999). Kanser hastaları hem kişisel olarak dua etmeyi hem de başkalarından kendileri 
için dua etmelerini manevi başa çıkma stratejileri olarak tanımladılar. Üzücü semptomlarla, kaygı 
uyandıran tıbbi prosedürlerle başa çıkmak için duayı kullanırlar, ayrıca kanser ağrısını yönetmek için 
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bir strateji olarak duayı kullandıklarını bildiren hastalar ve aile bakıcıları (Taylor & Outlaw, 2002). Bir 
araştırmada dini ve manevi inançların hastanın hayata yönelimini ve stresin sağlık üzerindeki etkisini 
etkileyebileceği belirtilmektedir (Williams ve Sternthal, 2007). 
Yaşamdaki anlamın bağıntıları incelenmiş, anlamın yaşamdaki düzenleyici ve aracılık rolünü 
betimlemiştir (Reker & Fry, 2003). Yaşamda anlam sorunları, ciddi bir hastalık tehdidi, tedavi önlemleri 
ve kendi yaşamlarının sonluluğuyla potansiyel yüzleşme tehdidi altındaki hastalar için özellikle 
önemlidir (Saleh & Brockopp, 2001; Xuereb & Dunlop, 2003; Bower ve ark., 2005). Kanser, hayatın 
anlamı ve hayatın anlamı deneyimine meydan okuyabilir. Kanser gibi yaşamı tehdit eden bir hastalığın 
teşhisi ve sonuçları benlik algılarını, yaşam tutumlarını, bireysel varsayımları ve değer sistemleri ile 
yaşam sürekliliği ve tutarlılığındaki anlam duygusunun önüne geçebilmektedir (Habermas & Bluck 
2000). Öte yandan, maneviyatın ve özellikle duanın yaşamda bir anlam ve amaç duygusu 
sağlayabileceği boyut yetersiz ilgi görmüştür ve klinik ortama dahil edilmesi nadirdir (Williams & 
Sternthal 2007; Macdonald 2001). Ancak kanser hastalarında dua ve yaşamdaki anlam ilişkisi ve duanın 
yordayıcıları ile ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Yaşam kanseri hastalarında dua anlamını 
artırabilir. Hastaların manevi ihtiyaçlarını karşılamak hemşire savunucuları için kilit bir roldür. Dua, 
hemşirelerin kanser hastalarının kanserin olumsuz etkilerini en aza indirmelerine ve böylece kendilerini 
daha iyi hissetmelerine ve bütünsel hemşirelik bakımında optimal bir sağlık düzeyini teşvik etmelerine 
yardımcı olmak için kullanabilecekleri çok etkili bir bilişsel terapi türü olabilir. Dua, bireylere günlük 
olarak katılmaları için anlamlı bir aktivite sunabilir. Dua sağlık için anlamlı ve güçlüdür ve hastalara 
bir amaç duygusu verir. 
Araştırmanın amacı, Müslüman kanser hastalarında duanın yordayıcılarını ve dua ile hayatın anlamı 
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışma ilişkisel tanımlayıcı bir tasarımdır. 
Araştırmanın Evreni  
Araştırmanın evrenini Türkiye'de bir üniversite hastanesi tıbbi onkoloji bölümündeki kanserli hastalar 
oluşturmuştur. Örneklem grubu, bu hastanenin ayaktan ve yataklı tıbbi onkoloji kliniklerinde yatan 124 
kanser hastasıdır. Hastalar gelişigüzel örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Aştırmaya alım kriterleri: (1) 
18 yaş ve üzeri olmak, (2) psikiyatrik hastalık öyküsünün olmaması ve (4) Türkçe okuyabilme ve 
yazabilme. 
Prosedür ve Veri Toplama 
Veriler, demografik özellikler anketi, yaşam tutum profili ölçeği ve dua ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 
Araştırmacı her hafta beş iş günü onkoloji kliniklerini ziyaret ederek hastalarla görüşmeler 
gerçekleştirdi. Anket ve ölçekler katılımcılara açıklanmış, daha sonra katılımcılar anketi okuyup 
cevaplarını kağıtlara işaretlemiştir. Anketlerin doldurulması yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Hastaların, 
anketteki ve ölçeklerdeki soruları rahat cevaplayabilmeleri için onkoloji kliniklerinin ayrı bir sessiz 
odasında veri toplama araçlarını doldurdular. Katılımcıların tamamı anketi anlaşılır ve doldurulması 
kolay bulmuşlardır. 
Demografik özellikler formu 
Hastanın yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, medeni durumu, meslek durumu, ailenin aylık geliri, kanser 
bölgesi ve her gün namaz vakitleri ile ilgili sorular da soruldu. 
Dua Ölçeği 
Dua Ölçeği, Erci ve arkadaşları (2014) Türk toplumuna uyarlanmış ve ölçeğin geçerliliği yapılmıştır. 
Ölçeğin 17 maddelik dua etkinlikleri, 9 maddelik dua deneyimleri, 6 maddelik duaya karşı tutumlar 
olmak üzere 3 alt ölçeği bulunmaktadır. 3 alt ölçeğin 7 = kesinlikle katılıyorum ile 1 = kesinlikle 
katılmıyorum arasında değişen 7’li Likert tipi yanıt kategorisi vardır. Madde puanları toplanarak her bir 
alt ölçek ve toplam puanlar hesaplanmaktadır. Dua ölçeği, kanser teşhisi konulduktan sonra dua 
aktivitelerinin türlerini, dua deneyimlerini ve duaya yönelik tutumları değerlendirir. Ayrıca, maddeler 
duaların sıklığını, odağını ve uzunluğunu değerlendirir. Yüksek puanlar, yüksek derecede dua 
faaliyetlerini, dua deneyimlerini, duaya yönelik olumlu tutumları ve genel duayı yansıtır. Alt ölçek 
puanları dua aktiviteleri için 17-119, dua deneyimleri için 9-63 ve duaya yönelik tutumlar için 6-42 
arasında değişmektedir. Dua ölçeği alt ölçekleri için alfa güvenilirlik katsayısı 0.82’dir. Bu çalışmada 
alfa katsayısı 0.94’dür. 
Yaşam Tutum Profili Ölçeği 
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Yaşamdaki anlamın ölçülmesinde yaşam tutum profili ölçeği kullanılmıştır. Reker (1992) tarafından 
geliştirilen ölçek, Erci (2008) tarafından Türkiye'deki kanser hastalarına uyarlanmıştır. Ölçeğin dört alt 
ölçeği bulunmaktadır. Dört alt ölçek için iç güvenirlik katsayıları 0.73 ile 0.82 arasında değişmekte 
olup, ölçeğin toplam alfa değeri 0.71'dir. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği 0.76'dır. Ölçek 
maddelerinin faktör yükleri 0.32 ile 0.65 arasında değişmektedir. Düzeltilmiş madde-toplam 
korelasyonları 0.29 ile 0.72 arasında değişmektedir. Ölçek, yaşamda keşfedilen anlam ve amaç ile 
yaşamda anlam ve amaç bulma motivasyonunun 30 maddelik çok boyutlu bir öz-bildirim ölçüsüdür. 
Ölçeğin Yaşamın Amacı,  Yaşamın Anlamı,  Yaşama Dair Seçim,  Yaşamın Anlamını Araştırma olmak 
üzer dört alt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin her bir ifadesi, kesinlikle katılıyorum (7 puanla) ile 
katılıyorum (6), orta derecede katılıyorum (5), kararsızım (4), orta derecede katılmıyorum (3), 
katılmıyorum (2) ve kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde yedili Likert tipindedir. (Reker, 1992; Erci, 
2008). Mevcut çalışmada ölçeğin alfa değeri 0.89'dur. 
Etik Yaklaşım 
Çalışma Üniversite etik kurulu tarafından onaylandı ve her katılımcıdan bilgilendirilmiş onam alındı. 
Hastalara araştırmanın amacı sözlü olarak anlatılmış ve devam etmemeyi tercih etmeleri halinde 
istedikleri zaman araştırmadan çekilebilecekleri söylenmiştir. Ayrıca hastalara araştırmaya katılıp 
katılmama kararlarının aldıkları sağlık hizmetlerini etkilemeyeceği söylendi. Böylece hastalara 
araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve herhangi bir aşamada araştırmaya katılmayı reddetme 
veya çalışmadan çekilme hakları güvence altına alınmıştır.  
Veri Analizi 
Örneklemin demografik özelliklerini değerlendirmek için tanımlayıcı analizler yapıldı. Ölçekler 
arasındaki ilişkiye belirlemek için korelasyon, yordayıcıları belirlemek için regresyon analizi yapıldı. 
 
BULGULAR 
     Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. Örneklemin çoğunluğu kadın, 
%82,30'u evli ve %34,7'si ilkokul mezunudur. Çoğunluğun kanser bölgesi sindirim sistemiydi. 
 
 Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı (n = 124) 

Demografik Özellikler S % 
Cinsiyet   
Kadın 65 52.4 
Erkek 59 47.6 
Eğitim Düzeyi   
İlkokul mezunu değil 15 12.1 
İlkokul mezunu 43 34.7 
Lise mezunu 59 27.6 
Üniversite Mezunu 7 5.6 
Medeni Durum   
Evli 102 82.3 
Bekar 22 17.7 
Meslek   
Ev Hanımı 51 41.1 
Ticaret  34 27.4 
İşçi 17 13.7 
Serbest Meslek  14 11.3 
Emekli 8 6.5 
Kanser türü   
Sindirim sistemi 36 29.0 
Solunum sistemi 17 13.7 
Meme 24 19.4 
Over 16 12.9 
lemfoma 13 10.5 
Diğer 18 14.5 
 X ± SD 
Yaş (yıl) 45.91± 12.69 
Ailenin aylık geliri (US$) 1087.0 ± 821.7 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

4 
 

Hastaların günlük namaz vakitleri sorgulandı ve %43'ü devamlı namaz kıldığını söyledi. 
 
Tablo 2. Dua ve Hayatın anlamı puan ortalamaları, Dua ve yaşamın anlam ile Allah’a (Tanrı) yakınlık 
arasındaki ilişkisi 
Dua ve Yaşamın Anlamı X ± SD Allah ile yakınlık  
Dua Aktivitesi 57.0 ± 9.9 .541*** 
Dua Deneyimi 26.0 ± 4.1 .186* 
Duaya Karşı Tutum 18.8 ± 2.5 .232** 
Toplam Dua 101.7 ±12.9 .518*** 
Yaşamın Amacı 38.8 ± 6.0 .015 
Yaşamın Anlamı 34.2 ± 4.0 .197* 
Yaşama Dair Seçim 39.6 ± 6.3 .071 
Yaşamın Anlamını Araştırma 34.1 ± 5.8 .132 
Toplam Hayatın Anlamı 205.5 ± 25.5 .096 

*p<.05     
**p<.01 
***p<.001 
 
Hastaların dua süreleri ortalama 46.6 ± 139.7 dakika olup, %64,5'i Allah'a sığınmıştı. Dua ve alt 
boyutları ile Allah ile yakınlık arasında pozitif bir ilişki vardı. 
Tablo 3. Dua ile hayatın anlamı arasındaki ilişki 
        Hayatın Anlamı 

Dua 
Yaşamın 
Amacı 

Yaşamın 
Anlamı 

Yaşama 
Dair Seçim 

Yaşamın 
Anlamını 
Araştırma 

Toplam Hayatın 
Anlamı 

Dua Aktivitesi .095 .189* .079 .051 .109 
Dua Deneyimi .126 .217* .015 .138 .175 
Duaya Karşı Tutum .175 .106 .070 .167 .190* 
Toplam Dua .133 .219* .061 .115 .162 

*p<.05 

Tablo 3'te gösterildiği gibi, dua aktivitesi ile dua deneyimi ve toplam dua ile yaşamdaki anlam 
arasında pozitif bir ilişki vardı. 
Tablo 4. Duayı etkileyen faktörlerin regresyon analizi ile açıklaması 

Bağımsız 
Değişkenler 

 
Dua Aktivitesi Dua Deneyimi 

Duaya Karşı Tutum  
Toplam Dua 

Beta t p Beta t p Beta t p Beta t p 
Constant  2.532 .013  3.413 .001  4.957 .000  .818 .415 
Yaş (yıl) .403 3.582 .001 .083 .716 .476 .235 1.981 .050 .383 3.463 .001 
Cinsiyet -.124 .858 .394 .020 .132 .895 -.080 .515 .608 -.310 2.607 .011 
Eğitim Düzeyi .034 .278 .782 .024 .195 .846 .165 1.302 .197 .198 1.673 .098 
Medeni Durum -.172 1.719 .090 .019 .185 .854 -.088 .831 .408 .034 .294 .770 
Çalışma Durumu -.136 1.031 .306 .194 1.436 .155 -.066 .472 .638 .287 2.883 .005 
Ailenin Aylık 
Geliri (US$) -.197 1.644 .104 .189 1.542 .127 .068 .535 .594 -.030 .255 .799 

Var olan Diğer 
Hastalıklar .047 .447 .656 -.069 .648 .519 -.103 .937 .352 .015 .155 .877 

Kanser Tipi .073 .619 .538 .234 1.929 .057 .056 .453 .652 -.002 .013 .990 
Amaç .011 .037 .971 .214 .710 .480 .237 .763 .448 .145 .474 .637 
Anlam .123 .648 .519 .502 2.602 .011 .298 1.488 .141 .332 1.646 .104 
Anlam Araştırma -.150 .619 .537 .177 .706 .482 .235 .921 .360 .009 .033 .974 
Toplam Yaşamın 
Anlamı .150 .229 .820 -1.043 1.545 .126 -1.016 1.471 .145 -.484 .697 .488 

 
Test Değeri 

F=2.51,  p= .006,    
R= .54,   R2= .29,   
Adjusted R2= .17 

F=2.01,  p= .030,    
R= .59,   R2= .24,   
Adjusted R2= .12 

F=1.32.   p= .215,    
R= .41,   R2= .17,   
Adjusted R2= .04 

F=1.89,   p= .043,     
R= .49,    R2= .24,  Adjusted 

R2= .01 
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Hastaların demografik özelliklerinin ve hayatın anlamının kanser hastalarında dua üzerine %24.0 
etkiliydi (Tablo 4). Yaşamın anlamının alt ölçeklerinden sadece hayatın anlamı duayı etkiledi. Ayrıca 
yaş (ß=.383, P < .001), cinsiyet (ß=−.310, P < 0.05) ve mesleki durum (ß=.287, P < .01) duayı etkileyen 
faktörlerdendir. Hastaların yaşı ve meslek durumunun namazı olumlu, cinsiyetin ise namazı olumsuz 
etkilediği bulunmuştur. 
 
TARTIŞMA 
Manevi veya dini şeyler şifa için kullanabilir. Bu nedenle Dua, tarih boyunca çeşitli kültürlerin şifa 
bulmasında hayati bir rol oynamıştır. Son zamanlarda tamamlayıcı ve alternatif tıbba çok yoğun ilgiyle 
birlikte, zihin/beden şifası için dua kullanımına artan bir ilgi vardır (Makowski 2004). 
Bu çalışmada Hastaların dua süreleri ortalama 46.6 ± 139.7 dakika olup, %64,5'i Allah'a sığınmıştır. 
Dua ve alt boyutları ile Allah ile yakınlık arasında pozitif bir ilişki vardı (Tablo 2). 
Bu konudaki bazı araştırmalar incelenmiş ve sonuçları bu çalışmanın bulguları ile tartışılmıştır. 
Meraviglia, ruhsal özellikler açısından kadınların %71'inin Tanrı ile yakın bir ilişkisi olduğuna 
inandığını belirledi. İlaveten, katılımcıların yüzde elli biri günde üç ila dört kez dua ettiğini bildirdi 
(Meraviglia 2006). Dua ölçeği puanları yüksek olan kadınlar, Tanrı ile daha yakın ilişkileri olduğunu 
belirtmişlerdir (Meraviglia 2006). Görüldüğü gibi, bu araştırmanın bulgusu diğer çalışmaların 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 
Bu araştırmada dua aktivitesi, dua deneyimi ve toplam dua ile yaşamdaki anlam tutarlılığı arasında 
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna vardı (Tablo 3). Bu bulgu, yaşamın anlamı ile dua arasında pozitif bir 
ilişki şeklinde yorumlanabilir. Bryant, Tanrı'ya inanç ve dua yoluyla stresle başa çıkabileceğini, yaşam 
ve ölüm için anlam ve amaç bulabileceğini belirlemiştir (Bryant 2007). Ayrıca Turton ve Francis (2007) 
dua ile psikolojik sağlık arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yine, Bacchus ve Holley 
(2004) bireylerin kişisel güç, huzur ve yardım ve stresli durumlarla başa çıkmak için duayı 
kullandıklarını bulmuşlardır. 
Dua, psikolojik iyi oluşla pozitif olarak ilişkilidir (Meraviglia 2006). Duanın dolaylı olarak psikolojik 
sağlığı geliştirebileceği ve hayata anlam katabileceği düşünülmektedir. 
Hastaların demografik özelliklerinin ve hayatın anlamının kanser hastalarında dua üzerine %24.0 
etkiliydi (Tablo 4). Yaşamın anlamının alt ölçeklerinden sadece hayatın anlamı duayı etkiledi. Ayrıca 
yaş, cinsiyet ve mesleki durum duayı etkileyen faktörlerdendir. Hastaların yaşı ve meslek durumunun 
namazı olumlu, cinsiyetin ise namazı olumsuz etkilediği bulunmuştur. 
Daha önceki çalışmalar kadınların sürekli olarak erkeklerden daha yüksek düzeyde dindarlık 
bildirdiğini göstermiştir (Spilka ve ark. 2003). Laird ve ark. (2001), erkeklerin aksine kadınların tüm 
dua çeşitleri hakkında daha fazla düşündüklerini ve dua etmek için daha fazla zaman harcadıklarını 
belirtmişlerdir. Ladd ve Bernard, tahmin edildiği gibi, genel olarak kadınların duaları erkeklerden daha 
fazla desteklediğini gösterdi. Ayrıca, kadınlar erkeklerden daha sık ve daha uzun süre dua ettikleri 
belirlendi (Laddn & Bernard 2006). Cinsiyetin dua etmede önemli bir faktör olduğu bulundu, tek 
değişkenli etkilerin incelenmesi, cinsiyetin yalnızca evrensellikle alakalı olduğunu gösterdi (Piedmont 
& Leach 2002). Peterman ve ark. dinlerin veya duaların din veya inançla ve yaşamdaki anlamlılık 
duygusuyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır (Peterman ve ark. 2002). Bilim ve iyi tasarlanmış çalışmalar 
duanın nasıl etkili olduğunu tam olarak açıklayamasa da, duanın güçlü bir iyileştirici etkisi olabileceğini 
göstermiştir (Maier-Lorentz 2004). Kanser hastalarında duanın yaşamın anlamını geliştirmesi ve 
yaşamın anlam kazanmasının şifa sağlaması mümkündür. 
 
SONUÇ 
Dua, Müslüman inancının merkezidir; ancak, hastalarda sağlığı ve yaşamın anlamını kolaylaştırmada 
duanın önemini belirlemek için duanın etkisini diğer inançların bakış açısından araştırmak önemli 
olacaktır. Biri, duaya olan inançtır ve şifa üzerindeki etkileri de belirli kültürel ve sosyal bakış 
açılarından büyük ölçüde etkilenebilir. Dua ve maneviyat, uzun süreli bakım ortamında bütüncül bir 
yaklaşımı teşvik etmek için kullanılabilir. Dua, yaşamda anlam geliştirebilir, dolayısıyla hasta için hem 
fiziksel hem de zihinsel olarak genel olarak olumlu sağlık sonuçları üretebilir. Çalışmanın bulguları, 
kanserli hastalarda yaşamın anlamı ve dua ve etkileyen faktörlerle ilgili klinik uygulamalara ve 
gelecekteki araştırmalara destek sağlamaktadır. Bu çalışma, duanın ve yaşamın anlamını ve bunun 
kanserli hastaların demografik ve hastalık/tedavi özellikleriyle ilişkisini anlamak için yalnızca bir 
başlangıç olabilir. Literatür taraması, duayı ve onun tahmin edicilerini değerlendirmekle ilgili daha fazla 
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çalışmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Duanın tanı sürecinde, tedavi sırasında, tedavi sonrasında ve 
kanserin ileri evrelerinde değişip değişmediğini belirlemek için çeşitli kanser türlerinde dua ve 
öngörücüler incelenmelidir. Türkiye'de bu çalışmanın sonuçlarının bu konuyla ilgili alanlarda dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu çalışmadan klinik uygulama için çeşitli çıkarımlar yapılabilir. 
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Abstract 

This study examines the situation of leveraging Chinese culinary culture in Soc Trang to promote 
gastronomic tourism growth. The popularity of Chinese dishes and specialties in Soc Trang is a major 
tourist draw. The culinary value of the Chinese is a humanistic tourist resource that can be utilized to 
promote the expansion of culinary tourism in Soc Trang Province. Assess the current state of exploiting 
Chinese culinary culture in Soc Trang to promote culinary tourism. Develop strategies and solutions for 
effectively exploiting Chinese cultural and culinary values in the development of Soc Trang's 
gastronomic tourism. Soc Trang's ability to attract tourists is largely attributable to the popularity of its 
Chinese cuisine and specialties. The culinary value of the Chinese is a humanistic tourism resource that 
will contribute to the expansion of culinary tourism in Soc Trang Province. 

Keywords: Gastronomic tourism in Soc Trang province, Chinese culinary culture 

Introduction 

Culinary tourism creates numerous opportunities to improve the local, destination, and national 
economies, and it makes a significant contribution to the tourism value chain, including agriculture, 
food production and processing, advertising, and promotion. Culture should be promoted, cultural 
heritage should be preserved, and cultural exchanges should be expanded. 

Many countries, including Thailand - Kitchen of the World, Indonesian Taste Road, Bali Food Soul, 
and Barcelona Swallow, have capitalized on food tourism and achieved brand recognition. Culinary 
tourism has been mentioned in articles and seminars throughout Vietnam, and while it has been 
implemented by several companies, it has not yet been incorporated into the country's tourism 
development strategy and plan. Food and beverage spending, on the other hand, accounts for 23% of 
total tourism spending. Furthermore, according to the World Travel Awards Asia Region Awards, 
Vietnam was named Asia's leading destination in terms of culture, heritage, and cuisine. 

Soc Trang is a province with diverse cultural colours combining 3 "colours" of Vietnamese - Chinese - 
Khmer. The Chinese community in the settlement process has become integral to the province's history 
and development. The culture of the Chinese people has both its characteristics and has more 
interference with the Vietnamese and Khmer communities to form a Chinese community culture that is 
very rich in cultural aspects when compared to other ethnic groups. Other Chinese. It is easy to see that 
the Chinese community in Soc Trang is very famous for its dishes. Through living, they have preserved 
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the dishes' traditional values and absorbed the communities' culinary culture to create modern Chinese 
cuisine. However, these culinary and cultural values are not deeply explored, leading to not exploiting 
all cultural layers. This leads to many difficulties in the construction of tours due to lack of information, 
inability to show characteristics, and difficulties in building a culinary brand associated with ethnic 
culture. 

Literature reviews 

Hall et all (2003) published the book "Food Tourism Around the World: Development, Management 
and Markets". Provides an in-depth look at this topic with consideration and insight into the 
interrelationships between food, tourism products and tourism experiences. This is a trendy book on 
"Food Tourism", with many data sources cited and used in later research on food tourism. 

Some other books on food tourism or the relationship between food and tourism can be mentioned as 
Long (2004) with "Culinary Tourism" with essays on the intersection between cuisine and tourism; Hall 
& Sharples (2008) with "Food and Wine Festivals and Events Around the World" which recognizes the 
growth of food and wine festivals as part of a national and regional tourism strategy;  Hjalager &  
Richards, (2011) with  book "Tourism and Gastronomy" write about developing an understanding of 
the role, development and future of food and culinary heritage in Tourism in the context of research on 
culinary tourism has not been nearly systematic. 

Many seminars and conferences have been held to discuss the topic of culinary tours worldwide. In 
particular, the World Tourism Organization (UNWTO) has organized many "UNWTO World Forum 
on Gastronomy Tourism". In 2021, this event will take place for the sixth time with the theme 
"Gastronomy Tourism: Promoting Rural Tourism and Regional Development", focusing on the 
contribution of culinary tourism to the process of economic and social integration. It also highlights the 
inherent potential of culinary tourism for job creation, regional cohesion, and sustainable growth. 
Furthermore, UNWTO also publishes the global report on food tourism, "Global Report on Gastronomy 
Tourism," with many lessons on developing models of food tourism exploitation from researchers in 
different countries. Different countries and regions. 

Potential to exploit the value of Chinese culinary culture in gastronomy tourism development in 
Soc Trang 

Typical ingredients for processing 

Dry ingredients 

 

China's food is very diverse. Northern meals commonly include noodles or dumplings. The southern 
coastal region (where the Chinese were in Soc Trang before migrating) employs rice and rice 
prominently in their recipes. 

For Chinese meals, "genuine owners" are grain dishes. Porridge and rice meals need rice (fried rice, 
chicken rice, fried rice). Wheat flour makes dumplings and noodles. Soybeans make noodles, soy milk, 
tofu, and "soy sauce" dipping sauce. Vietnamese eat mung bean sprouts, while Chinese use soybeans. 

Dry food is carefully produced for regular meals. The Chinese use dried ingredients to generate unique 
flavors that aren't available when fresh. Dried mushrooms, cabbage, sauerkraut, salted fish, dried meat, 
fish skin, sea cucumbers, salted eggs, etc. These foods are used in many recipes. Later, as needed. 
Mainly used as side dishes like salted eggs with white porridge; cook to improve porridge and soup 
dishes. For sweetness and perfume, charred squid and shrimp are added to cooking water. On Tet, 
Chinese households eat sausages, dried duck, and dried pork. Salt, five flavors, and cinnamon apricot 
wine season these traditional dried meats. If used, fry or grill. 

Dry foods include lotus seeds, sesame, peanuts, almonds, chestnuts, cashews, or dried grapes and 
apples. Cakes and candies eaten with tea are called raw tea. Nuts and dried fruits are used in pastries 
and tea. Soc Trang's Chinese make "teo" with peanuts, sesame, and malt sugar. Marzipan or bean paste 
cake has a buttery, meaty flavor and a mark on an almond kernel. Chinese cake, often called Ba Trang 
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cake, is a dry dish. On Dragon Boat Festival, the Chinese must have this cake. The filling includes pork, 
sausage, lotus seeds, dried shiitake mushrooms, salted eggs, dried shrimp,... 

Meat dishes 

Meat is typically processed into rice-based major dishes in Chinese cuisine. On important days like the 
death anniversary, holidays, and New Year's Day, people present pig, chicken, duck,... to ancestors and 
gods. Roasting, curving, braising, and frying are popular meat-processing methods. 

The Chinese consume beef, pork, chicken, duck,... but not birds, storks,... or dogs, cats, buffalo,... Pigs, 
chickens, and ducks are the three most popular Chinese meats. 

Roast pork is the most popular Chinese cuisine in Soc Trang. If the pork is roasted, a young pig is used 
since the meat is tastier. The most delectable part of roast pork is the skin, which is wonderful when it 
has an iridescent pink hue, is crispy but not dry, and has a sweet, spicy flavor. Served with Banh cuon 
and raw veggies. Roasting meat needs marinating materials, marinating processes, and roasting 
techniques, thus most people bring it to a roaster or buy ready-made meat. You won't have adequate 
tools at home, and it's tedious and time-consuming. 

At home, pork is grilled, fried, or grilled. Instead of chopping meat into huge chunks, the Chinese 
puncture it into grilled strings. When grilled with a slightly browned outside, it's great with sour fish 
sauce. Hand-sized pieces of fried beef are seasoned in seasonings. Use lots of lard while frying meat to 
make it aromatic and greasy. The meat is marinated with five flavors so the water doesn't drain but the 
paste tattoos the meat. Sliced cucumbers are dipped in viscous juice. People keep meat with bone. 
Usually, it's dried, peppered, or left with a little water to eat with veggies. Stir-frying pork with shallots 
and broccoli is recommended. 

After cleaning and initially processing ducks, individuals make concealed ducks. In Soc Trang's 
Chinese restaurants, potent duck is served with noodles to make duck noodle. The duck belly is packed 
with minced pork and cooked with lemon or orange. Tender, tasty, and not too fatty, duck flesh. Chilli 
vinegar sauce complements duck. 

Chinese love grilled chicken. After the seasoning permeates the meat, they cook the chicken on an iron 
griddle. Charcoal ovens cook evenly and offer a particular flavor that gas or oil stoves lack. Standard 
grilled chicken is golden-brown in color; a bit scorched is OK and makes the chicken more aromatic. 
It's better to tear grilled chicken with your hands since it's so tasty. Vietnamese consume Banh xeo by 
tearing the cake with their hands, rolling the vegetables, and dipping them in sour and spicy fish sauce. 
Boiled chicken is essential for holidays, parties, and anniversaries. Chinese cooked chicken must have 
yellow legs, and young bird will have tastier meat. Soft, non-fatty boiled chicken meat doesn't make 
you fat or sick. Lemon pepper salt flavors grilled chicken. Boiled chicken with garlic, chili, lemon, and 
sugar-flavored sour fish sauce. Salad, tomato, cucumber. 

Seafood - seafood dishes 

Seafood and beef are mainstays in Soc Trang and Chaozhou Chinese cuisines. Most Chinese residents 
in Soc Trang originate from Guangdong, Chaozhou, and Fujian, hence seafood use is limited. formation 
The sea provides several cooking items. This helped them settle in new locations during historic 
sailings. In Soc Trang, the Chinese live in easygoing spots along the river or sea, such as the historic 
Bai Xau port, Lich Hoi Thuong (Tran De), or the coastal Vinh Chau town. Soc Trang's Chinese cuisine 
includes several seafood dishes, such as fish, shrimp, crab, squid, and oysters, due to its history and 
current location. Fish and aquatic product meat is minced, pounded, and seasoned to form fish balls, 
shrimp balls,... 

For fish, boiling and steaming is always the ideal approach to cook wonderful dishes since this easy 
way of processing helps keep the natural taste of the fish to the fullest; other ways, such as deep-frying, 
would damage the fish's freshness and make our seafood lose its innate freshness. Freshest fish is boiled 
or steamed, medium fresh is cooked with strong spices, lengthier type is fried, followed by salted fish, 
and least fresh is used to make fish sauce. 
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Shellfish (clams, snails) and crustaceans are soaked in soy sauce and chile for salads. Raw oysters and 
fish are often eaten. 

 

Vegetables 

The Chinese of Soc Trang, notably the Trieu Chau Chinese in Vinh Chau town, are known for their 
hard labor and fieldwork. Vinh Chau is known for its purple onions and white radishes. Peppers, sweet 
potatoes, veggies, and fruit trees also provide the market (cucumbers, tomatoes),.... 

So many cuisines need vegetables and other commodities. Chinese stir-fried veggies are served with 
sesame oil, oyster sauce, or no sauce and dipping sauce. Noodle dish includes squid, shrimp, and 
veggies. Every region does it differently, but 3-4 types of veggies are essential in this noodle dish. They 
cut tomatoes, broccoli, green beans, cowpeas, and carrots into bite-sized pieces, add broccoli, bean 
sprouts, and for a fragrant noodle section, add onions and cilantro. Fish noodle soup is essential for a 
plate of "collected" veggies with all kinds of accompaniments; there are enough costs, not to mention 
salads to add sliced onions, sliced chiles, and herbs like coriander. In addition to "half-fried, half-
cooked" fish, celery is cooked to balance the fish's fried oil scent and mild, acidic taste. 

The Chinese term the veggies that are cooked together in dishes "cau real" Vegetables bring flavor and 
nutrition to meals. Each vegetable has a different taste and application. People cook together and serving 
vegetables with fatty meat makes the dish healthy. Pickled veggies and radishes go well with roast meat. 
Leftover roasted beef from a supper cooked with pickled cabbage makes wonderful dishes. Vegetables 
help keep meals fresh and warm, especially in hot weather. These heat-clearing soups are termed cool 
soups; cucumber soup with sugar cane leaves, seaweed soup, etc. are popular in Soc Trang. 

Pickled radish 

Pickled radish from Vinh Chau is known throughout the Southwest. This land has many ethnic Chinese 
(called Tieu people because they're from Trieu Chau) People farm purple onion and white radish. From 
October to January of the lunar calendar, white radish is harvested. Pau contains white radish and 
granular salt. Tieu signifies betterment, Vietnamese call it pickled radish. 

Salted duck seeds – Bac Thao eggs 

In Soc Trang and the Mekong Delta, duck farming is common. Hundreds to thousands of ducks battle 
for grains and snails in recently harvested rice fields. A complete field duck lays fist-sized eggs with a 
wonderful, healthy vermilion yolk. Duck eggs can be boiled with fish sauce and dipped in boiling 
vegetables, fried with omelets, fried with a pau, cooked with tea, or salted to save time. 

Wash and dry duck eggs. Eggs in glue. When the water boils, the salt will dissolve; let it cool, then 
whisk in some white wine. Use thin bamboo sticks or micro nano to keep the eggs submerged. Egg glue 
can be eaten a month after being stored cool. Vietnamese duck eggs are salted simply, unlike Chinese 
Bac Thao eggs. Soc Trang has many Chinese. The Bac Thao brought eggs from China. 

Unique spice and taste 

Spices and sauces play a very important role in helping the taste of dishes become delicious and rich. 
For some foods, the use of seasonings is used to treat fishy odors and unpleasant odors to help food 
become more fragrant. People can marinate for some time before cooking for the spices to penetrate or 
add during and after cooking. The sauce part of the Chinese people in Soc Trang is very elaborately 
prepared and especially the compatibility between the dish and the "what kind of dipping" sauce. Some 
simple examples such as steamed or boiled fish will be served with soy sauce; roast meat eaten with 
roast meat such as roast pork, roast chicken; steamed squid, steamed crab served with tangerine oil 
sauce; Fish sauce is often used to dip oysters. That's why there are many kinds of sauces on the Chinese 
table in Soc Trang and depending on the dish, there will be an appropriate sauce to accompany it. 

Distinctive eating habits 

The Chinese consume rice at every meal. Noodles, bread, dumplings, wontons, vermicelli, and noodles 
employ other foods besides rice.  
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New Year's Eve banquets are hosted repeatedly. In business, the owner must organize a banquet for 
Mid-Autumn Festival or New Year's Eve. Gratitude presents for employees and their families. 

Restaurants host many Chinese parties. Chefs prepare banquet food. Banquet tables have 8 dishes 
(symbolic, celebration of the eight immortals). Chinese split food into two groups: Pho real (also called 
Cai real) is a healthful food. These are coordinating foods. 

Chinese banquet foods must be prepared with rare ingredients, the proper size, and the right season, 
termed "Son Hao Hai." Banquet meals are also commonly spice marinated. The chef devotes care to 
decoration and arrangement when cooking and processing, and the meals have congratulatory names 
like "Ngu Long Hy Thuy" (carp with soy sauce) and "Long Phung Trinh Tuong" (Roast chicken and 
steamed fish). The Chinese also add coconut water to dishes like "Steamed pork" and "Shrimp braised 
in China." All these guidelines boost the worth of dishes and help diners taste nice. Eat Chinese rice, 
live in a Western house, marry a Japanese wife, say connoisseurs. 

Culture on the dinner table 

The position of a Chinese person's seat at the table is frequently emphasized. There will be a space 
dedicated for those with greater social standing. 

Invite adults to the dinner table, where the elderly typically sits in the middle. Young people must 
observe table manners and standard etiquette at the dinner table. Before eating, young people must 
welcome their superiors to join them, eat and drink quietly, and when taking up food, they should use 
a light touch. 

Chopsticks play a significant role in the Chinese eating and living culture. They consume noodles to 
consume rice, meat or soup, fish or eggs, all of which are consumed with chopsticks 

Cultural and cultural philosophies value 

The philosophy of yin and yang 

Chinese culture emphasizes yin and yang. Yin and yang affects almost every aspect of life. Every yang 
has a yin counterpart, and vice versa. Sky yang, earth yin, sun yang, moon yin, day and night, hot and 
cold,... These two factors aren't always opposites; they can complement each other. 

Disrupting yin-yang will cause disease. If yang qi is strong, yin qi is weak; vice versa. Strong yang qi 
causes disease, while strong yin qi causes welding disease, internal heat disease, and cold disease. 

In Chinese culinary tradition, food is classified as yin or yang to help prepare a balanced meal. People 
with yin illnesses, like anemia, should eat "yang" foods. Liver, eggs, brown sugar, jujube, etc. remove 
cold and add gas. Hypertension and inflammation require negative-tasting foods like watermelons, 
green beans, lotus seeds, cucumbers, etc. Detoxifying and heat-clearing foods. Substances and foods 
are categorized by their ability to balance yin and yang. 

When preparing food, it's important to consider the recipient's health to ensure optimal body function. 
Tropical heat causes hot flashes (hot flashes, heat in the body). Watermelon and cool soup help them 
cool down during this time. A pale-yellow complexion indicates spleen and stomach illness (typhoid 
fever), so ginger and lemongrass are vital. Too much lead can cause a cold stomach, so eat ginger and 
avoid watermelon. To supplement a Yin drop, eat easy-to-digest, nutrient-rich foods. Yang Sheng, or 
hot flashes, require a yin, low-calorie, high-fiber diet. 

Yin foods are sweet, spicy, and red or orange. Potatoes, papaya, and peppers are dry, earth-based foods. 
Bitter and salty foods are yin; they're often watery, green or gold. Water source distinguishes warm 
foods like cucumbers, tofu, and lotus sprouts, seeds, and tubers. Two categories divide cooking 
methods. Frying and baking are yang; boiling and steaming are yin. 

The yin and yang philosophy are also expressed in the proverb, "Men cannot live without chives, women 
cannot live without lotus seeds." Chives are a long-lasting and healthy spice that grows quickly, is easy 
to grow, and can be harvested multiple times without the need to plant new plants. According to Oriental 
Medicine, chives are spicy, sweet, warm, and non-toxic, making them important enough to represent 
male physical characteristics and health. Chives nourish the kidney, aid in yang balance, detoxify, and 
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treat cold and weak stomachs. Many people, particularly the Chinese, regard lotus root as a valuable 
raw material for creating precious dishes that nourish the body as well as tonics. Lotus root has a 
delicious, sweet taste and when eaten, it aids in the removal of toxins from the body. Lotus root can be 
eaten raw or cooked and is suitable for a wide range of people, from the elderly to children. Lotus root 
is effective in treating disorders in the body, especially in women, because it detoxifies and purifies the 
body. As a result, the skin becomes brighter and more beautiful. In Chinese cuisine, shallot cake and 
red apple lotus root soup are two common uses for shallots and lotus roots. 

Five culinary elements 

Metal, tree, fire, and earth are the elements. The Five Elements Theory says these five elements make 
up the universe. These elements have distinct properties and interact based on mutuality and 
incompatibility. 5 Elements Mutual Birth refers to births that support each other's development. Wood 
births fire, fire births earth, earth births metal, metal births water, and water births wood. The five 
incompatible elements are interpreted as oppression, preventing each other's growth. Wood carves 
earth, earth carves water, water carves fire, fire carves metal, and metal carves wood. 

Five organs in our bodies correspond to five flavors in Chinese cuisine. 

The Kim-onion-like flavor affects the lungs. The earthy sweetness benefits the spleen and digestion. 
Salty tastes affect the kidneys, while bitter tastes affect the heart. Moc onion's sour flavor refers to liver. 

Five flavors combine yin and yang in food composition, nutrition, and therapy. Harmonizing the five 
flavors regulates both the internal and external yin and yang balances. A year has four seasons, and the 
body's five flavors must be balanced to match them. Spring should limit sourness and increase 
sweetness; summer should eat less bitter and salty foods and more spicy foods; autumn should "reduce 
spicy and increase sourness"; and winter should limit salty taste and increase bitterness. Regardless of 
the weather, the goal is to make yin and yang and the five body elements absorbable and healthy. 

Chinese food is seasoned with five flavors. Five-spice powder uses five-element philosophy. Pepper, 
anise, cinnamon, and cumin make up five-spice powder. Pepper (warm stomach, anti-vomiting), anise 
(relieves sore throat, cough), cloves (digestive stimulant, antiseptic), cinnamon (prevents CVD, relieves 
joint pain), cumin are effective on most body organs (replenish kidney, treat abdominal distension). 

Some other beliefs of the Chinese people 

According to Chinese tradition, children and grandchildren must always offer food to grandparents or 
parents, living or dead. These dishes must be tasty, good, and timely. Chinese people eat fruit to 
symbolically let go of the old and welcome the new. Chinese eat ginger, cabbage, onion, garlic chives, 
and chives with soy sauce to prevent cholera in early spring. Since then, Chinese people offer their 
ancestors fruit on New Year's Day. 

Chinese refer to longevity noodles as "birthday cakes" Long-life noodles are a Chinese wish for healthy, 
long lives. Therefore, longevity noodles are a dish served at parties and during the New Year. Instead 
of biting and chewing longevity noodles, you must suck and breathe them in. The longer the noodle 
represents the longer life, the longer it will live. Longevity noodles are Trieu Chau's non-salty (sweet) 
version. Sweet milk noodles are cooked with boiled chicken; the egg yolk represents a wish for more 
luck, and the round egg represents life's fullness. 

In the spring, Chinese people drink tea to talk, so "Tho Leo" (raw tea, tea ingredients), printed cake, bia 
cake, "lung puffy" cake are indispensable. (Long, filled phoenix cake with dragon and phoenix on top). 
On New Year's Day, every Chinese family has cakes with congratulatory names, such as: - Banh Toi's 
glutinous rice flour, sugar, and dried ingredients make it long-lasting. Ancestor cake is fried before 
eating. Banh Toi is a dry food made of filtered flour called "Cao," which is homophonous with "Cao 
Cao" and "Cao Phat". 
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Advantages and disadvantages in exploiting the culinary culture of the Chinese in Soc Trang 
province. 

Advantages 

The Chinese community in Soc Trang is concentrated in certain areas, such as the Chinese community 
in Vinh Chau town, the Chinese community in Soc Trang city, and so on. As a result, community and 
cohesion High quality aids in the preservation of the most typical cultural version of the Chinese people 
from the time they migrated until now. In Chinese families, communication between children, parents, 
grandparents, and relatives is also kept in their native tongues such as Tieu, Canton, and so on. Because 
of the well-preserved culture, the Chinese community's identity becomes appealing to tourists. When 
they visit Chinese neighborhoods, they will notice a difference in housing, shops with Chinese 
characters on the signs, daily life, and communication. Food culture in these areas is also preserved by 
the way ingredients are prepared, processed, and especially the dishes served during Tet holidays. The 
way to keep the meaning of the dishes on Tet holiday shows the old concepts and traditions because it 
is delicious to make and must ensure the accuracy of ingredients. 

The Kinh - Hoa - Khmer community of three ethnic groups living together on Soc Trang's land has 
influenced and exchanged cultures in many ways. The same is true for cuisine, particularly in restaurants 
that have reduced and changed certain ingredients and processing methods to accommodate other ethnic 
communities. The Kinh and Khmer people enjoy Chinese dishes such as roasted pork, khai duck, salted 
duck seeds, and vice versa, the Chinese enjoy dishes such as sour soup, hot pot with fish sauce, braised 
fish, and so on. This contributes to the culinary culture of the three ethnic groups in particular, as well 
as Soc Trang in general. Gradually, the dishes were no longer restricted to a single ethnic group's 
community, but became popular to the point where, when eating, people no longer distinguish which 
dishes belong to which ethnic groups, but simply eat whatever they want. rather than contemplating its 
origins. When it comes to Soc Trang's culinary culture, this creates a general attraction for tourists. 
They eat certain dishes frequently, but when they learn the origin, they are ecstatic because they didn't 
realize they had been eating for a long time without realizing it was a Chinese and Khmer dish. It piques 
visitors' interest, encourages them to explore, and provides interesting information about dishes in the 
context of culinary tourism. 

The Chinese in Soc Trang have a wealth of culinary knowledge that has yet to be discovered. From how 
to prepare and create spices to how to handle strong-smelling foods like hearty foods or tenderize meat 
and bones, we've got you covered. How to eat a lot of greasy food without getting bored, or how to eat 
white porridge while still feeling delicious, and even porridge has become famous dishes such as Tieu 
porridge and Quang porridge. This treasure has the potential to exploit culinary values such as cooking 
information about the dishes. A plentiful treasure in culinary tourism is the potential to develop cooking 
classes, providing tourists with knowledge and skills in cooking Chinese dishes. They are referred to as 
Chinese dishes, but they are both familiar and strange dishes such as kia dishes, potential dishes, salted 
dishes such as salted duck eggs, and pickled radishes. Or, when organizing cooking classes, a way to 
eat to nourish, eat to prevent, and eat to help the body balance in eating with Chinese philosophies 
(Cooking Class). 

In Soc Trang, there is a foundation for leveraging culinary tourism, such as specialty workshops such 
as pia cakes, sesame seeds, sausages,... or famous restaurants serving dishes such as noodles, duck 
potential, duck vermicelli cooked with pepper,.... These establishments provide visitors with the 
opportunity to sample delectable dishes and specialties. If you want to start a culinary tourism business, 
you will need to build on this existing foundation. The production workshops can create a food tour 
program that includes visiting, tasting, and learning about specialties; at the same time, small culinary 
programs can be organized to promote and sell these specialties. Ordinary shops are also popular 
destinations for visitors to Soc Trang. However, in order to fully exploit the inherent culinary potential, 
more experiences and culinary culture must be brought. By constructing food street models, we can 
exploit the culinary path that develops based on these available eateries. 

The popularity of Chinese specialties and dishes in Soc Trang is a major draw for tourists. Although 
not as large as the Chinese communities in Ho Chi Minh City or Bien Hoa (Dong Nai), the Chinese 
community in Soc Trang has developed its own distinct culinary culture and dishes. famous food from 
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near and far The Chinese in Soc Trang have succeeded in spreading their cuisine to other communities. 
Pia cake and "sa pau" tuber are two typical examples of Soc Trang cuisine's popularity. Referring to pia 
cake is synonymous with Soc Trang, and vice versa, pia cake is among the top keywords that tourists 
consider when visiting Soc Trang, alongside Bat pagoda and noodle soup. "Xa pau" has also become a 
familiar dish of many localities, with most people referring to Vinh Chau as the origin, and in the 
afternoon, people also know Vinh Chau when there is "Xai pau" and purple onion. This creates a brand, 
which is something that people in tourism try to build with a lot of effort and expense in order to attract 
tourists. In general, tourists will believe that they can only fully enjoy the original flavor of the pia cake 
and "sa pau" if they visit Soc Trang and Vinh Chau. This is the potential of culinary culture in terms of 
motivating and compelling tourists to visit Soc Trang. 

Favorable conditions for profiting from culinary tourism 

- Festivities: Every year, many large ethnic festivals are held in the area that is home to the three ethnic 
groups. The large number of festival visitors creates favorable conditions for the province to fully 
realize the potential of culinary and culinary tourism. People's food needs are very high because "of 
course for the first time," food must always come first. Tourists, in particular, are constantly on the 
lookout for new experiences. This is an excellent opportunity to develop culinary programs that will 
serve tourists and promote cuisine. 

- In conjunction with numerous other types of combined tourism  

+ Farmstay tourism: The Chinese in Vinh Chau are well-known for their farming; here, crops range 
from fruit trees (tomatoes, cucumbers, gourds, and melons) to vegetables (green cabbage, cabbage, and 
so on) (purple onions, radishes). This has the potential to grow into a farmstay type. And, in addition to 
the culinary culture available in the local Chinese community, it is possible to develop services such as 
cooking for tourists or directly processing the harvested fields into dishes. 

+ Tourism through homestays: Homestay tourism, if it can be exploited in areas where the Chinese live, 
is also an interesting activity due to concentrated living and well-preserved culture. In addition to 
learning more about living culture and community culture, culinary culture is an essential component 
when the dishes here can be said to be quite Chinese because cooking activities preserve the flavor of 
Chinese dishes. 

Difficult 

Despite its great potential, food tourism has not been recognized or given adequate attention. Eating 
and enjoying food is limited to "physiological" requirements, and the most culinary-related activity is 
the sale of specialty items such as pia cakes, sesame seeds, sausages, and so on. Culinary tourism has 
not yet developed, so it can only be combined with other types of tourism, such as cultural tourism, eco-
tourism, and so on. This enriches culinary culture. not fully utilized to serve tourists Since then, tourists' 
culinary experiences have been diminished, and there is no sense of enjoyment or memory of the dishes. 

Advertising has a methodical and uniform problem. There is little information about depth; most of 
them only focus on famous dishes with general and monotonous content, not particularly prominent 
with other places' cuisine. Local cuisine promotion is still lacking, owing primarily to a lack of 
production facilities for conveying information about specialties and dishes. Food should be promoted 
through a variety of channels rather than just the press and television. Because, when it comes to food, 
only by tasting it can people truly understand what we are trying to convey. Focusing too much on web 
channels or newspapers will have little effect and may even backfire, causing viewers to become bored. 

Solutions to develop Chinese cultural culinary tourism in Soc Trang provincePropaganda and 
promotion 

Propaganda and promotion 

Develop a methodical and synchronous marketing plan. In propaganda and promotion activities, it's 
necessary to determine the objectives and requirements for appropriate strategies for products and 
locations, which vary based on the market's characteristics. Stakeholders organize seminars and 
conferences to exchange and advise on tourism promotion methods, especially those using information 
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technology and advertising methods. For businesses, it's best to choose promotion and advertising that 
balances spending and resources. 

Analyze customer traits to segment tourists and choose the best marketing for each group. Media 
programs should introduce destinations, cuisine, and cooking to seniors, retirees, and housewives. 
Promoting food culture on Facebook, YouTube, Tik Tok, etc. is a good way to reach young people. For 
tourists in travel agencies, agents combine direct marketing such as email, coupons, and phone calls 
based on company and agent reputation. 

Using food-themed billboards and statues in tourist areas to promote.... These images link food to a 
destination. Many places have built statues of Ca Mau crab, Kep crab (Cambodia),.... for tourist check-
in. Check-in is a necessary tourist activity. Unique check-in points are a selling point for the online 
community, but there are negative cases. In general, check-in points with culinary design are a good 
way to promote and impress tourists. Update maps, brochures, travel newsletters, etc. in design, content, 
and images. 

Creating an electronic page with information about food tours, dishes, and festivals, fairs, festivals, etc. 
Information pages are designed by professionals to increase popularity with tourists. The interface is 
modern and lively, with easy-to-find information organized by item. Adding more languages, especially 
English, to attract international visitors as self-discovery travel rises. 

Using PR in propaganda, food promotion, and culinary tourism. Create relationships with public groups 
by providing food and culinary tourism information, images, products, services, and activities based on 
public needs. Plan and double-check content that shows thoughtfulness and professionalism to make a 
good impression on destination cuisine and culinary tourism. Plan to participate in cultural, social, and 
volunteer activities to share problems with community and society. Creating quality products and 
building PR trust is an effective way to win partners' and tourists' sympathy, friendship, and cooperation. 

Learn and gather relevant resources on Chinese culinary culture through multiple channels. Chinese 
food culture can be collected and gathered in documents such as books, newspapers, magazines and 
local people. Each document will have its own advantages, so a harmonious combination of documents 
helps our presentation to have both interesting content and information and more authenticity about the 
source of information, especially news sources, book. In addition, book and food programs can be 
organized, enjoying food together and discussing. Field surveys of local people should also be carried 
out as there will be many sources of oral information and unknown folk experiences. The more 
interesting the information, the more unique it will be, which will cause curiosity and interest for visitors 
when listening. However, regardless of any source, it is necessary to ensure the authenticity of the 
information. 

Employees attend training classes to hone their presentation skills and content processing skills. Good 
skills help to convey narrative content to visitors with an open attitude when sharing, caring about 
tourists' reactions as well as having an attractive style and expression. Training courses should be 
organized, and activities should be tested and evaluated to improve and enhance the skills of the staff 
who are responsible for speaking to guests. Content includes assessment of content, skills and case 
handling. In addition, foreign language is also a factor that should be considered besides knowledge 
and skills, the staff self-improve and participate in foreign language training programs to meet the 
requirements of international tourists. 

Training and improving professional qualifications 

Conduct surveys to gather data on human resources. To have the best solutions, it is necessary to first 
understand the necessary human resource information, such as quantity and quality, i.e. professional 
qualifications of human resources. Based on the information gathered, it is possible to conduct an 
analysis and assessment of the current situation, strengths, and challenges in human resources. This is 
regarded as a method of "catching the disease" for the resolution of professional qualifications. 

Authorities and businesses, as well as travel agents and destination managers, collaborate to create 
master plans and human resource development management plans. Researching tourism industry 
development trends to forecast human resource development trends, resulting in longer-term strategies 
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to train human resources to meet the needs of the tourism market not only now, but also in the future. 
The training plan adheres to the practical requirements for having appropriate training directions and 
improving human resource quality, particularly in terms of working ability and work productivity at 
various positions. At the same time, in addition to training and improving existing human resources, 
policies should be developed to attract trained human resources from the province as well as human 
resources from other areas. 

Training and teaching programs should be standardized. Find instructors and instructors who are a good 
fit for your skills and expertise. Follow the criteria of the location where the culinary tourism activities 
take place as well as the business requirements to have a reasonable training program, not too heavy on 
theory, spend a lot of time on practice, and practice at different locations. the foundation for staff to 
practice newly acquired skills and gain necessary experience when serving visitors 

Investigate market trends 
To determine the behavior of tourists, it is necessary to investigate the guests' travel situation. The travel 
behavior of visitors reveals important information, such as the type of tourism they are interested in, 
the type of tourism they know about the destination, and the type of Chinese culinary tourism they 
promote via which channels, as well as the factors they consider when selecting and experiencing food. 
Through research, it is possible to select the optimal channel for promotion, determine the destination's 
weaknesses and strengths, and identify the type of Chinese culinary tourism in Vietnam. Soc Trang and 
the things that must be adjusted and developed to increase tourists' satisfaction and desire to return. For 
the agency to provide information on the number of businesses, it must provide data on the number and 
demographic characteristics of tourists. For information on tourists' behaviors, conduct surveys or in-
depth interviews to collect the necessary data. 
Construct short-day, day-to-day, check-in tours in accordance with the current trend of tours becoming 
shorter and shorter. If tourists previously opted for package tours with lengthy durations, they now favor 
short-day tours with diverse options in the form of partial payment or just use. Use a particular service, 
such as transportation, lodging,.... Consequently, food tours incorporate short activities that can take 
place during the tour, such as visiting a production facility, tasting food, taking a cooking class, or 
participating in a food fair or festival, in accordance with current trends. In addition, the trend of tourists 
participating in community activities to experience the local culture is growing in popularity. They 
desire to come to a culinary tourist destination not only to visit and enjoy, but also to experience the 
stages of production, processing, and participation in a rural market,... Therefore, we must design and 
develop more experiential activities, such as food tours that allow participants to feel the culture. 

Improve hygiene quality, ensure food safety 

To avoid unsanitary conditions that have a negative impact on the destination and its reputation in the 
tourism industry, it is necessary to intensify inspection and check every stage. Level 2 of Maslow's 
hierarchy of "safety and security" needs. Ensure the hygiene and safety of food to protect human health 
and life. Due to the sensitivity of the human body, food hygiene and safety are a matter of concern; a 
poorly prepared dish can easily affect the intestines. 
Develop and enhance the system of food safety regulations and sanctions. Stakeholders collaborate to 
agree on ideas for establishing common food hygiene and safety regulations. After the completion of 
the regulations, there is a policy that ensures culinary exploitation locations in tourism are aware of and 
comply with the regulations. There are inspection and evaluation activities for production, processing, 
and serving. Regulatory violations may result in the issuance of the necessary licenses and certificates 
and the imposition of penalties. 
Develop a "from farm to table" model to ensure that food processing raw materials are clean and 
hygienic. To be able to manage the quality of input materials, connect the supplier of agricultural and 
livestock products to the production sites of specialties, culinary products, or the system of restaurants 
and eateries. enter. The functional agency is responsible for coordinating with the raw material 
production site to provide guidance on regulations to ensure safety during the cultivation and animal 
husbandry phases, as well as harvesting and slaughtering procedures that prevent infection. 
Considering neighborhood space and a food street. The areas where these culinary activities take place 
are frequently crowded with tourists, requiring a rapid service rate and the management of waste and 
wastewater. Construct a restaurant and stall area suitable for common space, leaving space for route 
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planning, areas for installing water pipes, and waste collection and concentration areas to prevent the 
loss of aesthetics. general view. Build the necessary pipes for wastewater drainage to prevent stagnation. 
There is a system of trash cans, and business owners must also be equipped to prevent stagnation, which 
can cause odors and create conditions for bacteria to infect food. 

 

Preserving cultural and artistic values of Chinese cuisine in Soc Trang 

Recognizing the community's role in preserving heritage as well as recognizing the community's role 
and protecting its interests in tourism development. Among cultural tourism types and activities, the 
importance of the local community cannot be overstated. The cultures built by these local communities 
are the driving force and the primary draw for tourists to these locations. The development of tourism 
based on the cultural and gastronomic values of the Chinese cannot be separated from the Chinese 
community and the Soc Trang community in general. The proper recognition of their roles makes them 
feel valued and proud of their cultural identity. This motivates them to continue developing and 
preserving the traditional Chinese culinary culture. Pay close attention to tourists, as they are one of the 
primary factors that influence exploitation and conservation activities. 

To design tourism activities and tourism products with the soul of traditional culture, it is necessary to 
incorporate national and regional characteristics. The more that locality and uniqueness are enhanced, 
the more we can build a highly competitive tourism program, increase the attractiveness, and reduce 
the number of products that follow market trends in a similar fashion. Consider appropriate tourism 
activities to prevent unsuitable culture from influencing and distorting the development process. 
Respecting cultural diversity, promote the trend of responsible tourism associated with the community. 
Construct tours with the themes "heritage," "culture," and "traditional" that include discovery activities 
to arouse culinary and cultural values and provide visitors with a variety of experiences. 

To take advantage of development priority policies and support capital, there are registration and 
development activities such as the registration of intellectual property rights and trademarks of culinary 
dishes, such as through the OCOP program. Therefore, OCOP makes it possible to restore and develop 
traditional Chinese cuisine. Additionally, the OCOP program regularly includes activities to promote, 
propagate, and promote the production and consumption of goods. This can provide opportunities to 
develop culinary tourism activities, such as fairs, festivals, etc., based on promotional campaigns and 
programs. In addition, these activities generate a substantial amount of revenue and profit, thereby 
guaranteeing revenue for production establishments, business households, craft villages, etc., as well as 
revenue for expenditure on activities. Social security activities ensure the growth and preservation of 
the community's culture. 
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Öz 

 

Hem geçmişte yaşamış atalarımız hem de modern insanlar için, et en çok arzulanan gıda maddelerinden 
biridir. Tarih boyunca insanoğlunun en temel besin maddelerinden birisi olması hasebiyle, yemek 
kültürünün, sosyal hayatın ve edebiyatın önemli bir motifi haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla antik 
dünyanın pek çok edebiyatında olduğu gibi, klasik Arap edebiyatında da bu motif diğer gıda ürünlerine 
kıyasla daha belirgin bir konuma sahiptir. Muhtemelen bu durum, ister avcılık ister besicilikten elde 
edilmiş olsun, et ürünlerinin diğer temel gıda malzemelerine göre genellikle daha pahalı olmasıyla 
ilişkilidir. Diğer bir deyişle etin ekonomik gücü temsil eden bir gösterge olarak görülmüş olması, kadim 
şair ve yazarların ete verdiği bu değeri açıklayabilir. Elbette bu noktada etin ihtiva ettiği tabii lezzetin 
pek çok insana hitap ettiği de unutulmamalıdır. Bu çalışma, et motifinin klasik Arap edebiyatında ve 
bilhassa klasik Arap şiirinde nasıl bir iz bıraktığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda, Arap edebiyatının klasik eserlerinin birincil kaynak olarak kullanılması 
planlanmaktadır. Buna mukabil konuyla ilgili modern çalışmalara da müracaat edilecektir. Çalışma 
kapsamında kadim Arapların ete vermiş oldukları önem araştırılacak ve bu gıdanın Arap dili, kültür ve 
edebiyatındaki konumu incelenecektir. İslam öncesi Arap şiir ve yazınında gastronomiye ilişkin 
konuların fazla rağbet görmemiş olduğu bir gerçektir, ama buna rağmen kadim şairlerin dönemlerinin 
yemek kültürünü yansıtacak bazı detayları şiirlerinde ölümsüzleştirdiği de gözlemlenmektedir. İslami 
dönemde ise Arap şair ve yazarlar pek çok alanda olduğu gibi gastronomi alanında da daha somut 
başarılar elde etmiştir. Öte yandan bu çalışmada, araştırmanın sınırları dolayısıyla yalnızca et motifinin 
izi sürülecek ve Arap edebiyatından konuyla ilgili bazı seçkin örnekler sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Klasik Arap Edebiyatı, Et, Gastronomi. 

 

THE MEAT MOTIF IN CLASSICAL ARABIC LITERATURE 

Abstract 

 

Meat is one of the most desired foodstuffs for both our ancestors who lived in the past and today’s 
modern people. Since it has been one of the most basic foodstuffs of mankind throughout history, it has 
become an important motif of food culture, social life, and literature. Therefore, as in many works of 
literature from the ancient world, this motif has a more prominent position in classical Arabic literature 
compared to other food products. This is probably due to the fact that meat products, whether from 
hunting or livestock, are generally more expensive than other staples. In other words, the fact that meat 
was seen as an indicator representing economic power can explain the value given to meat by ancient 
poets and writers. Of course, at this point, it should not be forgotten that the taste of meat appeals to 
many people. This study aims to determine how the meat motif left a mark in classical Arabic literature 
and especially in classical Arabic poetry. For this purpose, it is planned to use the classical works of 
Arabic literature as a primary source. On the other hand, modern studies on the subject will also be 
used. Within the scope of the study, the importance that the ancient Arabs gave to meat will be 
investigated and the position of this food in the Arabic language, culture, and literature will be 
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examined. It is a fact that the topics related to gastronomy were not popular in pre-Islamic Arabic poetry 
and literature, but despite this, it is observed that the ancient poets immortalized some details that reflect 
the food culture of their age in their poems. In the Islamic period, Arab poets and writers achieved more 
concrete successes in the field of gastronomy, as in many other fields. On the other hand, in this study, 
only the meat motif will be traced due to the limitations of the study and some outstanding examples 
from Arabic literature on the subject will be presented. 

 

Keywords: Arabic Language and Literature, Classical Arabic Literature, Meat, Gastronomy. 

Giriş 

Et ürünleri, hem geçmişte iptidai yöntemlerle ziraat ve avcılıkla iştigal eden atalarımız hem de modern 
insanlar için daima en arzu edilen gıda maddelerinin başında olagelmiştir. İnsanoğlunun geçmişten 
bugüne uzanan uzun tekâmül sürecinde, insanî beslenme düzeninin en mühim ögesi olan et, insan 
hayatında işgal ettiği önemli konum dolayısıyla daima yemek kültürünün, içtimaî yaşamın ve edebiyatın 
önemli bir motifi olmuştur. Bu yüzden pek çok antik edebiyatta olduğu gibi, Arap edebiyatında da et 
motifinin diğer gıda ürünlerine kıyasla daha dikkat çekici bir konuma yerleştirilmiş olması esasen 
şaşırtıcı değildir. Büyük ihtimalle bu durum, ister avcılık isterse besicilik faaliyetlerinden elde edilmiş 
olsun, et ve et ürünlerinin diğer yaygın gıda maddelerine nazaran çoğu zaman daha pahalı olmasıyla 
doğrudan irtibatlıdır (bkz. Rozin, 2003, s. 466). Başka bir deyişle etin iktisadî kuvveti temsil eden bir 
gösterge olarak telakki edilmesi, kadim Arap şair ve yazarlarının ete verdikleri bu büyük değeri 
açıklayabilir. Bununla birlikte, etin kendi bünyesinde ihtiva ettiği doğal lezzetin pek çok insanın 
zevkine hitap ettiği de göz ardı edilmemelidir. Kısacası hemen hemen her kültürde önemli bir besin 
kaynağı olarak karşımıza çıkan bu ürün, eski Arap kabileleri arasında da son derece mühim bir gıda 
maddesi olarak görülmüş ve Arap edebiyatında da belirli bir yansıma alanı bulabilmiştir. 

Materyal ve Yöntem 

Bu araştırma, klasik Arap edebiyatında ve özellikle klasik Arap şiirinde et motifinin nasıl bir iz 
bıraktığını saptamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Arap edebiyatının klasik eserlerinden 
birincil kaynak olarak istifade edilmesi planlanmaktadır. Elbette bununla birlikte araştırma konusuyla 
alakalı modern çalışmalardan yararlanılması da öngörülmektedir. Çalışma kapsamında, eski Arapların 
ete verdikleri önem incelenecek ve bu besin maddesinin Arap edebiyatındaki konumu mütalaa 
edilecektir. İslam öncesi Arap edebiyatında, hamriyyât sanatı bir tarafa bırakılacak olursa, gastronomiye 
ilişkin konuların fazla rağbet görmediği bir gerçektir; ama buna karşın bazı eski Arap şairlerinin 
dönemlerinin yemek kültürünü şiirlerinde kısmen de olsa yansıttığı gözlemlenmektedir. İslami 
dönemde ilim ve edebiyat alanında gerçekleşen hızlı sıçramalarla birlikte, Arap şair ve yazarları 
gastronomi alanında da daha belirgin girişimlerde bulunmuşlardır. Ne var ki bu çalışmada, araştırmanın 
sınırlılığı dolayısıyla yalnızca et motifi incelenecek ve Arap edebiyatından konuyla ilgili bazı güzide 
örnekler sunulacaktır. 

Bulgular ve Tartışma 

Kadim Arap kültür ve geleneğinde, cömertlik ve misafirperverlik çok önemli erdemler olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla insanların ikram edebilecekleri en kıymetli yiyecekleri arasında olan et, bu 
kültürde ayrıcalıklı bir konuma erişmiştir. Zengin bedevi kabileleri veya iktisadi gücü yerinde olan 
insanlar, gelen misafirlerinin önüne et yemekleri koymuşlardır. Sert ve fırtınalı hava koşullarının hâkim 
olduğu kuraklık mevsimlerinde, arzu edilen mahsulün alınamadığı veya besi hayvanlarının telef olduğu 
zamanlarda, bedevî şairlerin et ikramıyla övündüğünü görmek bu nedenle şaşırtıcı değildir. İslam öncesi 
Arap şairleri bu minvaldeki buhran günlerini bir çeşit kumar olan meysir oyununa iştirak edilebilecek 
ideal bir zaman olarak görmüşlerdir. Çünkü meysir ortaya sürülen bir deve üzerinden oynandığından, 
bu devenin etlerinden bir kısmının kabilenin aç insanlarına gidecek olması hayırseverlik olarak 
yorumlanmıştır. Dolayısıyla meysir oyununa katılmak, kıtlık zamanında et ikram edecek kadar cömert 
olmanın bir göstergesi şeklinde değerlendirilmiştir (Hussein, 2009, s. 4; bkz. Olçun, 2022, s. 9). 

Araplar ziyafetlerinde yaptıkları et ikramını son derece yüksek bir cömertlik nişanesi olarak kabul 
etmekle kalmamış, bu hasletleriyle diğer milletlere karşı da övünmüşlerdir. Meşhur bir Arap 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

21 
 

atasözünde, “Erkek milletini iki kırmızı helak etmiştir: Et ve şarap.” [ َُجاَل اْألَْحَمَراِن: اللَّْحُم َو اْلَخْمر  [أَْھلََك الرِّ
denilmektedir. Bu atasözündeki “helak olma” eylemi, hem Arapların ete olan aşırı düşkünlüklerine hem 
de ziyafetlerde bol bol et ikram etmelerinden dolayı ciddi masraflarla karşı karşıya kalmalarına işaret 
etmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) eti, “Dünya ve ahirette katıkların efendisi” [ ِْنیَا و اْآلِخَرة  [َسیُِّد اْإلَداِم فِي الدُّ
olarak nitelendirerek yüceltmiştir. İslam öncesinin en meşhur Arap şairlerinden olan Te’ebbeṭa Şerran 
(ö. 540 [?]), insanoğlunun aldığı en önemli fiziksel hazların et kaynaklı olduğunu ifade etmiş ve bedevî 
kültüründeki etin önemini gözler önüne sermiştir (Şahin, 2011, s. 76-77). 

Araplar arasında etin üstün bir yiyecek olarak telakki edildiğini gösteren pek çok anekdota rastlamak 
mümkündür. Türkçede “et” denildiğinde, bugün yaygın olarak akla ilk önce inek eti gelmektedir; ama 
eski Arapların pek çok hayvanın etini beğenerek tükettiklerini söylemek mümkündür. Ne var ki bunların 
arasında deve eti başı çekmektedir. Bilhassa bedevilerin yemek anlayışında, deve etinin en üstün 
yiyecek olduğunu vurgulayan güzel bir anlatı bulunmaktadır. Buna göre, Emevî Halifesi Abdülmelik 
b. Mervân (ö. 86/705) bir gün bir bedeviye, “En iyi yemek nedir?” diye sorar. Bedevi, halifenin bu 
sorusuna üstün bir seci örneği ortaya koyarak: “Koca hörgüçlü genç bir deve, hastalıksız şekilde 
sağlığında boğazlanmış, taşan tencerelerde, keskin bıçaklarla, soğuk bir sabahta.” [ بَْكَرةٌ َسنَِمة، ُمْعتَبَطَة غیر
 .yanıtını verir. Bu sanatsal cevap karşısında, Abdülmelik b [َضِمنَة، فِي قُُدوٍر َرِذمة، بِِشفاٍر َخِذمة، فِي َغداٍة َشبَِمة
Mervân’ın bedeviyi takdir ederek “Aferin! İyi bir (tasvir) yaptın.” dediği rivayet edilmektedir (el-Câḥiẓ, 
h. 1423, c.1, s. 239). 

Esasen eski Arapların et tüketimine olan düşkünlüklerini anlamak için bu minvaldeki rivayetlere ihtiyaç 
yoktur. Nitekim sadece Arap dilinin kelime dağarcığına bakmak suretiyle dahi onların ete ne kadar çok 
rağbet gösterdiklerini anlamak mümkündür. Örneğin; etin konu edildiği şiirlerde karşımıza çıkan ḳarem 
 .sözcüğünün, “ete çok iştah duyan” anlamına geldiği bilinmektedir (bkz. İbn Manẓûr, t.y., c. 12, s (قََرم)
473; Ebû’l-Hindî, 1970, s. 50-52). Bir dilde böylesi bir kelimenin bulunması, söz konusu temayülün 
halk arasındaki yaygınlığına işaret etmektedir. Üstelik Arapçada ḳarem sözcüğü ile aynı kökten türeyen 
ve ete duyulan iştahın çeşitli hallerini ifade eden farklı sözcüklere rastlamak da mümkündür (Şahin, 
2011, s. 76-77). 

Et, Araplar için uzun çöl yolculuklarında protein ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir besin kaynağıdır. 
Bu nedenle eski şiirlerin raḥîl bölümlerinde, şairlerin yolda etle nasıl beslendiklerini anlattıkları bazı 
dizelere tesadüf etmek mümkündür. Örneğin; Muḫaḍram şairlerden olan ‘Abde b. eṭ-Ṭabîb’in (ö. 
25/645 [?]) uzun bir kasidesinde, çölde yaptıkları yolculuk esnasında nasıl et tükettiklerini betimlediği 
bir sahne şu şekildedir: 

ا َوَرْدنَا َرفَْعنَا ِظلَّ أَْرِدیَةٍ  "لَمَّ
  

 اْلَمَراِجیلُ َوفَاَر بِاللَّْحِم لِْلقَْومِ 
   

َوْرداً َوأَْشقََر لَْم یُْنِھْئھُ طَابُِخھُ 
  

َما َغیََّر اْلَغْلُي ِمْنھُ فَْھَو َمأُْكولُ 
   

َمةٍ  َت قُْمنَا إِلَى ُجْرٍد ُمَسوَّ ثُمِّ
  

أَْعَرافُھُنَّ ِألَْیِدینَا َمنَاِدیلُ 
   

ثُمَّ اِْرتََحْلنَا َعلَى ِعیٍس ُمَخدََّمةٍ 
  

َرَواِكَعھَا َمْرٌن َوتَْنِعیُل" یُْزِجي
   

 “Orada durduğumuzda, (mızraklarımızın üzerinde) örtülerimizin gölgesini (bir çadır gibi) yükselttik. 
(Bu sırada) kazanlar insanların (afiyetle yemesi) için et ile (kaynayarak) fokurdadı. 

(O et ki yer yer) pembemsi yer yer kumral, onun aşçısı onu (tam manasıyla) pişirmemiş; kaynama onun 
(rengini biraz) değiştirdiğinde (ise hemen) yenilir. 

Sonra yeleleri ellerimiz için mendil olan kısa tüylü damgalanmış atlar(ımız)a döndük. 

Daha sonra (ayaklarına) kayış takılmış akça develerimizin üzerinde yola koyulduk. (Ayaklarının zarar 
görmüş noktalarının) yağlanması ve sarmalanması, yorgun ve tökezleyen develeri nazikçe 
yönlendiriyordu.” (el-Cebûrî, 1391/1971, s. 73-74) 
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Eski Arapların bilhassa deve veya kertenkele gibi belirli yerel hayvanların etlerine olan düşkünlüğü, 
onlarla diğer milletler arasında kimi zaman bir atışma sahasına dönüşmüştür. Arapların yaygın şekilde 
tükettiği bu minvaldeki etleri yeğlemeyen veya bu etlerden fazla hoşlanmayan milletlere mensup bazı 
kişiler, Arapları bu et ürünlerine düşkünlükleri dolayısıyla yermeye çalışmış, Araplar da kendi âdetlerini 
savunarak onların eleştirilerine karşılık vermiştir. İbn Ḳuteybe’nin (ö. 276/889) ‘Uyûnu’l-Aḫbâr adlı 
eserinde, bir Fars hükümdarıyla bir bedevi arasında geçtiği iddia edilen ilginç bir diyalog 
aktarılmaktadır. Rivayet edildiğinde göre, kabalığının ve cehaletinin gözler önüne serilmesi için, bir 
bedevi günün birinde Fars hükümdarının huzuruna çıkartılır. Fars hükümdarı: “Eti en güzel olan şey 
nedir?” diye sorar. Bedevî: “Deve” yanıtını verir. Fars hükümdarı: “Sesi en uzağa giden (havan) 
hangisidir?” diye sorar. Bedevî: “Deve” yanıtını verir. Fars hükümdarı: “Ağır yükü en iyi hangi 
(hayvan) kaldırır?” diye sorar. Bedevi: “Deve” karşılığını verir. Bunun üzerine hükümdar: “Deve eti, 
ördek, tavuk, civciv, turaç veya oğlaktan nasıl daha iyi olabilir?” diye sorar. Bedevi cevaben: “Deve eti 
su ve tuzda pişirilir, sizin söyledikleriniz de su ve tuzda pişirilirse, iki tadın arasındaki üstünlük 
anlaşılır.” yanıtını verir ve diğer savlarını da kendine has çeşitli söylemlerle ispatlamaya girişir (İbn 
Ḳuteybe, 1343/1925, c. 3, s. 199). Arap ve Farsların et tüketim alışkanlıklarının karşı karşıya getirildiği 
bu anekdotun gerçek bir hadiseye dayanıp dayanmadığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ne 
var ki Arapların kendi tüketim zevklerini farklı ulusların, bilhassa da Farslıların zevkleriyle kıyasladığı 
muhtelif örneklere rastlamak mümkündür. 

Örneğin; hem Emevî hem de Abbâsî Dönemini görmüş olan Ebû’l-Hindî’nin (ö. 180/796 [?]) ilginç bir 
manzumesi bu bağlamda zikredilebilir. Ebû’l-Hindî’nin pek çok et çeşidinden bahsettiği bu şiirinin, 
esasen Arapların beslenme âdetlerini eleştirenlere karşılık vermek maksadıyla nazmedildiğini 
düşünmek mümkündür. Nitekim şair ilk dizesinde eski Arapların kertenkele eti tüketimlerine atıfta 
bulunarak kertenkele yemekten iğrenmediğini belirtmektedir. Kertenkele etinin yanı sıra koyun 
pastırması yemeyi sevdiğini dile getirmekte, hoşlandığı birkaç garnitürü sıralamakta ve iştah kabartacak 
şekilde kızartılmış kuzu etine değinmektedir. Müteakiben el-Behaṭṭ adlı yemeği sevmediğini 
belirtmekte ve muhtemelen bu beyanıyla Arapların sonradan tanıştığı yemeklerden hazzetmediğini 
vurgulamayı amaçlamaktadır. Su katılmaksızın pirinç, süt ve yağla hazırlanan bu yemeğin adı, 
muhtemelen Arapçaya Farsça aracılığıyla Sindhî dilinden geçmiştir (bkz. el-Ferâhîdî, t.y., c. 4, s. 22). 
Balık tüketimini de sevmediğini anlatan Ebû’l-Hindî’ye göre yaşlı bir kertenkelenin etinden daha 
lezzetlisini bulmak güçtür. Et yemeye tutkun olan kişinin (ḳarem) şifası ise, şaire göre çekirge 
yumurtasının yenmesidir. Arapların beslenme âdetlerinin yüceltilmesi için nazmedildiği anlaşılan bu 
şiirde, bilhassa et ürünlerine ve hayvansal gıdalara yapılan vurgular son derece dikkat çekicidir. Söz 
konusu şiir, sekiz dizeden oluşmaktadır: 

بَاَب فََما ِعْفتُھَا "أََكْلُت الضِّ
  

َوإِنِّي ألَْھَوى قَدید اْلَغنَمْ 
   

ْبُت ُزبداً َعلى تَمَرةٍ  َوَركَّ
  

فَنِْعَم الطََّعاُم َونِْعَم اْألَُدمْ 
   

َالِء َوَكْمَء اْلقَِصیصِ  َوَسْمَن السِّ
  

ُكبوُد النََّعمْ َوزیُن السَّدیِف 
   

َولَْحَم الَخروِف َحنیذاً َوقَدْ 
  

بَمْ  أُتیُت بِِھ فائِراً في الشَّ
   

ا البَھَطُّ َوِحیتَانُُكمْ  فَأَمَّ
  

قَمْ  فََما ِزْلُت ِمْنھَا َكثِیَر السَّ
   

َوقَْد نِْلُت َذاَك َكَما نِْلتُمُ 
  

ٍب ھَِرمْ  فَلَْم أََر فِیھَا َكضَّ
   

اْلبُیُوِض َكبَْیِض الدََّجا َوَما فِي
  

ج َوبَْیُض الَجراِد ِشفاُء القََرمْ 
   

باِب طََعاُم اْلُعَریبِ  َوَمْكُن الضِّ
  

َوَال تَْشتَِھیِھ نُفُوُس اْلَعَجْم"
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“Kertenkeleler yedim ve onların (etinden) nefret etmedim. Ben koyun pastırması yemeyi de severim. 

Hurmanın üzerine tereyağı bindirdim; (bu) ne hoş yemek, (bu) ne hoş katıktır… 

…Ve de eritilip sızdırılmış (tereyağı), ḳaṣîṣ (ağacının altında yetişen) mantarlar ve deve ciğerlerinin 
süs(lediği) hörgüç yağı… 

…Ve de kızartılmış kuzu eti, soğuk (bir günde henüz) cızırdarken bana getirildi.  

el-Behaṭṭ (adlı yemeğinize) ve sizin balıklarınıza gelince, hâlâ onlardan fazlasıyla hasta oluyorum. 

Ben de bunları sizin tattığınız gibi tattım; ama bunların içinde yaşlı bir kertenkele gibi (lezzetli) olanını 
hiç görmedim. 

Yumurtalar arasında tavuk yumurtası gibisi yoktur. Çekirge yumurtası ise eti çok seven kişinin şifasıdır. 

Kertenkele yumurtası, Arapcıkların yemeğidir; Arap olmayanların canı onu çekmez.” (Ebû’l-Hindî, 
1970, s. 50-52) 

Sonuç ve Öneriler 

Hem geçmişte hem de günümüzde insan beslenmesinin önemli bir parçası olan et ve et ürünleri, pek 
çok antik edebiyatta olduğu gibi klasik Arap edebiyatında da belirgin bir konuma sahiptir. Tarihin pek 
çok döneminde etin diğer yaygın gıda maddelerine nazaran genellikle pahalı olması, Arap edebiyatında 
et tüketiminin ve et ikramının bir statü göstergesi olarak görülmesine sebebiyet vermiş olmalıdır. 
Cömertliği ve misafirperverliği çok önemli erdemler olarak gören eski Araplar, konuklarına et ikram 
edebilecek güce sahip olmalarıyla iftihar etmişlerdir. Arap şairleri, kıtlık zamanlarında bir çeşit kumar 
olan meysir oyununa iştirak edilmesini, kumarın sonucunda fakirlere dağıtılması ön görülen belirli 
miktardaki deve etini dayanak kabul ederek yüceltmişlerdir. Etin Arap kültüründeki önemi atasözlerine 
de yansımış, Hz. Muhammed (s.a.v.) eti yücelten ifadelerde bulunmuş ve klasik dönem şairleri ete 
duydukları beğeniyi gerek şiirlerinde gerekse fikirlerini beyan ettikleri mensur sözlerinde dile 
getirmişlerdir. 

Klasik Arap kaynaklarında veya Arap nesrinde, etin, bilhassa da deve etinin bedevi Araplar tarafından 
ne kadar çok sevildiğini gösteren anekdotlara rastlamak mümkündür. Bunlardan bazısında, bedeviler 
ete duydukları iştahı, secili sözlerle en güzel ve en sanatsal şekilde betimleme maharetini 
göstermişlerdir. Öte yandan eski Arapların ete olan düşkünlüklerini anlamak için, bu minvaldeki 
rivayetlere ihtiyaç yoktur. Nitekim Arapçanın kelime dağarcığına bakıldığında, ete duyulan iştahı 
nitelemek için müstakil kelimelerin türetildiği gözlemlenmektedir. Bu durum, et tüketim kültürünün 
eski Araplar arasında ne denli yaygın bir temayül olduğunu en açık şekilde göstermektedir. Buna 
mukabil, Arap kasidelerinde etle ilgili çeşitli bahislere rastlamak mümkündür. Örneğin; uzun çöl 
yolculuklarında eti önemli bir protein kaynağı olarak gören şairler, kasidelerinin raḥîl bölümlerinde, 
seferleri esnasında dinlenirken yedikleri etleri kimi zaman bahis mevzusu edebilmektedir. 

Özellikle eski Arapların yemek kültüründe yaygın olarak tüketilen deve veya kertenkele gibi belirli 
yerel hayvanlara ait etlere duyulan iştah, Araplarla diğer uluslardan insanlar arasında zaman zaman 
atışmalara yol açmıştır. Deve veya kertenkele etinin lezzeti hususunda dile getirilen yoğun beğeniyi 
avama özgü gören kişilerle Araplar arasında cereyan eden bazı hadiselere dair rivayetler, günümüze 
kadar ulaşmış durumdadır. Ne var ki bu rivayetlerin, özellikle de mensur anlatıların güvenilirliği 
hususunda temkinli olunması daha doğru görünmektedir. Buna mukabil et motifinin tezahür ettiği 
şiirlerin daha güvenilir olduğunu düşünmek mümkündür. Bu minvaldeki manzumelerin bazı özgün 
örneklerinde, Arap şairlerin kendi yemek kültürlerine özgü et tüketim değerlerini müdafaa ettiği ve 
genel olarak Arapların et tüketimi hususundaki zevklerine ilişkin bilgiler aktardığı dizelere rastlamak 
mümkündür. Edebiyat kaynaklarında eski Arapların yemek kültürüne özgü verilerin, istikbalde daha 
kapsamlı bir çalışmanın içerisinde bütün detaylarıyla değerlendirilmesinin, hem eski Arap edebiyatının 
hem de Arap mutfağının tarihsel gelişiminin aydınlatılması açısından son derece yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Introduction 

In recent years, rapid developments in technology have shown themselves in the tourism sector as well 
as in all sectors. The use of technology has carried tourism to a much different point than it has always 
been, thus starting the trend of Tourism 4.0 and Digital Transformation in Tourism. This innovative 
move should be considered much more than just creating beautiful web pages or actively using social 
media accounts. Tourism can provide more efficient use of scarce resources with new ways in areas 
such as travel, tourist flow and management, service, thanks to technologies such as artificial 
intelligence, big data, virtual reality, recognition technology, internet of things (IoT), robotics. The 
usage areas of these technologies in the tourism sector are increasing day by day. In this study, the 
technologies used in tourism, the areas where these technologies are used and application examples will 
be examined. 

The importance of tourism-oriented technological developments is increasing day by day for both 
tourism businesses and travelers. The fact that tourism is one of the sectors most affected by the Covid-
19 crisis felt on a global scale is one of the biggest reasons for this increase. Due to the uncertainty 
created by the crisis, the closure of many countries' borders and the travel restrictions it brought caused 
tourism to be negatively affected in this process. In order to reduce these negative effects, the 
importance of technological developments was also emphasized in the guide prepared by the European 
Commission (URL-1). It is very important for companies that provide tourism services to follow 
technological changes in order not to fall behind their competitors. 

The use of technology in tourism, which started with simple automation, pool and lawn mowers in the 
early days, has developed over time. Today, the use of technology in tourism; virtual reality and 
augmented reality (Williams & Hobson, 1995; Yung & Khoo-Lattimore, 2019; Timur and Köz, 2022), 
robotics (Bozkurt-Uzan & Sevimli, 2020; İbiş, 2019), artificial intelligence (Baser & Olcay, 2022; 
Ercan, 2020a), Internet of Things (Topsakal, 2018; Aksoğan, 2021), big data (Esen & Türkay, 2017; 
Bozkurt-Uzan & Özüçağlıyan, 2020) appear with complex applications.  

Conceptual Framework 

In this section, the most used technologies in the tourism sector will be explained and application 
examples will be presented. 

Virtual Reality and Augmented Reality 

Virtual reality is computer-assisted three-dimensional environments in which the user's senses are 
stimulated, directed and interacted in real time. (Guttentag, 2010). Virtual reality technology has 
exploded in recent years, with the rise of smart devices that can be used at home. Some tourism services 
companies take advantage of this technology, especially by providing 360-degree interactive 
photography and video. With virtual reality technology, which is one of the most promising 
technologies for tourism-oriented companies, potential customers can access a virtual promotional 
environment. For example, it offers great opportunities for hotels in terms of rooms, hotel facilities and 
promotion of places to visit in the surrounding area. Airlines, on the other hand, offer virtual reality as 
an experience where passengers can feel like they are in the theater, for example, with various shows 
in the waiting rooms. 

Augmented reality, on the other hand, is generally defined as the projection of a place that actually 
exists in the physical sense to electronic media using computer-aided images (Jung, Chung & Leue, 
2015). Augmented reality technology has similar features to virtual reality technology. The most 
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important difference is that instead of completely changing the environment a person is in, it enriches 
that environment by making various contributions. It is also cheaper than virtual reality technology and 
even just owning a smartphone or tablet is enough to use this technology. Today, with augmented reality 
applications, the images of historical buildings from the periods they belong to can be animated and the 
works exhibited in museums are visualized as they were in the periods they were used. Again, thanks 
to an application developed for the Spanish city of Valladolid, tourists get the chance to see the 
important points of the city and get information with an augmented reality experience. 

Today, people can have an idea about touristic destinations by using both technologies and these 
experiences are effective in touristic travel decisions. Virtual and augmented reality applications 
undoubtedly offer much richer and interactive content compared to traditional 2D brochures. In our 
country, it is seen that virtual and augmented reality applications in the tourism sector focus on historical 
places and museums. 

Robotics 

A robot can be expressed as an automatic physical technology product that has the ability to move and 
can do certain jobs (Sezgin & Karagöz, 2021). The fact that robots have become an indispensable part 
of life day by day has expanded their usage areas in the tourism sector as well. Due to the advances in 
robotics and artificial intelligence, the increasing capabilities of robots, and low operating costs, robots 
have become an alternative for manpower working in the tourism sector. Especially recently, robotic 
systems have been used in accommodation facilities to provide concierge service, room service and 
cleaning and recreation services. In food and beverage businesses, robots are used that greet customers 
and take them to their tables, take orders, prepare and serve orders and even sing and dance. Robots 
used at airports provide various assistance such as welcoming passengers, providing necessary 
information, making language translations, transporting goods, and making shopping suggestions. In 
addition to these, robots guiding open or closed touristic areas are used in various countries. Robots are 
being used in more and more fields every day due to their positive aspects such as working continuously, 
doing routine and boring jobs without complaining, providing quality service, and completing the work 
completely and on time. 

Artificial Intelligence 

Artificial intelligence is the realization of intelligent behavior made by humans by the machine. The 
aim of artificial intelligence is to imitate human intelligence through computer (Pirim, 2006). Artificial 
intelligence is used in sectors such as manufacturing, automotive, banking, finance, health, 
telecommunications, energy, as well as in the travel and accommodation sectors. Artificial intelligence, 
which was initially used in the tourism industry to simplify marketing processes, is now mostly used in 
the field of customer service. Chatbots, which respond to customer demands 24 hours a day, 
uninterruptedly and quickly, are used in many businesses in the tourism sector, especially in 
accommodation and travel. These bots also have the capacity to learn new things from their interactions 
with customers, and they are constantly improving themselves. In this way, customers get answers to 
all their questions and this experience increases customer satisfaction. The most important thing that 
makes a hotel quality and beautiful is the thoughts of the guests. Therefore, maximum satisfaction 
should be aimed in customer relations. Therefore, efforts to bring artificial intelligence to the stage of 
welcoming guests and meeting all their needs continue uninterruptedly (Samala, katkam, belamkonda, 
& rodriguez, 2020). 

One of the usage areas of artificial intelligence is recognition technologies. These technologies include 
fingerprint recognition, face recognition, retinal scanning and some other biometric identifiers. This 
technology is already used by some hotels. In these hotels, guests can enter their rooms with a 
fingerprint and complete their check-out process without the need for a receptionist. In addition, non-
contact access is ensured by using biometric technologies such as fingerprint reading, face and iris 
recognition, as well as the entrance and exit of hotel employees to private areas such as offices or 
kitchens, apart from hotel customers. At the same time, thanks to these technologies, temperature 
measurement and mask control were carried out quickly and automatically with thermal cameras at the 
facility entrances during the covid 19 epidemic period. 
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Internet of Things (IoT) 

It can be defined as the communication of devices used in daily life with each other via the internet. In 
other words, in the most basic sense, IoT is the communication of physical objects with certain systems 
or among themselves with the help of internet networks. Technological infrastructure such as radio 
frequency identification, wireless sensing networks (sensor) and cloud computing is needed for the 
internet of things (Büyükkalaycı & Karaca, 2019). Thanks to one of the most exciting technological 
developments, IoT, the life of travellers is getting easier. For example; Thanks to the Internet of Things, 
guests can easily control the lights, air conditioners and many other things in the hotel rooms with a 
technological device or mobile phone provided by the hotel. Especially, tourists from abroad do not feel 
alienated anywhere in the world with mobile applications. By connecting with various devices, they can 
get information about the whole environment and continue their journey without additional guidance. 
Thanks to the suitcase sensors that have started to be used in some airports, tourists can actively see the 
location of their luggage via bluetooth connection. On the other hand, with the new generation mobile 
access control systems, the room number is defined to the guest's mobile device. In this way, guests do 
not need to carry a card or key to enter their room. The internet of things (IoT) and devices becoming 
online provide tourism companies with the opportunity to gain real-time customer experience and 
expand their customer base. 

Big Data 

Big data technology; It refers to large amounts of various datasets collected through websites, social 
media, smart mobile devices (Ercan, 2020b). Unless these large amounts of data are analyzed with the 
right methods, they don't make much sense. Today, companies analyze big data; develops effective and 
efficient solutions for strategic decisions, operational processes, campaign management and marketing 
techniques (Bayer, Aksogan, Celik & Kondiloglu, 2017). For this reason, the use of big data in the 
modern tourism sector has become a part of the process. Almost all successful companies have their 
own data collection techniques. One of the most important uses of data is to improve personalization. 
Companies effectively use the analysis of the data they collect in their campaigns and offers. Current 
business performance analysis emerges as another valuable use of data. In particular, hotel owners can 
determine the targets for the next year by considering the occupancy rates of the previous years with 
the data they collect. Because when supply is predictable, pricing can be determined more realistically.  

The tourism industry, which collects a huge amount of data, can get an idea about their customers' 
thoughts and buying habits thanks to the data, even though they differ among themselves. Getting to 
know customers also makes the customer experience much better. On the other hand, tourism businesses 
can more easily identify their strengths and weaknesses with big data. The internal feedback, combined 
with the online interaction of customers, easily presents what businesses need to improve or stay the 
same. Effective use of big data enables both to introduce the business to the right customer and to reach 
them at the right place and at the right time. 

Result 

The digitalization that developed with Industry 4.0 has been an important development that affects not 
only the tourism industry but also many industries and compels them to adapt to this situation. The 
tourism industry has started to use digital technologies in the sector by adapting to this transformation. 
Although tourism cannot be thought of independently from the human factor due to its nature, 
developing technology has changed the conditions of competition and made it inevitable for businesses 
and tourism employees who adapt to technology. When we look at the current digitalization steps in the 
tourism industry, it is seen that many technologies are used in the fields of accommodation businesses, 
food and beverage businesses, airports and tourist guides.  

Digital technologies used in the tourism sector appear as virtual reality and augmented reality, robotics, 
artificially, the internet of things and big data applications. Virtual reality and augmented reality 
applications in the tourism sector, travel businesses, museums, city centers, hotel businesses, 
entertainment centers, food and beverage and transportation areas; it is used to assist tourists in matters 
such as marketing, information, guidance and promotion.  
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When we look at the current robotization steps in the tourism industry, it is seen that many technologies 
are used in the name of robotization in accommodation businesses, food and beverage businesses, 
airports and tourist guide profession within the scope of the sector. Accommodation establishments 
provide services such as welcoming guests, checking-in, transporting and storing their luggage, room 
service, housekeeping and concierge services. In food and beverage businesses, taking orders, cooking 
meals and serving services can be provided. Flight information, cleaning, accompanying passengers 
and directing to the right door can be provided at the airports. Robots, which can provide various 
services such as providing information about artifacts to visitors to museums and consulting about tours, 
have become technologies that we are starting to encounter frequently today. 

It is seen that artificial intelligence has started to be used in tourism areas such as accommodation, travel 
agency, food and beverage, museums, tourist guidance. Customer relations, customer service, 
consultancy, translation between languages and analytical operations are some of the tasks that artificial 
intelligence supported applications can fulfill in the industry. Chatbots and assistants with auto-reply 
feature on the websites of tourism businesses are one of the most common usage examples of artificial 
intelligence supported technologies in the tourism industry. 

The widespread use of portable devices such as smart phones and tablets and wearable technologies 
such as smart watches has made the concept of the Internet of Things important. IoT is used in the 
tourism sector, especially in accommodation businesses, food and beverage, travel and tourist guide 
areas. Today, with the internet of things technology, it is possible to turn on or off the lights in hotels, 
control the elevator and heater, adjust the room temperature, and use smart locks through a single 
device.  

Big data is a huge field that provides access to detailed information at every step, from pre-travel 
preparation to post-travel sharing. It is used to obtain detailed information about many subjects from 
accommodation facilities to the type of transportation to be used in travel, from food and beverage 
businesses to hospitals, from communication opportunities to health institutions, from places to visit 
and cultural features. In terms of determining customer needs, investment management, corporate 
resource and facility planning, revenue management and measuring lifetime customer value, airlines, 
hotels, agencies, food and beverage businesses and other accommodation-travel businesses can offer 
products and services according to customer characteristics and provide cost advantage depends on the 
tourism industries' use of big data. 

In future studies, the usage areas of digitalization, which is diversified in the sector, can be examined 
in more depth thanks to the rapidly developing technology. In addition to the new applications expected 
to emerge with digitalization in tourism, the trends of investors and customers regarding the innovations 
can also be examined. 
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ABSTRACT 

 

Tourism has different effects on the overall quality of life, thus influencing subjective assessments of 
the quality of life in a certain area. The preservation of the cultural heritage of the city center of Split 
and Diocletian's Palace is directly threatened by the emergence of mass tourism and the phenomenon 
of apartment building. Therefore, the goal of the research was to analyze the quality of life of the 
residents of the city center of the city of Split and Diocletian's Palace. Qualitative research was 
conducted using a semi-structured interview during July and August 2021 with 25 permanent residents 
of the city center and Diocletian's Palace. According to the results, most residents have a negative 
opinion about the current form of tourism in the city and consider the quality of life to be bad. Among 
the wider positive factors on the quality of life in the city, the location and size of the city, the sea and 
the climate stand out, while the main disadvantages are the lack of parking spaces, traffic, noise, and 
communal issues. The COVID-19 pandemic damaged the quality of life on a global level, but the 
subsequent decrease in touristic demand did not affect the increase of the level of quality-of-life 
satisfaction. Mass tourism thus seriously impairs the quality of life of the inhabitants of the researched 
area, where even additional income cannot replace the present negative factors. For this reason, most 
of the remaining residents are thinking about moving to other parts of the city. The results of this 
research can therefore be used when designing more effective future strategies that should reconcile the 
interests of the local population and tourist strategies related to certain areas. 

 

Keywords: quality of life, mass tourism, Split city center, Diocletian Palace, Covid – 19 
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INTRODUCTION 

Tourism as a topic, just like the quality of life, has always been relevant. If we combine one with the 
other and look at the impact of one phenomenon on another, i.e., tourism on the quality of life, we will 
certainly get different data and conclusions in different localities. Tourism, as a ubiquitous topic, affects 
many things, either historically or in contemporary terms. It is the cause of various global phenomena 
starting from physical and urban environmental changes, up to ecological, social, economic, and quality 
of life changes. As a strong global driver of many things, it can cause and effect changes on society, but 
also on the quality of life, whether in a positive or negative way. Split is often colloquially referred to 
as the "Flower of the Mediterranean" and it is truly like that in terms of tourism in Croatia. In a great 
geographical position, built on the foundations of the old Roman Empire, on the place where the then 
emperor Diocletian built a palace which is today's old city center of Split called Diocletian's Palace. 
Now, Split and its center and the narrower area of Diocletian's Palace are experiencing not only changes 
in terms of the renovation of the buildings inside it, but also a change in the structure of the population 
as well as summer tourist visits from all over the world. 

Today's visit of tourists, which the respondents of this research characterize as "massive" and highly 
expanded over the last 10 to 15 years, is certainly unique. Apart from being a transit city on traffic 
corridors, especially those to Dubrovnik or by boat to islands Brač, Hvar, Šolta, Vis, Korčula, Split is 
today more visited by tourists than ever before. All the changes in the touristic identity of the city of 
Split and the city center have had a great impact on the quality of life of the inhabitants of these areas, 
as a result of major structural changes, such as the transformation from a settlement that was once 
numerous to residents of different classes, various trades, and old apartments, where the value of the 
property did not have too high a price, to today when the area mostly consists of apartments, restaurants, 
cafes of great financial value, but also without the number of permanent residents who are there even 
in the summer. In addition to the impact of the mentioned changes on the quality of life, the area of 
interest was under the impact of the COVID-19 pandemic on the quality of life, as well as the 
possibilities of improving the quality of life and opinions about local government and politics with the 
aim of reducing the negative impacts of tourism on the overall quality of life. 

Residents of the city center of Split are highly motivated for the restoration and preservation of 
Diocletian's Palace and the center, according to research from 2008. Many of them were either born in 
Split or have a family tree that has been there since ancient times, and as such, with their or their family's 
long life, they are motivated to renovate, not only for reasons of renovation of buildings, but also for 
increasing the value of real estate. The historical core is becoming more important to the residents as a 
heritage, and they advocate the preservation of such tradition and culture. Emphasis is also placed on 
utility companies, whether they are engaged by the city or privately, which condition the municipal 
infrastructure in the city and the quality of life of the residents of the city core, as well as the preservation 
of cultural and historical heritage, strongly depends on them. Along with them, entrepreneurs are key 
actors in the city center of Split. Even though their main goal is money, they are also the initiators of 
events and content in the city. They are also the owners of real estate in the city and are therefore also 
participants in life in the city core. Entrepreneurs are revitalizing the city center, but they also expect 
certain privileges, especially if you consider that real estate in the city center is significantly more 
expensive and valuable (Leburić, 2008).  

According to the sociological changes that Split was going through, especially with the arrangement of 
the Riva and Diocletian's Palace in Split, Split is seen through as a tourist city, where various spheres 
are included, and it needs to be defined as a primarily transit Adriatic center. Riva and Diocletian's 
Palace are viewed through a cultural aspect because that is why tourists come to Split (Leburić, 2008). 
As for work and activities, tertiary activities have always been represented in Split. After the Second 
World War, more than half of the employees in Split worked in tertiary activities, while the share of 
employees in the primary sector is constantly decreasing. The same was true in the period after the 
Homeland War (Klempić, 2004).  

Tourism and Quality of Life  

Quality of life is an interdisciplinary and complex topic that is dealt with by scientists from the fields 
of philosophy, medicine, sociology, ecology, law, economics, theology, etc. The concept of quality of 
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life was first used by A. C. Pigou in his book on economic well-being from 1920. Quality of life and 
the assessment of quality itself must include all elements, and this concept is much broader than the 
issue of individual health (Akranavičiūtė & Ruževičius, 2007). We can approach the quality of life 
objectively and subjectively. With the change of viewpoint on the term perceived through the life 
experience of the individual, the basic criteria for evaluating the quality of life also changes, whereby 
these are the subjective elements of joy, happiness, and satisfaction with life. The objective approach 
to the study of quality of life is more traditional and based on a series of assumptions about what makes 
life good and is predominantly focused on the identification of external conditions that lead to the 
improvement of life. According to the authors Burišić et al. (2012) when researching from the objective 
approach, it is important to emphasize that this approach uses different events (the authors talk about 
war, divorce), environmental conditions (the authors talk about GDP, the health and social protection 
system) and demographic factors (gender, age, etc.) as indicators of the quality of life, based on the 
objective characteristics of individuals and the conditions of their lives. On the other hand, subjectivity 
in the study of quality of life starts from the assumption of insight into affective reactions as well as 
cognitive reactions of individuals to their own life, without observing individual aspects of life, and all 
this with the aim of understanding the quality of life and the subjective well-being of the individual 
(Burišić et al., 2012).  

Quality of life can be defined as "the way we experience our own life" (Holjevac Avelini, 2006. 154). 
Authors Lučev and Tadinac (2008) believe that the quality of life is not directly determined by the 
standard of living, but a certain degree of satisfaction of some basic life needs can be considered a 
necessary, but not sufficient, condition for the quality of life (Lučev, Tadinac, 2008). Each individual 
judges and evaluates his level of satisfaction or dissatisfaction with life, i.e. his quality of life, thus 
giving it a subjective element through everyday conversations and conversations among acquaintances 
and friends. The elements of quality of life can be reduced to three major areas (Holjevac Avelini, 
2006):  

 health and physical condition 
 family and community life 
 work, employment, and achievement.  

An increasingly frequently researched term in the quality of life, developed by different world countries, 
is the Quality-of-Life Index. De Economist (Economist Intelligence Unit's Quality of Life Index) 
designed in 2005 with the aim of creating a unique and comprehensive methodology for measuring the 
quality of life within certain countries. The index is described as purposefully present when combining 
objective and subjective quality of life indicators, and some of the individual quality of life indicators 
that this index includes are (Burušić et al., 2012):  

 material well-being (GDP), 
 health (life expectancy), 
 political stability and security, 
 family life, 
 life within the community, 
 climatic conditions and geographical location, 
 unemployment rate, 
 political freedom. 

The quality of life is indirectly measured by the Human Development Index (HDI) introduced in the 
early nineties of the 20th century by the UN. The basic goal of the HDI is to assess the development of 
societies. In doing so, scoring is introduced for each country in the range from 0.001 to 1. The three 
main HDI indicators are life expectancy, education and gross national income, and countries are ranked 
and compared based on the achieved points. To consider a country developed according to the UN, 
countries with an HDI greater than 0.8 belong to that group. According to this index, Croatia scored 
0.796 points in 2011 and was ranked 46th out of 187 countries for which the index was calculated 
(Burušić et al., 2012). Numerous research on the quality of life have shown the complexity of the 
connection between objective indicators and the individual's subjective assessments of his own quality 
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of life. Basic life needs fulfillment, that is, the degree of satisfaction, does not result from the mere 
satisfaction of basic life needs, and the increase in the standard of living which does not have to be 
directly related to the quality of life. Furthermore, looking at certain (demographic) variables such as 
gender, age, level of education, socioeconomic and marital status are essential for observing the quality 
of life. By the way an individual experiences and evaluates the quality of his life, demographic variables 
can cause some differences in objective living conditions (Lučev, Tadinac, 2008).  

Especially after the economic crisis of 2008, tourism was considered an important driver of economic 
recovery and growth and had enough opportunities for development, thus strengthening the relative 
importance of the industry in city destinations. Overtourism is the result of a combination of several 
factors, which have been created by visitors to certain places. The term is also associated with 
technological progress, both in travel itself and in communication and internet advertising, thus making 
travel easier to organize and increasing flexibility and freedom of movement. As a response to it, 
sustainable tourism, restoration, development, as well as the involvement of the entire community, from 
the local population to the authorities and tourists, appears. The local population of a particular tourist 
spot is important, but so is the cohesion of tourism and permanent residents of the place. There are also 
socio-cultural factors that directly or indirectly affect the quality of life, but also the experience of 
tourists and tourism. The author Jelinčić (2006) points out the distinction between the local population 
and their culture, tourism workers as well as tourists and tourist culture. Tourism mixes people and 
cultures that are unique to each local community, and in order to understand tourism as a factor of 
change in the community and beyond, a better understanding of these mentioned cultures should be 
achieved. The author believes that mass production is occurring, whereby small local crafts are 
collapsing, but there is also an inversion where the local population buys in stores, and tourists buy 
expensive traditional products, all because of the ignorance of the local culture, stereotypical demands, 
and financial power on the part of the tourists (Jelinčić, 2006).  

We can see the manifestation of positive socio-cultural effects through the stimulation of local pride 
due to tourism. It is certainly positive that tourism improves cooperation, helps build public 
infrastructure for the common good, promotes peace, understanding, provides funds for heritage 
restoration, contributes to local art, architectural tradition, and traditional crafts. On the contrary, there 
are negative effects of migration pressures on tourist areas, which leads to the depopulation of rural and 
less developed areas (Petrić, 2013/14). We can see the above in the example of Split, where there is an 
increasing wave of people leaving the villages of Dalmatian Zagora and settling the coast, especially 
Split. Also, the increased tax pressure for the construction of infrastructure necessary for tourism causes 
numerous socio-economic consequences, as well as the pressure of rising prices in tourist areas. In 
addition, the negative consequences of tourism for these residents are manifested through the feeling of 
occupying their own space, intolerance towards tourism due to traffic jams and noise, and excessive 
tourist movements (Petrić, 2013/14; Rudan, 2012). Tourism can have a positive effect on the quality of 
life in terms of work and business. Given that tourism is lucrative, it enables renters to earn additional 
income and great income. People are not only looking for a job, but also for quality jobs. Quality jobs 
are not necessarily high-paying jobs, but they are jobs that satisfy many aspects of basic human needs 
for satisfaction and quality of life (Sirgy et al., 2006).  

The aspiration of the European tourist is directed towards preserved natural resources and a healthy 
human environment, which is the main motive for traveling. European tourists often want to visit 
countries with superb experiences, nature, climatic conditions and healthy food, and this mostly applies 
to tourists coming from highly developed countries. Over time, they significantly change the forms of 
their travels, vacations and recreation, and the reason for this is the increasingly frequent use of airline 
lines, ship connections, and for the more affluent, their own yachts and other vessels. For greater 
competitiveness and the realization of plans, Croatia needs to "carry out further privatization and 
restructuring of the hotel and tourism economy, with the aim that entrepreneurship in most hotels and 
tourism enterprises is based on family entrepreneurship or on corporate entrepreneurship." (Vuković, 
1997, 326).  

The life and quality of life of the inhabitants of a certain tourist area is also affected by the potential 
sustainability of tourism. Sustainable tourism as a link and relief from the negative aspects of the current 
cruise tourism as well as that with an emphasis on apartment building can significantly contribute to 
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the local population. The authors Geiger Zeman and Zeman (2011) believe that only detailed 
coordination of political, economic, cultural, social, and other factors can contribute to the effective 
sustainability of tourism. In other words, such a whole is successful if all actors get involved in it. A 
community of local residents, tourists, authorities by consuming resources (such as food, water, energy 
needs, fiber, waste processing) becomes unsustainable if it consumes more resources than they can be 
renewed. This leads to the fact that only based on these basic criteria can sustainable communities have 
a common purpose.  

Tourism should be part of a wider system of destination management, which must also be reflected in 
consideration of traffic and mobility, the preservation of public spaces, the local economy and the 
housing of the local population. Research, planning, close and continuous dialogue between city 
administrations, tourism industry, civil society and local residents is crucial for any sustainable strategy 
and for any development of sustainable tourism. On the example of Croatia, the authors Jukić and Vukić 
(2015) point out Zadar as a city with an exceptional tourist position as well as energy capacity from 
agricultural branches to solar energy systems and wind potential. In line with this, Šolman (2010) 
believes that in addition to the geographical location of the tourist destination, the traffic connection by 
highways and corridors is also important. But not only that type of transport connection, but also 
different means of transport for tourist purposes, such as a smaller tourist boat, cable car, tourist trains 
and buses, wooden boats that give a striking attraction to a tourist destination. Nevertheless, the entire 
system of sustainability in Croatia is often criticized and considered to be on a defeating level of 
understanding with minimal satisfaction of sustainability standards. The way out of the situation can be 
seen exclusively in the involvement of the state government, which needs to integrate sustainability 
more into domestic public policy (Matešić, 2019). Responsible spatial planning is important for 
sustainable and long-term tourism, and non-renewable resources should be preserved and protected, 
and new investment projects should be considered from the aspect of resource conservation (Sunara et 
al., 2013).  

The already mentioned overtourism is the result of the constant expansion of tourism and its impact on 
both the local and regional dimensions of a certain destination. Overtourism is defined in the literature 
as an excessive growth of visitors that leads to overcrowding in areas where residents suffer the seasonal 
consequences of tourism that imposes constant changes in lifestyle, access to amenities and general 
well-being. The most common claim is that overtourism is damaging the landscape, damaging the 
beaches, putting the infrastructure under enormous strain. This kind of tourism affects the prices of 
services in a certain place, both for tourists and for the local population, who suffer higher prices during 
the summer. Local trade has changed in the sense that the physical tourism processing of city centers 
and other tourist areas is mainly related to the change in the retail landscape. Such a retail landscape is 
increasingly adapting to entertainment, shopping and food consumption. A new and different form of 
influence of overtourism can be seen through the influence of AirBnB and similar accommodation 
providers. Although private home rentals have a long history, online service providers such as AirBnB 
have caused a massive growth in such accommodation offerings. The fact of an increase in visitors in a 
city leads to greater pressure on the local environment, firstly on waste and water management, then 
the presence of air pollution that affects global issues of climate change as well as sea pollution by 
cruise ships (Koens et al., 2018). The city of Split faces similar problems.  

Many Western analysts warn their Eastern colleagues that the market and privatization contribute to 
problems, both spatial and social, primarily inequality (Seferagić, 1993). Due to its effects on the 
community and the city, tourism can absorb different influences, from negative to positive. Of course, 
the positives include the well-known economic profit of the renter, the city and the state as a whole, but 
the author Birkić (2016) also emphasizes the ecological profit of the destination and the community. 
Namely, he believes that tourism leads to the transformation of space, which leads to greater ecological 
awareness, the emergence of cultural manifestations, as well as to the restoration and renovation of 
various historical and cultural objects. Environmental protection as one of the main topics of the 21st 
century is ubiquitous, but also somewhat neglected by the population and tourists.  

The most common forms of environmental devastation that reduce the prospects for tourism are 
inappropriate and illegal construction, excessive noise, water pollution, but also excessive 
agglomeration of cities, whereby smaller tourist destinations are merged into one through urbanism. All 
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this leads to the fact that "tourism destroys tourism", that is, due to the lack of ideas and money, an 
increase in traffic and mass tourism tries to replace profitability (Muller, 2004). We have witnessed that 
with the emergence of mass tourism, environmental devastation often occurs, and the degradation of 
space, the disappearance and destruction of plant and animal species, the consumption of space and its 
pollution are highlighted. Birkić (2016) believes that it is important not to exhaust the environment, 
because it is still the primary tourist resource that provides attractiveness, and past experiences in 
tourism have shown that the construction of tourist capacities should be as close as possible to tourist 
attractiveness. An example of such a resource is the coast and coastal areas, and we often witness its 
devastation, and the foundation of the future economy and sustainable growth and development lies 
precisely in the protection of our resources. "RERA" data (2010) reveal that Split is the most visited 
port in the Split-Dalmatia County with 162,847 passengers in 2010, which was an increase of 29% 
compared to the previous year. According to their survey of cruise ship passengers, the ship spends an 
average of ten hours, and cruise ship tourists spend an average of 71 euros per day. RERA points out 
that due to cruise ships in the framework of reducing negative impacts on space and the environment, 
ports implement regulations and oblige cruise ships to upgrade the system of acceptable devices for 
collecting waste materials from ships.  

The Middle East and Asia (Istanbul, Delhi, Kuala Lumpur, Manila, Cairo, Jakarta, Mumbai, Bogota, 
Bangkok, Beijing, Shanghai, and Moscow) stand out among the fastest growing overtourism 
destinations with over 80 %. Bangkok, as an example, became the most visited city in the world in 
2018, attracting 22.5 million visitors. This growth is partly due to the increased number of low-cost 
airline tickets and Thailand being one of the first countries to receive approved destination status for 
Chinese visitors (Capocchi et al., 2019). Today, overtourism is mostly manifested through nautical 
tourism, such as charters, cruise ships and nautical ports. Luković (2007) predicts that the development 
and results of this type of tourism are still to be expected. Nautical tourism is a phenomenon that has 
recorded one of the highest development rates in the European and Croatian economy over the past 
three decades. Economic prognosticators of the development of tourism agree that nautical tourism is 
in the initial development period and that high results are still expected. Vidučić (2007) believes that 
nautical traffic in terms of the organization of the seasons usually has a negative impact. Overloads 
arise, technological, but also labor, that is, a crew with longer working hours and experience is needed. 
The positive side of nautical tourism is the economic profit during the season, which is quite sufficient 
for nautical traffic, especially for the local islands, to be available and of good quality even in winter, 
when there are not particularly many passengers. In the Croatian context, the port of Split stands out, 
which in 2005 was the third in the Mediterranean with a traffic of 3,500,000 passengers, and the year 
before 3,611,544 passengers. For such a strategically busy and important port, Vidučić believes that 
there are too few ferries and catamarans and that lines should be strengthened, especially in the summer 
months.  

The complexity of overtourism is revealed again when looking at the effects of policy measures and 
revealing how they were sometimes different than expected. Some measures and strategies also affect 
the local population, such as the example in Bruges, where the city center is overcrowded with cars and 
new, more expensive parking tariffs have been set, but the aggressiveness of the implementation of the 
measures in practice has led to a negative perception of the local population. Tourists were willing and 
able to pay higher parking rates, but now regular users had to park outside the center (Dodds et al., 
2019). Overtourism can mostly be considered a social issue, not only a tourist problem because it is not 
a recent phenomenon but it is not the same as mass tourism, its effects are not general in the city, there 
is no solution for overtourism tailored for everyone, it is not only a problem in the central city 
destination. Likewise, it is not possible to solve it simply by applying new technologies. Potential risks 
are emerging which may include the rising cost of living for the local population. The problem is also 
around housing, as well as in real estate, which could eventually lead to big price changes, as well as 
traffic infrastructure congestion. Overtourism becomes strictly related to the problem of mass tourism 
saturation that exists in many destinations around the world, all of which diminishes the quality of life 
of the local population and creates negative experiences for tourists as well as the entire community. 
All this activates the fact that the local population has an extremely bad and aggressive attitude towards 
tourism, which is visible through the examples of Barcelona and Venice, where the so-called "anti-
tourism" is frequent (Capocchi et al., 2019). In the annual overview of trends of the Institute for 
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Planning and Development of Tourism (IPDT), the topic of overtourism is analyzed by looking at 
Amsterdam, Barcelona, Dubrovnik, Iceland, London, Mallorca, Paris, Prague and Venice, which are 
identified as the main locations near the point of tourism. Using these examples, an attempt is made to 
understand whether overtourism has led to the loss of residents in these urban centers, which the 
example of Venice confirms (Milano et al., 2018).  

The Impact of COVID-19 Pandemic on Tourism and Life Quality  

The COVID-19 coronavirus pandemic that shocked the world left lasting consequences on the global 
economy and tourism. In the age of worldwide restricted movement due to the reduction of the risk of 
spreading this viral disease of the respiratory system, the number of entries into the countries has been 
prevented or drastically reduced. As a result of the above, in 2020, at the peak of the disease, when there 
was no vaccine yet or it existed in a test variant and in the process of creation, tourism experienced 
great losses and very low numbers. The authors Harchandani and Shome (2021) conclude that COVID-
19 had an impact not only on tourism, but also on the aviation industry, food and beverage and other 
related industries. The study is based on a secondary analysis of data collected from the databases of 
the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), International Air Transport, Smith Travel 
Research (STR), International Monetary Fund (IMF), World Travel and Tourism Council (WTTC) and 
other reports and publications. According to data analysis, with the outbreak of COVID, the Asia-
Pacific region recorded a drop of 82% in tourism, and the Middle East 73%. The decline was all over 
the world, and the opinion is that in the era of the COVID crisis there is an increased need for domestic 
travel and the choice of revival of different areas, therefore it is necessary to encourage this type of 
tourism (Harchandani & Shome, 2021).  

The impact of COVID-19 is also visible on the tourism of Bavaria as one of the strongest tourist regions 
in Germany. Tourism contributed 9.1% of GDP to Germany in 2019, and Bavaria, as the province 
visited the most by tourists, recorded 40 million tourists and 101 million overnight stays in the same 
year, while as many as 600,000 jobs depended directly or indirectly on tourism. Germany, like many 
other countries, has limited travel due to the spread of the pandemic, which has been reflected in the 
reduction of travel activities during the pandemic. As a result of these travel restrictions, German 
tourism from January to September 2020 recorded a drop in overnight stays of 30% compared to the 
average of the five previous years. However, some segments grew in terms of overnight stays during 
the pandemic, camping by 5.4% and vacation homes by 9.8%. Those two categories experienced a 
special growth in the summer, and in September camping increased by as much as 68%. This alone 
increased the demand for camps and holiday homes, which presented a much lower health risk due to 
significantly less contact with other people (Schmute et al., 2021).  

The research on the impact of COVID-19 on Croatian tourism is visible through the example of Mali 
Lošinj and the difference in the occupancy of beaches in pre-pandemic and pandemic conditions. 
Research concludes that the reduction of capacity on the beaches due to the COVID crisis leads to 
saturation of the beaches, and thus to a smaller tourist experience, as well as to the intimacy of bathers, 
comfort, and the creation of a negative subjective impression when tourists return from the destination. 
This research proposes the organization of different forms of tourism through the organization of public 
or private transportation of guests to distant themed beaches. The possibility of decongesting the 
beaches by building water amusement parks, swimming pools in accommodation and hotels, spa 
wellness facilities, beach concessions with sunbeds, as well as the development of the rural hinterland 
of the destination and this form of tourism is emphasized (Grofelnik, 2020).  
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METHODS  

The aim of the research was to analyze the impact of tourism on the quality of life of the residents of 
the city center and Diocletian's Palace. The fundamental research question focused on the impacts of 
tourism on the quality of life of the population of the city center and Diocletian's Palace. 

In order to better understand the problems of Split, as well as the positive aspects that tourism brings to 
it every year, it is necessary to look at the statistics of certain touristic data and figures. With this in 
mind, in the first research phase, an analysis of secondary data was carried out, oriented to the state of 
tourism in Split. In the second research phase, data were collected using a semi-structured interview 
method. The flexible structure of this type of interview, which consisted of all the same open-ended 
questions, led to significant results and coverage of every topic of interest to the researchers. 

A total of 25 interviews were conducted, and the only criterion for selecting respondents was that they 
live in the city center and Diocletian's Palace throughout the year. The research was conducted during 
July and August 2021, all interviews were audio-recorded with the informed consent of the participant 
and later transcribed for the purpose of analysis and interpretation of answers. All the audio materials 
and transcripts are kept in the private archive of the researchers. Despite the different geo-political 
definitions of the concept of the city center of Split, due to the specificity of the topic and the very 
circulation of the number of tourists, the focus of this research was the center itself, i.e., the residents 
who live from Marmont Street to the eastern wall of Diocletian's Palace. The participant with the 
shortest duration of life in the city center has lived in that area for 7 years, while the "record holder" is 
a 71-year-old participant who has been there since birth. Considering the topic, both are equally relevant 
for the answers and the quality of the interview. The participants' answers were thematically coded, and 
each question during the interview had its own code. The groupings of codes and the analysis of each 
question answered the research questions and corresponded to the categories in the three thematic units. 

The interview protocol consisted of 12 open-ended questions, which can be divided into three thematic 
units: 

1. introductory thematic unit - consisted of the respondents' general opinion on tourism and the 
quality of life in Split, as well as on the comparison of the quality of life before and now. 
2. attitudes and opinions about the quality of life and the impact of Covid-19 on the quality of life 
in Split. 
3. attitudes and opinions about tourism, about the impacts of tourism, both on their quality of life, 
and on the impacts of tourism on Diocletian's Palace and the city center. 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

Secondary Data Analysis  

To better understand Split's potential problems with tourism, it is important to look at the figures that 
Split achieves from tourism. According to the data of the Split Tourism Board, the number of guests in 
Split in 2020 (COVID-19 pandemic) was 69,409 in August, which is a significant decrease compared 
to 2019 and 195,612. Looking at the drop in the number of guests by nationality in 2020 compared to 
2019, the biggest difference in non-arrivals was among tourists from the USA, where 14,802 guests 
came in 2019, and only 1,833 in 2020. Also, there were 15,117 Italian guests in 2019, while in the 
pandemic year there were 2,243. Other nationalities that are in decline are France (-11,455), UK (-
10,522), Spain (-11,762). If we compare 2019 in terms of the number of guest arrivals in Split in August 
(195,612) with the same month in 2014 (84,938), we see an increase in the number of guests in August 
in the difference of 5 years by over 110,000 (Visit Split Statistics, 2021). Considering the area and the 
number of inhabitants in Split, which in 2011 had 178,102 inhabitants on an area of 79 km2, it is clear 
that the capacities of the city often do not seem sufficient for so many additional inhabitants during the 
months of summer (Državni zavod za statistiku, 2021a). 

The linear decline in the number of inhabitants of the center of Split and the Grad district over time is 
visible through the elections data. Only in the period from 2013 to 2021, that district lost 663 voters. 
According to SEC data, in the 2013 local elections in the Grad district, 5170 voters were registered, 4 
years later in the 2017 elections, there was a decrease, i.e. 4892 voters, and in the 2021 local elections, 
4507 voters were registered, i.e. a decrease of 12.82% compared to 2013 (DIP Local Elections, 2021). 
Therefore, there is a clear decrease in the number of inhabitants in the Grad District, and thus the trend 
of emigration from the city center and Diocletian's Palace is visible. The figure is certainly smaller, if 
you take into account the number of residents who do not live in the city center, but are only registered 
in it for renting apartments. 

There is a noticeable systematic increase in the number of passengers from 2014 to 2020, with the 
exception of 2020 as COVID-19 year. For example, in 2014, the number of passengers who came to 
Split Airport was 1,752,657, while the next year (2015) Split recorded an increase of 1,955,400 
passengers. In 2016, the number increased to 2,289,987 passengers. In 2017, the number of passengers 
was 2,818,176, and in 2018, the figure of 3 million was exceeded with 3,124,067 passengers, so that in 
2019 they would have a record of 3,301,930 passengers. After that comes the COVID-19 pandemic, 
which reduces the number of passengers to only 674,366 (Split Airport, 2022). According to the data 
from the Split Port Authority for 2021, which is still under the influence of COVID-19, despite 
everything, 158 cruise ships arrived and stayed until December 31, 2021 (Split Port Authority, 2021). 
For the sake of comparison, according to the population census (2011), the city of Split has 178,102 
inhabitants, and in 2018 there were only about 270,000 tourists from cruise ships, mostly concentrated 
in the City Harbor and the center, i.e. Diocletian's Palace (Državni zavod za statistiku, 2021b). 

According to the data of the Split-Dalmatia County, we determine that in recent years, investments in 
the tourism sector have been continuously increasing and new hotels are being opened, through the 
construction of new facilities, but also through the reconstruction of existing facilities. Investors' interest 
in tourism was expanded, and in the opinion of the County, tourism, along with the IT industry, is the 
only sector of the domestic economy that has been continuously growing over the last few years. 
Croatian tourism in 2018, i.e. the segment of accommodation offer and additional content, expected an 
investment wave of almost one billion euros of investments, which is 15% more than in 2017, and even 
40% more than in 2016. All of these are confirmations and clear indicators that the previous activities, 
as well as programs aimed at quality development, have been recognized among foreign investors 
(Splitsko Dalmatinska županija, 2019). 

Interviews Results and Analysis 

The youngest participant in the interview was 21 years old, and the oldest 71. There is a wide range and 
great variability in the level of education of the participants, from secondary vocational education to 
university and doctorate degrees. The first topic of conversation was about the respondents' opinion 
about tourism and the quality of life in Split in general. 
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Split can be viewed as the brand destination and thereby the personality of Split as well as the matching 
of the personality of tourists and the city can be analyzed (Matić & Bratko, 2015), and as a tourist city 
it was defined primarily as a transit Adriatic city (Leburić, 2008). The categories and topics of the 
interview questions are shown in Table 1. 

Table 1: Categories and topics of interview questions 

TOPICS CATEGORIES 

TOURISM AND QUALITY OF 
LIFE IN GENERAL 

tourism in general 

quality of life in general 

“then” and “now” quality of life 
comparison 

QUALITY OF LIFE 

most positive impacts of quality of 
life 

problems 

possibilities for improvement 

COVID – 19 

TOURSIM IMPACTS 

most positive impacts of tourism 

most negative impacts of tourism 

impacts of tourism on Diocletian’s 
Palace and city center 

emigration due to the impact of 
tourism 

local government and politics - 
reducing the negative impacts of 

tourism 

The results indicate that the majority of participants, 13 of them, have a negative view of tourism in 
Split in general:  

P11 "It's been terrible, I think, you can't just live here" 

P2 ,,...I don't see what happened to the city as something positive" 

P6 ,,...this is the worst model of tourism that has already ruined the quality of life in the city" 

Some participants question whether tourism expansion was planned and the degree of control over its 
development:  

P4 "...it's not like we planned to develop tourism, because I would like Split to turn to real summer 
tourism, because this one is a bit of a bummer" 

P7 "...I look at it spontaneously, as something that happened to us, and not something that was 
planned with a clear goal and something that would be long-lasting and sustainable and useful" 

P4 "...not a single part of that process was controlled in any segment" 

When asked directly about the impact of tourism on the quality of life, the participants point out that: 

                                                            
1 P1 = participant number 1, etc. 
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P15 "...a necessary evil from which we live" 

P17 "...it develops...too much to the detriment of the quality of life of local people" 

P25 "...activity that systematically destroys the beauty and uniqueness of the city as well as heritage 
and historical values" 

However, a few participants believe that tourism has had a positive impact on Split and see its benefits 
primarily through increasing the income of the city's inhabitants and improving its economic position:  

P3 "...I think that tourism in Split has risen to a slightly higher level in the last year" 

P12 "... that tourism somehow saves Split because the vast majority of people live from tourism" 

P23 "It is generally a good thing, a very important factor in the development of the city" 

The second category of interview questions directly questioned the attitude about the general level of 
quality of life in Split. 16 participants expressed a negative view of the quality of life in Split, the city 
center and Diocletian's Palace. The reasons for such an attitude are focused on finances, but also 
comparisons with other cities in terms of control and quality of tourism, as well as comparisons with 
the situation before the appearance of mass tourism in Split:  

P1 "...what can it be with this expensive, with these crowds" 

P4 "...it's quite an expensive city for local money, because not all of us have money, especially 
money" - 

P5 "...we would say quite low compared to other cities" 

P15 "...in summer it's much worse than in winter... it's worse for us than in Zagreb" 

P6 "...On a scale of 1-5, the quality of life in the city center has fallen from 5 to 1 in the last 30 years" 

P23 "...The quality of life in Split has deteriorated sharply in the last 20 years" 

Also, the quality of life in Split largely depends on the season. For example, the participants point out 
that "in winter it's desolation, and in summer it's chaos" (P11) and they mention that in general the 
quality of life is simply not good enough in the center, but also in the rest of the city due to the lack of 
facilities throughout the year. Despite this, 8 participants believe that the quality of life in Split is good 
enough, that it is "... a safe and peaceful city, everything is close, people are relaxed" (P19). Following 
the comparison of the situation in the city now and before mass tourism, concrete reasons for changes 
in a positive and negative sense are questioned in the next category of questions. Most participants (15) 
believe that the quality of life "before" was better "until this tourist season came, it was a boom" (P1). 
The changes also affected the social interactions of the residents, so "before in Split, it was more, you 
know, more intimate, more socializing was the way between people, and now it's all reduced to sporadic 
socializing at someone's place on weekends and things like that." (P7). According to insights to the first 
major thematic set of questions, we conclude that the respondents' general attitudes and opinions about 
tourism are mostly negative (13 out of 25 participants), while 7 participants have a positive attitude, 
while 5 have a neutral attitude. Likewise, the quality of life in general in Split is mostly perceived 
negatively (16 participants) as opposed to a positive opinion about the quality of life in Split (8 
participants). Most participants believe that the quality of life in Split used to be better (15 participants), 
in contrast to only two participants who think that it is better now. 7 respondents have a neutral opinion 
on whether it was better before or today. 

The second category focused more on the quality of life specifically in Diocletian's Palace and the city 
center. Petrić (2013/14) emphasized the positive social and cultural effect that promotes local pride due 
to tourism, as well as the fact that tourism improves cooperation, encourages the construction of 
infrastructure, promotes peace and contributes to the local restoration of heritage and traditional crafts. 
Akranavičiūtė and Ruževičius (2007) add that quality of life includes general social conditions such as 
communal infrastructure, quality of services, utilization of social resources and assessment of subjective 
opportunities. As the most positive factors affecting their quality of life in Split, the residents of Split 
highlight the location and size of Split, followed by the sea. The weather climate in Split is emphasized 
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by six participants because Split "is not too big, it is not, with that weather, with the availability of the 
sea, beaches" (P16). 

It is interesting that tourism was highlighted as a positive factor for the quality of life in Split by 4 
participants:  

P5 "...tourism is one of the main factors, because money comes from other countries and stays away" 

P7 "... tourism is a lot of help to people who were previously, who were not affluent, now they are a 
little more affluent and can live better" 

P13 "the most positive thing is, let's say, the income from that tourism, it makes life easier in these 
times" 

The participants consider the cultural discovery as a positive influence of tourism, as well as the 
mentality of the inhabitants, which contributes to the positive climate in Split. Also, two participants 
consider communal arrangements and food as a positive aspect of the city, while two participants are 
somewhat pessimistic and do not find a single positive factor that affects the quality of life in Split, 
pointing out that "...living in the city center has absolutely no advantages, nothing" (P1). On the other 
hand, the most negative factors affecting the quality of life of respondents in Split are absolutely parking 
and road traffic: 

P1 "...let's say the distance to the parking lot...you can't find a place, I don't know who has a car and 
goes in the city" 

P2 "...lack of parking spaces...collapse of traffic, condition of roads" 

P6 "... parking lots, garages... poor traffic culture"  

Furthermore, there is noise and public order due to tourism, where the participants point out that "...the 
only thing is that it is crowded with people, you don't have any peace of your own" (P3), and 
"...noise...night clubs in the city center, which was not allowed before" (P13). Some participants, in 
addition to excessive apartment building due to overcrowding, consider tourism to be a problem due to 
prices because "... tourism raises the price" (P10), and thus led to "price increases in cafes and shops" 
(P20). 

Six participants indicate communal and infrastructural problems as key, while four participants 
highlight congestion on the streets:  

P2 "...communal mess in the city center, cleanliness of streets and squares...excessive concreting 
without green areas, and existing ruins. Infrastructure systems are under-capacitated" 

P6 "...poor and insufficient traffic infrastructure of the street" 

P1 "...crowded, it takes me more than half an hour to get from the market to the house with the pizza" 

P3 "...the only thing is that it's full of people, you don't have any peace of your own" 

P20 "...crowds in the city" 

Local government and politics were often mentioned as a social problem, and in this sense, they were 
highlighted by three participants "...certainly the lack of inventiveness of the previous city 
administrations to deal with the stagnation of the city in the last 30 or so years... There is no management 
plan for the old city center" (P2). The next question is related to the possibilities for improving the 
quality of life of the residents of the city center and Diocletian's Palace, where the most frequently 
highlighted possibility was facilities, either for young people or through the conversion of existing 
facilities.  

Two participants point out the lack of content due to tourism "...cafés and restaurants are also opening, 
unfortunately shops are closing, so I have to leave the city to fuel my car and go to shopping centers" 
(P9), and how "...new jobs unrelated to tourism are opening" (P10). At the same time, 6 participants 
see the possibility, or the need, for improvement in the government and the system, emphasizing that 
along with transparency, the adoption of the City Center Management Plan and the new General Urban 
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Planning is also important. As an opportunity for improvement, they also see systematic investment in 
young people and employment "... by arranging the system, giving opportunities to young people, 
building, encouraging housing for young couples, with incentives from the state" (P16), and the traffic 
revitalization of the entire city and the introduction of communal order "... some order should exist, a 
little better, so that there are wardens, communal wardens, you can't get away from" (P1). The 
possibility of improvement in terms of public order and rules is seen by three participants, while the 
remaining see the solution through better control of apartment building and tourism in general  

P1 "... until 5 o'clock in the morning, you know when you're sleeping and someone, laughing, 
clucking, drunk and everything" 

P5 "...in my opinion the tribals should tighten the rules, all these people in the center of Split would 
like the tribals to tighten the rules" 

P2 "The current pressing problem is excessive apartment building in the city, which is happening 
without any plan, program or control. Causally the current pressing problems are caused by the same" 

In this thematic category, the last question is related to the impact of the COVID-19 pandemic on the 
quality of life of the residents of the city center and Diocletian's Palace. Opinions differ, but the majority 
of participants, 11 of them to be exact, believe that the pandemic has had a negative impact on their 
quality of life. At the same time, they point out the various problems it has brought to them, with young 
people, it has had the greatest impact on the contents and closing of facilities "...it has slowed me down 
a lot in that sports part. Salaries and everything went down, so it affected me a lot. It closed everything 
for going out, after all, I'm young, it kind of killed my life." (P3); while others were primarily affected 
because of work: "Bad. There was no work, there were no people, so, for the most part, we survived, 
but now it's better." (P7). In addition to the negative psychological effect of closing various contents, a 
few also believe that the government and the system made wrong decisions "The poorly managed 
epidemiological crisis permanently affected my life and irreversibly damaged it" (P6). Nine participants 
believe that COVID-19 has brought more positives than negatives. Some used the pandemic to make 
money, while the rest of the participants highlighted both the positive and negative impact of the 
pandemic and saw positive aspects in the negative: 

P1 "blessed COVID, you know what, blessed one, there was no entourage, no tourists" 

P2 "In a positive way, because it didn't affect me in any way." 

P11 "...last season was my favorite even though it wasn't good, but, I think, in the sense that it was 
last year, it was just right for me, there were people, but that's exactly what I would like if the ratio 

was this." 

The third category in the interview was about the impacts of tourism. Muller (2004) emphasizes tourism 
through the perspective of environmental conservation, while considering that the destruction of the 
environment has enormous negative impacts on tourism, just like excessive noise, unregulated 
construction, and the agglomeration of cities. The authors Ban et al. (2014) address a similar issue and 
believe that mass tourism, especially cruise tourism, which is also present in Split, brings financial 
profit, and travelers are active in consuming drinks, food, drinks, spending on clothes and going on 
excursions. Leburić et al. (2002), on the other hand, determined through research that the city center is 
the most important part of Split, of great cultural and touristic importance, which is being devastated 
and neglected. Seven participants in our research believe that there is nothing positive about tourism in 
Split:  

P1 "For me there is nothing, really nothing, really nothing" 

P3 "I don't know, since I don't rent anything and so on, so it doesn't affect me too much" 

P15 "No. I don't live there specifically from tourism, so..." 

Six participants emphasized money as the most positive aspect of tourism because "you can live better, 
because you earn better." (P12). For four participants, the positive aspect of tourism is society, first of 
all the liberalization of citizens and then social changes in terms of security, which has increased with 
the arrival of tourism. and by reducing deviant cases. As a result of tourism, there has also been an 
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improvement in the contents, also food and beverage establishments and the supply of shops, "...the 
food and beverage industry, there is a greater offer, greater competition. Now in the city, you can go 
out on this in many places. The level of food and beverage offer is rising tremendously." (P18), as well 
as the economic development of the city "...it encourages consumption, ultimately it encourages 
movement, travel and is simply a good branch of the economy, if the focus is not only on it. And also 
tourism, in my opinion, should encourage small farmers from Dalmatian Zagora in such a way as to sell 
local products" (P16), and the improvement of the infrastructure "...I have the feeling that if they had 
improved the infrastructure a little, it would have made the city look better." (P17). 

The most negative impacts of tourism on the quality of life of the participants are noise, smells, and 
public order. In the first line, the noise is most often mentioned "...every night the bass blares, although 
now with corona it's even better, but you can hear that bass dum-dum-dum...but now some kind of, 
unknown, some kind of concerts are being organized, it's constantly loud at home," (P12) and smells or 
stench from catering establishments "Restaurants get permits to work but do not have adequate 
ventilation" (P21), public order and vandalism by tourists "...in the summer months, tourists are allowed 
to do all kinds of things without any controls, so as well as urinating and defecating in the streets of the 
city center, among other things." (P2). Parking and road traffic were highlighted by 8 participants as a 
negative impact of tourism:  

P2 "...we have a traffic collapse...Chronic lack of parking spaces" 

P13 "...access with a car, no access to the apartment, no access" 

P16 "Well, crowds, crowds. So, the way the transit corridor was built...our roads and that, simply 
cannot handle such an influx through the city itself" 

Also, eight participants point out infrastructural and communal problems caused by tourism, while six 
points out the crowds and congestion of the streets. The problem caused by tourism was mentioned 
three times and the reduction of certain contents, primarily trades and shops, "...the closing of various 
shops and trades and their relocation from the city center. Likewise, business premises that were once 
versatile have turned into corners of fast-food restaurants of questionable quality" (P2) and recreational 
facilities "...you don't really have anywhere to relax, there isn't really any" (P4). The increase in prices 
due to tourism is also one of the negative sides, while it should be considered that these are the results 
of the research even before inflation in 2022. According to some, tourism has also had a negative impact 
on the view of society, "... even the local people who are not from the Ghetto annoy me the most, what 
they look at is the Ghetto, so you live well, you have to live what you live in the Ghetto if you have 
problems with that." (P11) 

Leburić et al. (2002) concluded that the city center of Split is neglected and abandoned. What is the 
current situation in terms of the impact of tourism, we find out from the codes "negative - communal 
disorder, negative - method of reconstruction, negative - apartment building, negative - loss of identity" 
or "positive - reconstruction, positive - tourism and potential". The negative impact of tourism on 
Diocletian's Palace and the city center is confirmed by as many as 24 participants who give a negative 
perception of the impact of tourism on the palace and the city center, while only seven participants see 
positive impacts of tourism on the same. The negative impact of tourism on the image of Diocletian's 
Palace and the city center refers to the code "negative - communal disorder" which occupied 12 
statements such as:  

P1 "...what can be seen from the palace, what can a tourist see from the palace from these deserted 
huts, parasols" 

P4 "Well, I think that it really throws the beauty of our palace into the background, because when you 
see the Market, those stalls over there, in front of the palace wall, I don't like to see that." 

P9 "...it makes it look like everything is allowed in our place, especially the younger team, and then 
they get drunk, and the pros urinate, belch, and so on"  

The negative impact of tourism on the image of the city center is visible in the answers of seven 
participants about apartment building "...irretrievably lost, mostly due to the devastation of them for the 
purpose of quick earnings and subordination to tourism as the primary source of income" (P2). Air 
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conditioners are most often mentioned in terms of apartment building, "Bad in the sense that this one, 
no one controls, the adaptation of the space arrangement has started for now, which are full of air 
conditioners installed in every possible way and in every place. When you look at the more cables..." 
(P10). Four participants are critical of the work interventions at the palace "Instead of taking out that 
stone as it should go with the wire, they take out any stone and cut it in half, they take out the pipes, 
they even put them back in the wrong place stones" (P5). Several participants point out the 
consequences of interventions in the palace area, which are manifested through the loss of identity, and 
it is stated that "...the city is, unknown, thought that with such a type of tourism that is currently in Split, 
some of the old values that we inherited from our ancestors will be destroyed " (P13). The positive 
impacts of tourism on the image of the city center that the interviewees stated were related to positive 
renovation by five participants, stating that "...there are a lot of houses that have been renovated in the 
city center" (P5); which happened precisely because of tourists and potential "...I like the interior and 
the stands are not kitsch because they don't sell anything and everything like in the market, but artistic, 
hand-made works" (P19).  

The next category of questions is related to the planning of moving out of the city center and Diocletian's 
Palace due to the impact of tourism on the quality of life, with mixed results. Most people think about 
moving, and 10 participants expressed a direct opinion about moving due to the impact of tourism:  

P1 "I would move out at this very moment, if I had somewhere to go, but where" 

P4 "Maybe one day a part of the apartment" 

P7 "For now, no, but in the future, if this continues, probably yes" 

P10 "It seems to me that a hostel with 70 beds has been built one meter from my house. One meter, 
you can imagine... First of all, it shook my house, completely shaking it, because the foundations were 

being dug there, as if an earthquake vibrated....in that sense, it's bad."  

Three participants are also thinking about moving, but not because of the impact of tourism, but rather 
think that the quality of life is better, because of logistical issues or because of raising children, in some 
other areas of Split, and they state that "I'm not because of the impact of tourism, but because of some 
other logistical reasons things..." (P5). Three participants are not thinking about moving out of the city 
center now, but they might think about it in the later future. Nine participants do not think about moving 
at all:  

P2 "I didn't, because it shouldn't even happen in the first place if the local population moves out 
because of such things." 

P3 "I didn't, there's no way I would leave the city center. I'm here all my life" 

P11 "...I've never thought about that, I don't know, I'm really attached to this, to Ghetto, so I hope that 
I won't end up in a situation where I'm forced to, I don’t know, to move out." 

The last question and at the same time the last category of the interview referred to the opinion on the 
activities of the local government and politics in order to reduce the negative impacts of tourism on the 
quality of life of the residents of the city center and Diocletian's Palace. The first most common answer 
(9 participants) refers to the code that indicates infrastructure and communal order, and at the same time 
they point out "A little more communal order...it's a mess everywhere, to reduce those cafes" (P1). The 
communal order also includes terraces of cafés and restaurants, so two participants note that "...a little 
more arrangement is needed, I don't know, maybe some rules for how many restaurants there can be in 
the city and things like that" (P7). Changes in the areas of parking and traffic are indicated by six 
participants:  

P1 "To sort out the traffic, to sort out that damned ferry port, to be able to pass normally, I mean, I 
think the traffic is the worst of all... There is no parking lot, there is nothing..." 

P16 "...compose the way in which the circulation of motorized tourists, motorized thoughts on cars 
and motorcycles" 

P18 "...some public garages, parking lots" 
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P25 "...banning tourists from entering the pedestrian zone with cars" 

There is also mentions of ship and cruise traffic "... what cruise ships sail into the port should be 
restricted" (P17). Answers related to noise, order and fines for tourists were given by 5 participants, 
three of whom believe that rules should be introduced, and fines should be given for breaking them 
"...you have to show your teeth to tourists. Because I am looking at our world. It's like they're afraid to 
stick a fine on a tourist because they won't come back... some norms of what's allowed, what's not 
allowed, and these norms are controlled." (P4). Regulation and limitation of apartment building is 
present in four participants who mention "restriction or reduction of the number of apartments in the 
city" (P2); while participant P23 believes that the local government were helpless regarding this 
problem "... further apartment building cannot be prevented and that is the biggest problem, there is no 
legal basis." Four interview participants emphasize the necessity of system and order, emphasizing the 
"Plan and program for the management of the old city center and other parts of the city" (P2).  

An equal number (4) of the interviewees appealed to the facilities and the relief of the city center, with 
two stating the need for this "...so that young people stay in Split, that they organize some kind of 
facilities that last throughout the year, that people have something to do in Split" (P12), and two points 
out relief in the sense of "And I think that it is relief that you have. The tourist agency to organize that, 
I don't know, transfer a little to Marjan" (P11). Three of the interviewees believe that the local 
government and politics should improve their attitude towards the residents of the city core:  

P2 "That the local government and politics stop treating the local population in a stepmotherly way 
and enable us to live normally and enjoy life in the city in general" 

P15 "...they should react more promptly to any problems when tenants contact them" 

P25 "...enable peaceful sleep and protect the few tenants of the old city center" 

Renovation and investment in the city center were mentioned twice in the answers, and three of the 
interviewees do not know, that is, they do not believe in local government and politics:  

P8 "And they could know that much better than me (smile). What could they do, and could they do 
something, I don't know, I don't know" 

P20 "I don't see that they can change the current situation for the better" 

P24 "Everything is in the hands of the government, politics and individuals who decide on it. Citizens 
are tired of waiting for a better tomorrow and some change." 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

Researching the quality of life as well as the impact of tourism on it is certainly a contemporary topic 
that results in numerous findings and issues. This topic offers a wide range of answers and possibilities, 
and it was interesting to qualitatively research it in Split, a city of rich cultural heritage and tourism. 
The specificity of the city of Split lies precisely in the combination of cultural heritage, tourism, and 
everyday life, where within the heritage itself, namely the 1700-year-old Diocletian's Palace, which is 
visited annually by a huge number of tourists from all over the world, people actually live all year round. 

The results of the research confirmed the problems that tourism brings to the quality of life of the 
inhabitants of the city center of Split as real, contemporary, and permanent. The general attitudes and 
opinions of the participants about tourism are in most cases negative and they point out that the quality 
of life was better before than at the time of the research, and the leading reason is the increase in tourism 
in Split. The positive influence on the quality of life in Split is primarily the location and size of the 
city, the sea, the beaches, nature, the great climate, the mentality of the inhabitants, and in smaller cases 
tourism, most often as a mean to achieve good financial status. The biggest problems faced by the 
participants are parking space and traffic, communal and infrastructural problems, apartment building 
caused by tourism, noise and public order, crowds, food, and beverage facilities, and in these aspects 
the greatest opportunities for improvement can be seen. The COVID-19 pandemic reduced the number 
of tourist arrivals and in 2020, during the global border closure, significantly reducing the number of 
tourists who stayed in Split at the time. The results of the interviews indicate that the pandemic had a 
negative impact on the quality of life in Split in general, but a few participants describe the impact of 
the pandemic as positive. Most of the participants believe that there are no positive effects of tourism 
on the quality of life, while the only positive aspect is money and finance benefits. The most negative 
effects of tourism on the quality of life are noise, public order and smells, and then the impact of tourism 
in terms of communal problems, parking, apartment building, congestion in the city, reduction of 
amenities and increase in prices due to tourism. Furthermore, the majority of interviewees believe that 
tourism has a negative effect on the appearance of Diocletian's Palace and the city center and are also 
thinking about moving. In order to reduce the prominent negative impacts of tourism on the quality of 
life, local government and politics should improve infrastructure and communal order and improve 
parking and traffic, regulate noise and public order, regulate apartment building, increase facilities 
outside the city center in order to relieve the influx of tourists to Diocletian’s palace and work 
systematically towards a change of attitude of the city center residents. 
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TUNÇ ÇAĞ ANADOLU’ SUNDA KADINLARIN BAŞ VE BOYUN SÜSLEMELERİNDE 
KULLANDIĞI TAKILAR (Arkeolojik veriler doğrultusunda)  

 

Öğr. Gör. Hülya Karaoğlan  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, Kütahya, Türkiye, 
Orcıd:  0000-0003-1363-1779,   

ÖZ 

Tarih öncesi devirlerden itibaren kadınların içgüdüsel olarak süslendiklerini, günümüze kadar ulaşan 
dayanıklı materyallerden yapılmış arkeolojik buluntulardan anlaşılmaktadır. İlk çağ insanının 
süslenmekteki kullandıkları yöntemler; vücutlarını boyamak ve çevrelerinde kolay bulabildikleri taş, 
ağaç, hayvan dişi ve kemiği, deniz kabuğu, pişmiş toprak gibi materyallerden ürettikleri takıları 
kullanmak olmuştur. İnsanoğlu tarih boyunca en iyisine ulaşma arzusunu gütmüştür. Çağların 
ilerlemesiyle birlikte takı yapımında da kullandıkları materyalleri zenginleştirmişlerdir. Tunç Çağ’ında 
takı üretiminde tunç, demir, değerli taşlar, gümüş ve altın gibi madenler en çok kullanılanlar arasındadır. 
Takılar insanoğlunun varlığından itibaren her devirde farklı anlam biçim ve beğenilerine göre değişiklik 
göstererek yaşamın içinde yer almıştır. 

Takı kullanımı ilk çağlarda kötü güçlerden korunmak ve dini ritüellerini uygulamak amacıyla 
yapıldığını düşünen araştırmacılar vardır. Bunun yanında mesaj iletmek amacıyla da takılar kullanılmış 
olmalıdır. Göze hoş görünmek beğenilmek farklı olma arzusu ilk çağ insanlarında da olan içgüdüsel 
duygular süslenme olgusunu uygulatmıştır. 

Kapadokya’da bulunan Aşıklı Höyük’te yuvarlak kemik tokalar, gök mavisi, sarı, beyaz, kahverengi 
yuvarlak ve uzun boncuk kolyeler Çatalhöyük’te bulunan MÖ. 6600’ lı yıllara tarihlenen yuvarlak 
obsidiyen ayna binlerce yıl öncesinden insanoğlunun güzeli aradığının birkaç örneğidir. 

Bu çalışmada; Anadolu’ da Tunç Çağı’nın genel özellikleri, Tunç Çağı kadını, Takı kullanmanın ve 
süslenmenin tarihçesi, başa takılan takılar, (Diadem Taç Alınlık ve Çelenkler), saça takılanlar, küpeler, 
kulak tıkaçları, boyuna takılanlar, (kolyeler, boyunluk ve gerdanlıklar) konu başlıklarıyla konuların 
genel özelliklerinden söz edilip Anadolu’da çeşitli müzelerde sergilenen örnekler resimleriyle 
sunulmuştur. 

Çalışmanın amacında; tarihin her devresine tanıklık etmiş,  medeniyetlerin ev sahibi olan Anadolu’nun 
miraslarından biri olan başa ve boyuna takılan kadın takılarını sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tunç Çağı, Takı, Kadın, Arkeoloji, Anadolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 Bu çalışma 2020 yılında, TARİHTE KADIN, İsimli kitapta “Tunç Çağ’ında Kadınların Kullandığı Takılar” bölüm ismiyle 
yayınlanmıştır. Burada yayınlanan makalenin bir bölümü sunulmuştur. 
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JEWELRY USED BY WOMEN IN THE HEAD AND NECK DECORATIONS IN BRONZE 
AGE ANATOLIA 

(According to archaeological data) 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Vocational School, Design Department, Kütahya, Türkiye, 
ORCID number,  0000-0003-1363-1779 

 

ABSTRACT 

 

It is understood from the archaeological finds made of durable materials that have survived to the 
present day that women have been instinctively decorated since prehistoric times. The methods used by 
the first age people to decorate; to paint their bodies and to use jewelry made from materials such as 
stones, trees, animal teeth and bones, seashells, and terracotta that they can easily find around. 
Throughout history, human beings have pursued the desire to reach the best. Along with the progress 
of the ages, they have enriched the materials they use in making jewelry. Metals such as bronze, iron, 
precious stones, silver and gold were among the most used in jewelry  production in the Bronze Age. 
Since the existence of human beings, jewelry has taken place in life by changing according to different 
meanings and tastes in every era. 

There are researchers who think that the use of jewelry was made in the early ages to protect from evil 
forces and to practice religious rituals. In addition, jewelry should have been used to convey a message. 
The desire to be pleasing to the eye, to be liked, to be different, has made the instinctive feelings of the 
people of the first age applied the phenomenon of adornment. 

Round bone clasps, sky blue, yellow, white, brown round and long bead necklaces found in Aşıklı 
Höyük in Cappadocia. The round obsidian mirror dating back to the 6600's is a few examples of how 
human beings sought beauty thousands of years ago. 

In this study; General characteristics of the Bronze Age in Anatolia, Bronze Age women, History of 
using and adorning jewellery, jewelery worn on the head (Diadem Crown Pediment and Wreaths), hair-
worn, earrings, ear plugs, neck-worn (necklaces, neck collars and necklaces) The general characteristics 
of the subjects were mentioned with the titles of the subjects and the examples exhibited in various 
museums in Anatolia were presented with their pictures. 

The aim of the study; is to present women's jewelry worn on the head and neck, which is one of the 
legacies of Anatolia, which has witnessed every period of history and is the host of civilizations. 

Keywords: Bronze Age, Jewelry, Women, Archeology, Anatolia. 

 

1.GİRİŞ 

Tarih öncesi devirlerden itibaren kadınların içgüdüsel olarak süslendiklerini, günümüze kadar ulaşan 
dayanıklı materyallerden yapılmış arkeolojik buluntulardan anlaşılmaktadır. İlk çağ insanının 
süslenmekteki kullandıkları yöntemler; vücutlarını boyamak ve çevrelerinde kolay bulabildikleri taş, 
ağaç, hayvan dişi ve kemiği, deniz kabuğu, pişmiş toprak gibi materyallerden ürettikleri takıları 
kullanmak olmuştur. İnsanoğlu tarih boyunca en iyisine ulaşma arzusunu gütmüştür. Çağların 
ilerlemesiyle birlikte takı yapımında da kullandıkları materyalleri zenginleştirmişlerdir. Tunç Çağ’ında 
takı üretiminde tunç, demir, değerli taşlar, gümüş ve altın gibi madenler en çok kullanılanlar arasındadır. 
Takılar insanoğlunun varlığından itibaren her devirde farklı anlam biçim ve beğenilerine göre değişiklik 
göstererek yaşamın içinde yer almıştır. 

Takı kullanımı ilk çağlarda kötü güçlerden korunmak ve dini ritüellerini uygulamak amacıyla 
yapıldığını düşünen araştırmacılar vardır. Bunun yanında mesaj iletmek amacıyla da takılar kullanılmış 
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olmalıdır (Özbağı, 1993:13). Göze hoş görünmek beğenilmek farklı olma arzusu ilk çağ insanlarında 
da olan içgüdüsel duygular süslenme olgusunu uygulatmıştır. 

Kapadokya’da bulunan Aşıklı Höyük’te yuvarlak kemik tokalar, gök mavisi, sarı, beyaz, kahverengi 
yuvarlak ve uzun boncuk kolyeler Çatalhöyük’te bulunan MÖ. 6600’ lı yıllara tarihlenen yuvarlak 
obsidiyen ayna (Sözen ve Sözen, 2008:358) binlerce yıl öncesinden insanoğlunun güzeli aradığının 
birkaç örneğidir. 

2.Anadolu’ da Tunç Çağı’nın Genel Özellikleri 

Anadolu ilk insanların yaşamaya başladığı Paleolitik Dönem den itibaren İslam Döneme kadar bütün 
dönemlerde buluntular vermiş çok zengin bir coğrafyadır. Kronolojik olarak; Anadolu’da tarih öncesi 
dönemler Demir Çağ’ına kadar şöyledir; 

Paleolitik Dönem M.Ö. 600-10 bin yılları arasında yaşanmıştır ve tarihinin en uzun dönemidir. 
Genellikle çakmak taşlarının yontulmasıyla şekillendirilmiş kesici, delici ve kazıcı aletler bu dönemin 
en belirgin buluntularıdır. İnsanoğlu yaklaşık 2.5 milyon yıl boyunca avcı ve toplayıcı olarak gezgin bir 
yaşam sürdürmüştür. Bu döneme ait buluntu veren merkezler Üçağızlı, Çevlik, Karain, Belbaşı, Şarkılı, 
Dursunlu, Beldibi, Yarımburgaz, Öküzini’dir. Mezolitik Dönem Anadolu’da M.Ö. 10-80 bin yılları 
arasına rastlar.Bu dönemin buluntu merkezleri Beldibi, Karain ve Belbaşı,’dır. Neolitik Dönemin 
İnsanlık tarihinde, besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulması ile başlayan dönemdir. 
İnsanoğlu yerleşik düzene geçerek yaşamının en büyük değişikliğini Neolitik Dönem ’de 
gerçekleştirmiştir.  Tarih aralığı M.Ö. 8000-5500’dür. Çatalhöyük, Kumtepe, Hacılar, Hayazhöyük, 
Kuruçay, Köşkhöyük, Lidarhöyük, Aşıklıhöyük, Caferhöyük, Ilıpınar, Bozhöyük, Demirci Höyük, 
Çayönü, Yumuktepe buluntu merkezleri arasında yer alır. Kalkolitik Çağ tarih olarak M.Ö. 5500-3000 
yıları arasında yaşanmıştır. Madenin keşfedilmesiyle beraber bakır dünyada medeniyetlerin gelişmesine 
ve ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. Tarsus, Kumtepe, Norşun Tepe, Beycesultan, Tilkitepe, 
Karataş-Semahöyük, Alacahöyük, Tepecik, Hacılar, Alişar, Kuruçay, Değirmentepe, Köşkhöyük  bu 
dönemin önemli yerleşim merkezlerindendir. 

Araştırmanın kapsamına giren Tunç Çağı adını bakır ile kalayın karışımı ve ya bakır ile arseniğin 
karışımından oluşan tunç madeninden alır (Sevin, 2003:100). Bu çağ farklı bölgelerde farklı tarihilerde 
yaşanmıştır. Mezopotamya ve Anadolu insanı Tunç Çağı’nı diğer yerleşim bölgelerine göre daha erken 
yaşamış ve hatta bu çağda yazı kullanmaya başlamışlardır. Tunç Çağı kendi içinde 3 evreye ayrılır. Bu 
evreler Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı ve Geç Tunç Çağı olarak sıralanır. Erken Tunç Çağı 
Anadolu’da kendi içinde de I, II, III gibi üç ayrı evreye ayrılır. Erken Tunç Çağı, Anadolu’ da M.Ö 
3000-2000 arasına tarihlenir. Bu çağın Önemli yerleşim merkezleri arasında Kusura, Demirci Höyük, 
Karataş, Beycesultan, Karahöyük Tarsus, Arslantepe, Norşun Tepe, Ahlatlıbel, Alacahöyük, Troya I-
IV, Alişar, İkiztepe, Karaoğlan, Seyitömer Höyük yer alır. Orta Tunç Çağı, Anadolu’da M.Ö 2000-
1500 arasına tarihlenir ve bu dönemde kendi içinde I, II, III ye IV gibi dört ayrı evreye ayrılır. Troya 
VI, Kültepe, Alişar, Boğazköy, Alacahöyük, Seyitömer Höyük önemli merkezlerindendir. Anadolu’da 
Geç Tunç Çağı M.Ö 1500-1200 arasına tarihlenir ve Alacahöyük, Kültepe Bogazköy, Alişar gibi 
merkezlerde görülmektedir. Hitit Uygarlığı M.Ö. 1660-1190 yılları arasında Polatlıhöyük, Alacahöyük, 
Karahöyük, Eskiyapar, Acem Höyük, Kaman Kale Höyük, Boğazköy, Alişar’ da yaşandığı Arkeolojik 
buluntu ve kalıntılar sonucunda açığa çıkmıştır (Açıkkol, 2000:6-7)  Kronoloji Demir Çağı ile devam 
etmektedir.  

2.1.Tunç Çağı Kadını 

Günümüzden binlerce yıl öncesinde yaşamış kadınlar hakkında ki bilgilere arkeolojik, filolojik ve 
mitolojik veriler sayesinde az da olsa fikir sahibi olabilmekteyiz. Tunç Çağı kadınının o yıllarda iş 
kadını, tanrıca, rahibe, yönetici, müzisyen, çiftçi, dokumacı, anne gibi rollerde karışımıza çıkmaktadır. 
Bunların yanında aslında günümüzden çok da farklı olmayan hukuksal savaşlarını, süslenme, farklı 
olma, beğenilme arzuları da anlamak mümkündür.  

Sümerli şairlerin çivi yazılarında Mezopotamyalı aşk tanrıçası İnanna’nın sevgilisine gitmeden önce ki 
seslenişi şöyledir:  
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“Kutsal leğen içinde yıkandım arı kap içinde sabunlandım göğün kraliçelik elbisesini giyindim 
gözlerimi kömürle boyadım. Kokulu saçlarımı koyuverdim.  Kıvırcık dudaklarımı süsledim buklelerimi 
enseme düşürdüm koluma gümüş bir bilezik geçirdim. Küçük boncukları boynuma taktım. İşte ben 
bunun için evdeyim.’’ (Çığ, 2007:185-186)  

Şiirde anlaşıldığı gibi kadınların beğenilme arzusunu süslenme ritüelleriyle vurgulamaları o devirlerde 
başlamıştır. Bu durum içgüdüsel bir duygudur.  

Büyük bir çoğunluğu Kültepe Karahöyük'te çıkan Kültepe Tabletlerin de Asur Ticaret Kolonileri ile 
ilgili 13.000’in üzerinde çivi yazılı belgeler Anadolu’nun ilk tarihi çağını aydınlatan dünyanın da 
ilgisini çeken ciddi bilgiler öğrenilmiştir. M.Ö. 1900' ler de Kültepe-Kaniş’ de kurulan büyük pazarda 
Asurlular günün modasına göre kumaşlar, altın gümüş süs eşyaları, gıda ürünleri, hayvanlar gibi pek 
çok ürünü kervanlarla Anadolu’ya getirip ticaretini yapmışlardır. İşte bu tabletlerde Tunç Çağ kadınının 
sosyal, ekonomik, iş hayatı, hukuksal, yönetimdeki yeri ile ilgili bilgilerde bulunmaktadır. 

Bu tabletlerde Anadolu’nun büyük şehirlerini yöneten kralların yanında krallara bağlantısız hâkimiyet 
süren rubaturo'lar dan yani kadın beylerden söz edilmektedir. Kadınların hukuksal hakları ile ilgili, 
Anadolu yerlilerin birbirleriyle evlenme ve boşanmalarında erkek ve kadının aynı cezalara tâbi 
tutuldukları, gibi pek çok metin vardır. Asurlular eşi vefat eden kadının ev içindeki başka bir erkekle 
evlendirilmesi sistemine bağlı idi. Asurlu tüccarlara da Asurlu bir kadın ile evli ise Anadolu’da başka 
bir kadınla evlenemeyeceği koşulu koyulmuştur (Sever, 1991: 250-252). 

M.Ö.2000 yıllarına ait Kültepe tabletlerinden birinde Bir nāditumun çeyizinin söz konusu edildiği bir 
vesikada; Çeyiz olarak, dokuz köle kız, yirmi dört elbise, kırk iki örtü, mücevherat, mobilya, çanak-
çömlek, dokuma eşyalar, inek ve koyun zikredilmektedir (Kılıç, ve Duymuş, 2009:170). Bu vesikada 
kadınların döneme göre kıymetli sayılabilecek çeyiz eşyalarıyla gelin oldukları aynı zamanda köle 
olarak armağan edildikleri anlaşılmaktadır. 

Kültepe vesikalarında Anadolu’ya dokuma gönderen bayan, tüccar Pušu-kēn’in karısı Lamassī’dir. 
Lamassī’nin, yazdığı mektuplar bize önemli bilgiler vermektedir. Metinde Lamassī, gönderdiği 
kumaşlar için;  

“…..Onlar çok küçük, iyi değil diyorsun; senin kendi arzun üzerine değil midir ki, ben ölçüleri 
küçülttüm? Ve şimdi tekrar yazıp kumaşlarda yarım mina daha fazla yün işle diyorsun. Pekâlâ, öle 
yaptım” diye yazmıştır. Lamassī’nin mektuplarından anlaşılan kadının evinde dokuma ustası olarak 
çalıştığı, başka işçi kadınlarla bir ekip halinde çalıştığı ve ticaret hayatına dahil olduğudur (Günbattı, 
1994:192). 

2.2.Takı Kullanmanın ve Süslenmenin Tarihçesi 

Mağaralarda yaşayan Paleolitik Çağ insanının kullandığı ilk takıların hammaddeleri doğal çevresine 
kolaylıkla buldukları hayvan kemikleri, dişleri, kabukları, taşlar, meyve çekirdekleri, ağaç dalları idi. 
Bu metaryelleri Paleolitik Çağ’da şekillendirmeden kullanıyorlardı. Daha sonraları aynı materyallere 
toprağı da ekleyerek çamuru kabaca şekillendirip pişirip takı formuna getirilmişlerdir (Köroğlu, 
2004:14-17). 

Yakın Doğu'da Neolitik Çağ tabakalarını en uzun süre ve aralıksız olarak veren Filistin’de  Eriha 
yerleşimden sonra şimdiki zamandan beş bin ile on bin yıl öncesine ait buluntuları aralıksız veren ikinci 
yerleşim yeri Anadolu’da  Çayönü yerleşimidir. Güneydoğu Anadolu'da bulunan Çayönü yerleşim 
yerinde şimdiye kadar ele geçen en eski boncuk takı buluntuları ortaya çıkarılmıştır. Bu buluntular 
doğada bulunan nabit bakır gibi bazı madenlerin ısıtılmasıyla elde edilmiştir. Yerleşimde ısıtılarak elde 
edilen iki adet cam halka buluntusu da ele geçirilmiştir. Bu örnekler Çayönü yerleşimde halkın Çanak 
Çömleksin Neolitik dönemden itibaren bakırı ve camı kullanılarak boncuk üretip kullandığı bilgisini 
vermektedir. Bu buluntuların tarihi M.Ö 9. bin yılın sonlarıdır (Özdoğan vd., 1994:105-109) 

Anadolu’da en eski boncuk buluntularını veren bir diğer yerleşim de Aşıklı Höyük ’tür. Bu höyükte 
bulunan bakır boncuk taneleri tarih olarak M.Ö. 7800-7600 yılları arasına yani Çanak Çömleksin 
Neolitik döneme rastlar (Esin, 1993:45). 
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Arkeolojik kazılardan günümüze kadar ulaşan pek çok takı buluntusunun ele geçmesinin bir nedeni de; 
tarih öncesi çağlarda ölü gömme ritüellerin de ölülerin değerli eşyalarını mezar hediyesi olarak ceset 
ile birlikte gömmeleridir. Çatalhöyük Neolitik Çağ insanları da ölülerini gömerken cesetlerin yanına 
armağanlar bıkıyorlardı. Bu armağanlar ölülerin hayattaki statüleri, aç gözlülüğü, dini etkenler, kişisel 
dilekleri, akrabalarının saygısı, ölüm şekli vb. gibi nedenlere bağlı olarak değişiyordu. Çatalhöyük’te 
tabaka IX. III. arasında bulunan mezarların nerdeyse hemen hepsi kadın mezarlarıdır. Bu ölülerinin 
bazılarını kırmızı aşı boyası veya zincifre (civa oksit) ile boyanmıştır. Bu mezarlarda bazı istisnalar 
dışında ana öğesi bir kolye olan mezar armağanları bırakılmıştır. Mezar hediyeleri kolye, bakır, kurşun, 
apatit boncuklar, obsidyen ayna, su midyesi kabukları, kap, kemik iğne, keser, hançer, kaşık, spatül, vb. 
gibi nesneler olabiliyordu.Mezarlarda kişisel süs eşyaları açısından kadınlar önceliktedir. Küçük kaşık, 
çatal ve bir palet içeren makyaj setleri; kırmızı aşı boyası ile doldurulmuş kabuklar; kemik merhem 
çubukları; allık (yağ ve kırmızı aşı boyası karışımı) dolu sepetler ve obsidyen aynalar yalnızca 
kadınların mezarlarında bulunan nesnelerdir. Çatalhöyük mezarlarının birinde Öldüğünde yaklaşık bir 
yaşında olan bebek, el ve ayak bileklerinde birer dizi boncukla gömülmüştür. Bilezikler taş ve kemik 
boncukların sıralanmasından oluşurken, halhallar sadece kemik boncuklardan yapılmıştır (Mellaart; 
2003; 163-164). 

Anadolu’da Tunç Çağı’na geçildiğinde batından doğuya yerleşim veren hemen hemen bütün 
merkezlerde takı buluntularına rastlanmıştır. Kuyumculuk tarihinin başlangıcı altın, gümüş ve diğer 
madenlerin işlenmeye başladığı çağlar olan tunç çağlarıdır. Alacahöyük ve Troia dönemin kuyumculuk 
sanatında önemli ustalarının eserlerinin görüldüğü kıymetli merkezlerdir. 

Anadolu’da Troia’ nın ikinci katmanı Tunç Çağı’nın yaşandığı önemli bir merkezdir. Alman araştırmacı 
Schliemann’ın, Priamos hazineleri diye tanımladığı, kendisi tarafından bulunan ve ülkemiz dışına 
kaçırıdığı buluntuların arasında çoğunlukla kadın takıları vardı. Takılar arasında alınlık ve gerdanlıklar, 
küpeler, süs iğneleri, bilezikler süs taneleri, halkalar, boncuklar gibi çeşitli grupta süs eşyaları yer 
almaktadır. Takıların tasarımı ve kullanılan teknikler, Troia’ nın gelişmiş kuyumculuğunun ve üstün 
zevkinin kanıtıdır. 

Alacahöyük’te Troia gibi Anadolu’da yaşanan Tunç Çağı’nın önemli kültür merkezidir. Höyük halkı 
Tunç Çağı’nı en üst seviyede yaşamıştır. Kral mezarları diye kabul edilen mezarlarda, çeşitli 
madenlerden üretilmiş süslenme eşyaları arasında bilezik, kolye, broş, diadem, kemer ve elbise takıları 
gibi benzersiz sanat eserleri gün ışığına çıkarılan buluntular arasındadır (Türkoğlu, 2002:19-20-21).  
Kadın takılarının ölü üzerinde takılı olarak çıkması, kadınların günlük yaşamlarında takıyı 
kullandıklarının kuşkusuz kanıtıdır. Bu iki önemli takı buluntusu veren merkezlerin yanında 
Anadolu’da Tunç Çağı’na tarihlendirilen takı buluntusu ele geçmiş yerleşimlerin bazıları şöyledir; 
Demirci Höyük (Efe, 1988:2), Küllüoba (Efe ve Ay Efe, 2001:4), Kusura Höyük (Lamb, 1937:1-64), 
Orman Fidanlığı (Efe, 2001:22), Çavdarlı (Akok, 1965: Şema, 51), Beycesultan (Yener,1983:2), 
Hacılar (Duru, 2002:551), Karataş-Semayük (Mellink, 1964:276-277), Bademağacı (Duru, 1970:15-
18), Ilıpınar (Begamann, vd., 1994:Tab.2), Sarıkent (Pernicka, 2000: 232-237), Küçük Höyük (Gürkan 
ve Seeher, 1991:42-68) Harmanören (Özsait, 1998: 607-626) Kaklık Mevki (Topbaş vd, 1998: 33-38), 
bu höyüklerde ele geçen buluntu grupları arasında sayı olarak en çok ele geçen buluntu grubunu takılar 
oluşturmaktadır. Aprodisias-Pekmezhöyük Mezarları Ahlatlı Tepecik (Mitten ve Yüğrüm, 1971:25), 
Baklatepe (Özkan ve Erkanal 1999:31), Kıyıkışlacık İasos (Pecorella, 1984:75), Küllüoba (Efe, vd., 
2001: 44-78) Küçükhöyük (Gürkan ve Seeher 1991:54), Ulucak Höyük (Çilingiroğlu ve Derin 
2004:56), Yortan (Kamil, 1982:216), Gavurtepe (Meriç, 1993:35) Panaztepe (Çınardalı, 1998), 
Ahlatlıbel (Koşay, 1934:90-93-95), Eskiyapar (Özgüç ve Temizer, 1993: 614-628), Hozortepe ((Özgüç 
ve Akok 1958: 23–24), Konya-Karahöyük (Alp, 1967:457), Kültepe (Özgüç, 1986:22), Maşat Höyük 
(Emre, 1979: Lev. 63-34), Resuloğlu Mezarlığı (Yıldırım, T. ve İ Ediz,2007: 211–222), İkiztepe (Bilgi, 
2005:24-28), Arslantepe (Frangipane, 2004: 130-141), Korucu Tepe (Güterbock, ve Van Loon, 
1972:80), Norşun Tepe (Hauptmann, 1976: 47), Karahöyük (Duru, 2010:3-8-96-166-174), Oylum 
Höyük  (Özgen, 1989:210), Titriş Höyük (Algaze, vd. 1995:14) gibi merkezlerdir. 
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3. Tunç Çağ Anadolu’sunda Kadınların Baş ve Boyun Süslemelerinde KullandığıTakılar  

3.1.Başa Takılan Takılar 

3.1.1.Diadem Taç Alınlık ve Çelenkler 

Baş takılarının ilk örnekleri olan diademler alın bölgesine takıldıklarında alınlıkta denilmektedir. Tarih 
de ilk örneklerinin M.Ö.4. binin sonun da Önasya’da kullanıldığı düşünülen baş takıları önceleri çeşitli 
ağaçların yaprak ve dallarından oluşuyordu. Rütbe göstergesi ve takı olarak kullanılmaya başlaması 
daha geç dönemler de olmuştur. Bu örneklerde daha çok metal kullanılmıştır. Metal taçlar şölenlerde, 
doğumda, hastalıkta, ölümde ve cenazelerde kullanılmıştır (Bingöl, 1999:33). Yöneticilerin statülerini 
sembolize eden taçlar ve diademler altından yapılmıştır (Türe, 2005:35-42).  Korucutepe’de bulunan 
diadem Anadolu için şimdilik bilinen ilk örnektir. Bu diadem Geç Kalkolitik Çağa tarihlendirilmiştir 
(Van Loon, 1978:11). 

Çalışmaya dahil edilen Alacahöyük mezarında bulunmuş diadem örnekleri dört adettir. Bu buluntular 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Buluntuların tarihlendirilmesi Erken Tunç 
Çağ’ına yapılmıştır. Birinci diadem altın levhanın kesilip dövme, kesme, repousse teknikleri 
kullanılarak ajur dikdörtgenlerin yan yana getirilmesiyle üst üste dört bandın üstüne geometrik bezeme 
uygulanarak oluşturulmuştur. Diademin alt ve üst kenarı boydan boya kabartma noktalarla bezelidir 
(Koşay, 1944:lev-82). Çağdaşlarına göre eni geniş bir örnektir (Res:29). İkici örnek altından yapılmış 
bir taçtır. Tacın süslemesi geometrik şekillerde oyma, kesme ve döveme teknikleri kullanılarak 
yapılmıştır (Koşay, 1951:lev-134)  (Res:30). Üçüncü örnek olan taç ve ya diadem buluntusunun baş 
bandı kalın altından şerit şeklinde kesilip, dört tane şerit saçak eklenerek oluşturulmuştur (Koşay, 
1951:lev-185) (Res:31). Dördüncü örnek olan taç ve ya alınlık altın levhanın dövülerek ezildikten sonra 
kenarlarına büyük ve küçük nokta kabartma bezemeleri eklenerek oluşturulmuştur (Koşay, 1944:115) 
(Res:32).Arslantepe Kral Mezarı, kazı buluntusu arsenikli bakırdan üretilmiş iki adet diadem, Malatya 
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. M.Ö.3000-2900 yıllarına tarihlenen baş takılarından ilki, ince 
metalin dövülerek yapılması ile oluşmuştur. Metal üzerine kabartma yöntemi ile bezemeler 
uygulanmıştır. Diademin uç kısımları yuvarlatılarak bırakılmıştır (Frangipane, 2004:130-Res.75) 
(Res:33). İkinci takı ise; ince metali incelterek diademin üzerine kabartma tekniği ile yapılan bezemeler 
uygulanmıştır. Bu diademin uçları da yuvarlak bırakılmıştır (Frangipane, 2004:188-Res.76) (Res:34). 
Kültepe kazı buluntusu gümüş diademin kenarlarında repousse tekniği ile yapılmış küçük çemberlerle 
süslenmiştir. Diademin alt ve üst kenarlarını süsleyen bu çemberlerin arasına zig zag motifi ile süsleme 
tamamlanmıştır. Diademin tek kenarında delik bulunmaktadır. Baş takısı (Özgüç, 1986:119-Res.23) 
(Res:35). Troia, A1 Hazinesine ait üç adet baş takısı SchliemannTroia’dan yurt dışına kaçırdığı 
hazineler arasında olan takılardandır (Sönmez, 2020:12-40). Altından üretilen takıların günümüzde 
sergilendikleri müze Moskova da bulunan Güzel Sanatlar Devlet Müzesi’dir. Eserler M.Ö. 2670–2570 
yıllarına tarihlenmektedir. Küçük boy olan ilk örnek bir altın banda dövme tekniği uygulanarak 64 adet 
farklı zincirlerle oluşturulmuş özel bir tasarımdır (Sazcı, 2007:174-175- kat.A1-S1) (Res:36). İkinci 
örnek çağdaşlarında benzerine henüz rastlanmamış büyük boy (alınlık, taç) diademdir. Balık pulu 
şeklindeki yaprakların alına paralel gelen bir zincire doksan adet dikey sarkıtta bağlanmasıyla 
oluşturulmuş seçkin bir eserdir (Sazcı, 2007:170-kat.A1-S1) (Res:37). Üçüncü örnek olan şerit biçimli 
baş takısının uçları yuvarlatılarak üç adet bağlama deliği açılmıştır. Kenarlarına repousse tekniği 
uygulanarak nokta bezemeler oluşturulmuştur (Sazcı, 2007:175-177- kat.A1-S3; (Res:38). 
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3.1.2.Saça Takılanlar 

Saçları süslemek ve ya tutturmak için kullanılan saç takıları Anadolu da Erken Tunç Çağ’ından itibaren 
görülmeye başlamıştır. Özellikle Alacahöyük’te iskeletlerin baş kısımlarına yakın yerlerde görülen bu 
takı grubu saçlarda kullanıldığını kanıtlar niteliktedir (Bingöl, 1999: 33). 

Alacahöyük “MA” mezarı buluntusu saç veya giysi tokası olabileceği düşünülen buluntular Erken Tunç 
Çağ’ına tarihlendirilmiştir. Eserler günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. 
Materyali altın olan bu iki buluntunun repousse, kesme, dövme teknikleri kullanılmıştır. Resim 39 da 
sunulan eser geometrik kompozisyonla oluşturulmuştur. Tokanın altın iğnesinin başında bir adet kuvars 
kristali bir adet altın boncuk yerleştirilmiştir (Koşay, 1944:115-lev.92) (Res:39). Diğer bir tokanın 
üstünde nokta ve daire kabartmalarla geometrik kompozisyon oluşturulmuştur. Tokanın yüzeyine 
karşılıklı açılan iki adet deliğe topuz başlı altın iğnesi geçirilerek kullanılmıştır  (Koşay, 1944:lev-82) 
(Res:40).Alacahöyük “MA” mezarı kazı buluntusu olan bir diğer saç takısı Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen eserlerin materyali altındır. Takılar 
dövme, tel kıvırma, kaplama teknikleri kullanılarak üretilmiştir. Helezonik biçimli saç tokasının yumru 
uçlarının bir tanesinde delik bulunmaktadır (Koşay, 1944:115) (Res:41).  Geometrik kompozisyonları 
içeren saç takısı ise masif üçgen görünüşü altın bandın spiral şeklinde bükülmesiyle oluşturulmuştur 
(Koşay, 1944:lev-82) (Res:42). Göller yöresinden satın alınma yoluyla Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde korunan saç süsünün materyali gümüştür. Eski Tunç Çağı üretim tekniklerinde dövme, tel 
kıvırma, kaplama teknikleri kullanılmıştır. Bir çift olarak ele geçmiş saç süsünde geometrik 
kompozisyonlar masif gümüş levhayı spiral şeklinde iki kez bükülerek uçları açık bırakılmıştır. Halka 
şeklindeki takı Tunç Çağı’nın tipik saç takısı örneklerinin özelliklerini yansıtmaktadır (Maxwell  
Hyslop, 1977:46-fig.31) (Res:43). Troia “ F” Hazinesin de bulunan altın saç halkası M.Ö 2290-2190 
yıllarına tarihlendirilmiştir. Mezar buluntusu olduğu düşünülen saç halkası dönemin soylu kesiminden 
bir bireye ait olabilir. Buluntu İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir (Res:44). Arslantepe 
Kral Mezarı buluntularından olan iki adet saç halkasının materyali gümüş ve bakırdır. M.Ö.3000-2900 
yıllarına tarihlendirilen saç takıları yuvarlak formlu olarak yapılmıştır. Takılar günümüzde Malatya 
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir (Frangipane, 2004:189-194;Res-82-128) (Res:45-46). 
Resuloğlu buluntusu bronzdan üretilmiş saç halkası, bir kadın mezarına ait mezardan ele geçmiştir. Saç 
halkası iki adet yarım aydan oluşmaktadır (Yıldırım, 2005:64) (Res:47). Troia A1 Hazinesi’ne ait 
çubuklu saç takılarının hammaddesi altındır. M.Ö. 2670-2570 yıllarına tarihlenen takılar, Moskova 
Güzel Sanatlar Devlet Müzesi’nde sergilenmektedir. Saç takıları tellerin birbirlerine kaynak yapılarak 
birleştirilip ucu kısmı kanca biçiminde bırakılarak üretilmiştir (Sazcı, 2007:184-185-186 kat. A1-S9; 
A1-S13; A1-S19; A1-S22; A1-S26;A1-S37;A1-S39; A1-S43) (Res:48-49-50-51-52-53-54-55).Troia 
“F” Hazinesi ne ait altın saç takısının üst kısmında çift sipiral motif “S” şeklinde işlenmiştir. Diğer 
çağdaşlarından farklı tasarıma sahip olan takı M.Ö. 2290-2190 tarihlendirilmiştir. Eser İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir (Sazcı, 2007:247- kat. F-S14) (Schliemann, 1881: Nr. 837) 
Res:56). 
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3.1.3.Küpeler 

Küpelerin Paleotitik 
dönemden itibaren 
kullanıldığı bilinmektedir. İlk örnekleri basit halka biçimlidir. Küpeler günümüzde olduğu gibi tarih 
öncesi dönemlerde de her iki cinsiyetinde kullandığı takı grubuna girer. Çoğunlukla çift olarak 
kullanılan küpeler, maden endüstrisinin gelişmeye başladığı Erken Tunç Çağ’ının başlarında çok sık 
kullanılmıştır (Anlağan, 2002:69). Bu dönemin küpeleri basit halka biçiminde olup madenin ve ya telin 
dövülerek inceltilmesi tekniği ile üretilmiştir. Küpe modelleri de diğer takılar gibi kültürlere ve zevklere 
göre çeşitlilik göstermiştir. Bazı modellere çeşitli teknikler uygulanıp boncuklar eklenerek tasarımlar 
zenginleştirilmiştir. Anadolu’da Erken Tunç Çağı’ na ait küpe buluntusuna rastlanan merkezlere örnek 
olarak Alacahöyük, Troia, Baklatepe yerleşmeleri verilebilir (Keskin, 2004:148-149). 

Alacahöyük III. Kültür katı 7. tabaka, “K” Mezarı buluntusu olan altından yapılmış halka küpe Erken 
Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir (Koşay, 1951:Res. 86) (Res:57). Eskiyapar yerleşiminde bulunan altın 
küpeler M.Ö.2200-2000 yıllarına tarihlendirilmiştir. Bu takılar günümüzde Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Resim 58’ de bulunan bir çift sepetli küpenin halka kısmına geometrik 
kompozisyon uygulanmıştır. Küpenin yapım tekniği ise altın levhaya repousse, kesme, kazıma 
teknikleri kullanılmıştır. Küpenin her birinde iki adet kulp ve dört adet sepet bulunmaktadır. Küpenin 
ön yüzünde iki sıra küçük pulun üstlerinde granüle taneleri eklenmiştir. Altın tellerin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve arasına yivli şeritler yer alan küpenin kanca uçları delik bırakılmıştır (Özgüç ve Temizer, 
1993:615-lev: 106; Bingöl, 1999:86-kat.73) (Res:58). Eskiyapar takıların da istiridyeden esinlenerek 
yapılmış olan küpeler, sepet kulplu ve hayvan başlı küpeler (Özgüç ve Temizer, 1993:615-lev:106-1-
9;107-5-6; 108-11-12) (Res:59-60-61-62) dönemine göre tasarım yeteneği ve ince ustalık gerektiren şık 
takı örnekleridir. Demircihöyük Sarıket, taş sanduka mezar buluntusu altından yapılmış halka biçimli 
küpe Erken Tunç Çağı II’e tarihlendirilmiştir. Materyali altın olan küpe Eskişehir Müzesi’nde 
sergilenmektedir (Seeher, 2000: Abb-93,c) (Res:63). İkiztepe buluntusu olan altın küpe Erken Tunç 
Çağı II-III’e tarihlendirilmiştir. Eser Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir 
(Res:64). Kültepe, buluntusu elektromdan yapılmış halka biçimli küpe Erken Tunç Çağı III’e 
tarihlendirilmiştir (Özgüç, 1986:42 Fig-3-37) (Res:65). Kültepe Kaniş buluntusu yarımay şeklindeki 
altın küpe dövme tekniği kullanılarak iki adet yarımay biçimdeki parçanın birleştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Küpe Erken Tunç Çağı III’e tarihlendirilmiştir (Özgüç, 1964:34, Lev- 7-1) (Res:66). 
Troia “A1” Hazinesine ait çeşitli form ve bezemelerde üretilmiş altın küpeler ele geçmiştir. Bu küpeler 
M.Ö. 2670-2570tarihlendirilmişlerdir. Resim: 67 de ki küpe halkası sepet biçimli ve sarkıtlı olarak 
tasarlanmıştır. Küpenin üst bölümüne altın tellerin kaynakla birbirlerine birleştirip sepet formu 
verilmiştir. Sallantı kısımlarının uçlarında idol şekilli altın yapraklar bulunmaktadır (Sazcı, 2007:178-
263, kat.A1-S4) (Res:67). Troia “A1” Hazinesine ait sarkıtlı küpe; resim:68, halkası sepet biçimli 
sarkıtlı sarkıtları idol biçiminde olan küpe resim:69, granüllü küpe resim:70, küpe granülasyon bezemeli 
yarımay biçiminde küpe resim:71-72 örnekleri günümüzde Moskova Güzel Sanatlar Devlet Müzesi’nde 
sergilenmektedir. (Sazcı, 2007:181-183-188-189, kat- A1-S5; A1-S7; A1-S57; A1-S59; A1-S62) Troia 
“C” Hazinesine ait M.Ö. 2650-2350 yılları arasına tarihlendirilen ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenmekte olan iki adet altın küpenin ilki halkası sepet biçiminde olan küpedir. Küpenin baş kısmı 
altın tellerle sepet biçimde lehimlenmiştir. Günümüzdeki küpeler gibi kulağa takılacak kısmı kancalıdır. 
Yaprak biçimli kesilen altın levhalarla şık bir sarkıtlı küpe oluşturulmuştur (Sazcı, 2007:210, kat-C-S1) 
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(Res:73). Diğer küpe ise granülasyon bezeme ile süslenmiş yarımay şeklindedir (Schliemann, 1881: Nr. 
831) (Res:74). Troia “E” Hazinesi ne ait çan biçiminde küpe altından üretilmiştir. M.Ö. 2290-2200 
yıllarına tarihlendirilen küpe İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir (Sazcı, 2007: 234, kat.E–
S19). Gövdesinde uzun altın borunun kıvrımlar oluşturularak süslemeler oluşturulmuştur. Küpe kulağa 
takıldığında sallanan şekilde tasarlanmıştır (Res:75). Troia “F” Hazinesi’ne ait halkası sepet biçimli 
küpe altından yapılmıştır. Küpe M.Ö. 2290-2200 yılları arasına tarihlendirilmiştir. İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde korunana küpenin altın tellerin  dikey biçimde sarmal, kıvrımlı görüntü oluşturulmasıyla 
süslenmiştir (Sazcı, 2007: 246, kat.F-S3)  (Res:76). Troia “F” Hazinesi ne ait altın halkası sepet 
şeklindeki küpe III. Hazineler Dönemi, M.Ö. 2290-2200 yıllarına tarihlendirilmiştir. Küpe Moskova 
Güzel Sanatlar Devlet Müzesi’nde sergilenmektedir Küpenin sepet kısmı kazıma bezeme tekniği ile 
süslenmiştir. Alt kısımda ise delikleri mevcuttur (Sazcı, 2007: 246, kat.F-S5) (Res:77). Troia “D” 
Hazinesi ne ait çifti olmayan yarımay şeklindeki altın küpe,  karşılıklı altın levhaların birleştirilip 
granüllerle süslenmesiyle oluşturulmuştur. Küpe İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir (Sazcı, 2007: kat. 
Ef-S16) (Res:78). Troia ya da Troas bölgesi buluntusu olan I./IV. Hazineler Dönemi’ne ait sallantılı 
küpe, altından yapılmıştır. Küpenin kanca kısmından sonra sepet şeklinde dikdörtgen bölümü 
granülasyon bezemelerle süslenmiştir. Dikdörtgen bölümün ucuna açılan deliklerde yedi adet sallantı 
sallantılı zincirlerin ucuna ise boncuklar takılmıştır. Küpe Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
korunmaktadır (Sazcı, 2007: 339, kat.Tr-S1) (Res:79). Troia ya da Troas bölgesin de bulunmuş sallantılı 
küpe, altından yapılmıştır. Küpenin kulak kancasının altında tellerin lehim ile birleştirilmesiyle 
oluşturulmuş sepet bulunmaktadır. Erken Tunç Çağ’ına tarihlendirilen küpe Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilenmektedir (Sazcı, 2007: 339, kat.Tr-S3) (Res:80). Troia ya da Troas bölgesine ait 
bir başka küpe kulak kancasının altına yerleştirilen boruya bağlanmış dört adet zincirin ucunda altın 
levhalardan yapılmış yapraklardan oluşmaktadır. Sallantılı küpe M.Ö. 2670-2020 yıllarına 
tarihlendirilmiş ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir (Sazcı, 2007: 341, kat.Tr-S17) 
(Res:81). 

 

 

 

3.1.4.Kulak tıkaçları 

Kil, kemik, taş ve ya 
değerli madenlerden 
yapılan, bir uçları düz, 
diğer uçları hafif bombeli 
çoğunlukla konik formlu 
olan burun ya da kulak 
tıkacı olarak kullanılan 
küçük buluntu 
grubunun kulak tıkacı 
olduğu 

düşünülmektedir. Kulak tıkaçlarının döneme ait özgün bir takı modası mı yoksa sadece ölü gömme 
törenlerinde mi kullanıldığı henüz anlaşılamamıştır. Kulak tıkaçları Anadolu’da İç Batı, Batı ve Orta 
Anadolu’da Erken Tunç Çağı’na tarihlenen merkezlerde mezar hediyesi olarak sıklıkla karşılaşılmıştır 
(Bingöl, 1999: 37). 

Kulak tıkaçlarının kadınlar tarafından kullanıldığı anlaşılan buluntu Alacahöyük mezarından ele 
geçmiştir. Bu buluntular stilize kadın heykelcikleridir. Heykelciklerin kulak kısımlarında daire şeklinde 
altın aplikler yapılmıştır. Bu aplikler kulak tıkacı olarak yorumlanmıştır (Koşay, 1951: 73, Lev.195, L1, 
L2). Kulak tıkacı olarak isimlendirilen bu küçük buluntu grubunda bazı örneklerin baş kısımlarının 
boncuk, tomurcuk gibi tepeciklerle süslenmesi kulak tıkaçlarının takı olarak kullanılmış olabileceği 
fikrini kuvvetlendirmektedir (Türe ve Savaşçın, 2002:45). Elmalı, Semayük Karataş kazı buluntusu olan 
kulak tıkacı altından dövme tekniği ile iç kalıp üzerine sarılarak üretilmiştir. Erken Tunç Çağı II’ ye 
tarihlendirilen konik gövdeli kulak tıkacı, boyunlu, tepe kısmı hafifçe dışa doğru uzatılmış biçimdedir. 
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Üzerinde paralel çizgiler bulunmaktadır.  Kulak tıkacı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
sergilenmektedir (Koşay, 1951:71 lev.186) (Res:82). Ahlatlı Tepecik, “AT68” numaralı alandaki 
numaralı küp mezar da ele geçen altın çift kulak tıkacı, Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir (Mitten 
ve Yüğrüm 1971:Res. 7a-b) (Res:83). Alacahöyük, “L” Mezarın da bulunan bir çift kulak tıkacının 
materyali altındır. Buluntu Erken Tunç Çağı III’ e tarihlendirilmiştir  (Koşay, 1951:74-169) Kulak 
tıkacının içi boş bırakılmış olup kulağa takıldığında görünen kısımda tomurcuklu kısım oluşturulmuştur 
(Res:84). Bademağacı buluntusu olan kulak tıkacı altından yapılmıştır. Buluntu Erken Tunç Çağı II’ ye 
tarihlendirilmiştir (Duru, 2008:177, Res. 354; Duru 1997: 793) (Res:85). Demircihöyük Sarıket pithos 
mezar buluntusu 2 adet kulak tıkacı da altındır. Buluntu Erken Tunç Çağı II’ye tarihlendirilir ve 
Eskişehir Müzesi’nde sergilenmektedir (Seeher, 2000: Abb. 36, G.295, c. d) (Res:86). Karataş-
Semayük buluntusu olan altın kulak tıkacı, konik gövdeye sahiptir.Yüzeyi paralel çizgilerle bezenmiştir 
(Koşay, 1951: 71 lev.:186) (Res:87). 

 
3.2.Boyuna Takılanlar 

3.2.1.Kolyeler 

Farklı uzunluktaki ip, zincir, deri bağ, ince halat gibi bağlayıcı bir materyalin çevresine ve ya ucuna 
çeşitli formlarda tasarlanmış boncuk, halka pandantif, mühür, sarkaç amuletlerle birlikte boyuna 
bağlanan takılara kolye denilmektedir. Bu öğeler bağlayıcı malzemeye birden fazla takılarak 
kullanılıyorsa bu boyun takısına gerdanlık denir. Boyunu saran tasama şeklinde tasarlanan takılara ise 
boyunluk denilmektedir. Paleolitik Çağ’dan itibaren kullanılan kolyelerin hammaddeleri doğada kolay 
buluna bilen ve kolay şekillendirilen maddelerden üretilmiştir. Bunlar hayvan diş, boynuz ve kemikleri, 
kireç taşları, ağaç parçaları, meyve çekirdekleri ve deniz canlılarının kabukları idi. Kolyelerin kullanım 
amaçları süslenmenin yanı sıra tılsım, kötü güçlere karşı korunma, avladığı hayvanın kemiğini takarak 
da başarısını göstermek ve bereket artırmak içindi. İnsanoğlu yerleşik düzene geçilen küçük köylerin 
kurulduğu Neolitik Çağ tarımda hayvancılıkta olduğu gibi takı tasarımında da gelişmeler 
göstermiştir.Takı tasarımında kullandığı taş kemik gibi materyalleri istediği şekilde kesip, parlatıp hatta 
bazılarının üstüne bezemeler uygulamaya başlamıştır. Anadolu’da ilk köylerinin kurulduğu Diyarbakır-
Çayönü ve Konya-Çatalhöyük’te Neolitik Çağ’a tarihlendirilen hayvan dişi,  kemiği, deniz kabukları 
ve taştan yapılan kolye ve bilezik buluntularına rastlanmıştır (Megep, 2016:3). Tunç Çağı’na 
gelindiğinde metalurji alanındaki gelişmeler takılar üzerinde de kendini göstermiştir. Altın ve taşın 
birlikte kullanıldığı kolyeler çağın estetiğini yansıtmaktadır. Hem teknik hem tasarım olarak zengin bir 
portföye sahip ürünlerin üretilmeye başladığı Tunç Çağı’nda Anadolu’da Erken Tunç Çağı buluntusu 
veren Arslantepe, Troia,  Eskiyapar, Alacahöyük, Resuloğlu, İkiztepe, gibi merkezlerde oldukça şık 
kolye örnekleri görülmüştür (Ateşoğulları, 2008:158- 191). 

 Alacahöyük kazı buluntularından olan altın kolye kısımlarının kompozisyonu geometriktir. Kolyenin 
öğeleri altın levhanın tel kıvırma, repousse (Kabartma),  kesme, dövme yapım tekniklerinin 
uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Altın plakanın dört çıkıntısının spiral şeklinde büyük “H” harfini 
oluşturacak görünümde bükülmesiyle oluşturulmuş taneler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
düzenlenmiş biçimde gösterime sunulmaktadır (Arık,1937: 249. A1.1517-1527; Maxwell  Hyslop 
1971:44,fig.29a) (Res:88). Alacahöyük “MA” mezarı kazısında bulunan on dört adet altın kolye 
tanelerinin yeni tasarımı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gösterime sunulmaktadır. Yapım 
tekniğinde kesme, repousse, dövme, kazıma yöntemleri kullanılmıştır. Altın levha ve altın boncuklarda 
geometrik kompozisyonlar kullanılmıştır.  Kurs biçimli küçük yivli boncukların ip geçişi vardır. Altın 
plakanın kesilip kıvrılmasıyla küçük büyük borular oluşturulmuştur. Spatul biçimli enli, masif, yassı, 
yuvarlak, irili ufaklı üstleri yivli boncuklardan oluşmaktadır (Koşay, 1951: lev.:95) (Res:89). 
Alacahöyük “E” ve “F” Mezarı kazı buluntularından olan altın kolye parçalarının düzenlenmiş şekli 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Geometrik kompozisyon uygulanan kolye 
tanelerin de yapım Tekniği Dövme, kesme, repousse teknikleri uygulanmıştır. On dört adet olan ve 
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ortasında delik bulunan yıldız motifi dört köşeye uygulanmış masif tanelerin bazılarında düzensiz 
kabarcıklarla “X” işareti sıralanmıştır. Tanelerin boyuna takılması için yapılmış ip geçirilecek uçları 
vardır (Koşay, 1951: lev.: 169, Res.2.) (Res:90). Eskiyapar 2 no.lu çukur II. seviyede tabanın altına 
gömülü olarak bulunan boncuk ve takı öğeleri yeni dizaynıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Kolyenin altın levha ve boncuktan oluşan parçaları geometrik kompozisyonla 
repousse, kesme, dövme teknikleri uygulanarak oluşturulmuştur. İnce saplı ortası bombeli, üstü yivli 
plak şeklindeki parçaların uçlarında ip geçmesi için kanal bulunmaktadır. Kolyenin aralarına 
yerleştirilmiş boncuklar uzun kenarları kabarık yivli hurma çekirdeğine benzer yapıdadır (Özgüç ve 
Temizer, 1993: lev.:113-la,b-2) (Res:91). Eskiyapar 2.no’lu çukur da bulunan materyali altın olan dört 
adet kolye, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu kolyeler Erken Tunç Çağı III’ e 
tarihlendirilmiştir. Çubuk şeklinde yapılmış ip deliği olan, derin yivlerle bezenmiş kolye (Özgüç ve 
Temizer, 1993: 615, lev. 111/2a,b; Bingöl, 1999:109, kat.106) (Res:92). 24 altın çift sarmal 152 altın 
silindirik boncuktan oluşan kolye (Özgüç ve Temizer, 1993:616 lev. 111-1a,b; Bingöl, 1999: 110, 
kat.107) (Res:93). İnce ve kalın altın yüz on bir adet boncuk tanelerinden oluşan kolye (Özgüç ve 
Temizer, 1993:616, lev. 114-1a,b) (Res:94), on sekiz adet karneol boncuktan oluşan kolye (Özgüç ve 
Temizer: 616, lev. 115-1) (Res:95), Eskiyapar takı buluntuları içinde yer alır. Gedikli Karahöyük, 
buluntusu taş kolyeyi kahverengi ve beyaz boncuklar oluşturmaktadır. Beyaz renkli boncuklar beş ve 
yedili aralıklarla dizilerek aralarına büyük kahverengi boncuklar yerleştirilmiştir (Duru 2010, lev. 165, 
Res.7) (Res:96). Gedikli Karahöyük , “KM57” Mezarı buluntusu olan taş kolye bir çömleğin içinde 
kemik kalıntılarıyla birlikte kremasyon mezara gömülü biçimde bulunmuştur (Duru 2010, lev. 173, 
Res.5) (Res:97). Kültepe buluntusu bir tane çift konik akik taşı, üç tane silindir lapislazuli taşı, çok 
sayıda altın boncuktan oluşan kolye, Erken Tunç Çağı III’e tarihlendirilmiştir ( Özgüç 1986, Lev. Pl.75, 
2a,2b) (Res:98). Kültepe, Höyüğü’nde bulunan yedi adet yuvarlak akik boncuk, bir adet frit boncuk, bir 
adet yivli dağ kristali ve bir adet büyük gümüş boncuktan oluşan kolye Erken Tunç Çağı’na 
tarihlendirilmiştir (Özgüç 1986, Lev. Pl.73,9) (Res:99). Resuloğlu kazı buluntusu frit, akit, deniz 
kabuğu, ozonit ve bronzdan oluşan kolye Çorum Müzesi’nde sergilenmektedir (Yıldırım 2004, 202) 
(Res:100). Resuloğlu kazı buluntusu bir diğer kolye frit, bakır, akik ve fayanstan oluşmuştur (Yıldırım 
2006, 220) (Res:101). Troia “C” Hazinesi’ne ait altıgen boncuklardan oluşturulmuş altın kolye M.Ö. 
2650-2350 yıllarına tarihlendirilmiştir. Altmış yedi adet boncuk tanesi olan kolye İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde korunmaktadır. (Sazcı 2007, 211, kat. C-S3 Schliemann 1881: Nr. 824) (Res:102). 

 
3.2.2.Boyunluk ve Gerdanlıklar 

“Tork” olarak da isimlendirilen boyunluklar, statü sembolü olarak hem kadılar hem de erkekler 
tarafında da kullanılmakta idi. Altın ve gümüşten yapılan boyunluklar Anadolu’da ki Erken Tunç Çağı 
merkezlerinden Oylum Höyük, Eskiyapar gibi merkezlerde rastlanmıştır (Ateşoğulları, 2008: 157). 

Eskiyapar 2 nolu çukur II. seviyede tabanın altına bulunan M.Ö.2200-2000 yıllarına tarihlendirilen altın 
boyunluk, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Boyunluk altının levhanın dövülmesi 
ve kıvrılması ile tasma şeklinde üretilmiştir. Çemberin içi boştur. Bu tür tasma şeklindeki boyunlukların 
ilk örneklerine Ur mezarlarında rastlanmaktadır (Özgüç ve Temizer 1993: 615, Lev. 110-1a, b) 
(Res:103). İkiztepe buluntusu olan altın boyunluk (göğüslük) Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir. 
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Altın levhanın dövülerek şekillendirilip arka yüzünden vurularak kabartma tekniği ile bezemeler 
yapılmıştır. Boyunluk (göğüslük) Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir 
(Sevin, 2003:117) (Res:104). Arslantepe Kral Mezarı buluntusu Altın, gümüş, kırmızı akik, neceftaşı 
ve kalker taşı gibi çeşitli değerli taş ve madenlerden yapılmış gerdanlık, altmış altı adet boncuktan 
oluşmaktadır. Gerdanlığın kullanıldığı tarih ise M.Ö.3000 ile 2900 yılları arasıdır (Frangipane, 
2004:198, Res.156) (Res:105). Arslantepe Kral Mezarı buluntusu, gerdanlık gümüş, kalker taşı 
kullanılarak üretilmiştir. M.Ö.3000-2900 yıllarına tarihlendirilen gerdanlık yüz altmış beş adet gümüş 
ve kalker boncuktan meydana gelen gerdanlık Malatya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir 
(Frangipane, 2004:198, Res.156) (Res:106). Norşun Tepe buluntusu gerdançe, kireçtaşından imal 
edilmiştir. Takı Erken Tunç Çağı I’e tarihlenmiştir (Hauptmann, 1974: lev: 26- 1a-1b) (Res:107). 

 
 

SONUÇ 

Bu çalışma Anadolu’da Tunç Çağ’ında özellikle kadınların süslenmek için kullandıkları takıları konu 
almaktadır. Tarih boyunca çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu’da arkeolojik kazılar 
sonucu veya çeşitli yollarla ele geçmiş müzelere bağışlanan, müzeler tarafından satın alınan buluntular 
çok fazladır. Bununla birlikte çok uzun bir süreyi içeren Anadolu Tunç Çağ’ları geniş bir kapsam 
içermektedir. Çalışmada, yayınlanmış zengin takı buluntularının hepsini eklemek mümkün 
olamayacağından her grup takıya ait spesifik örneklerle genel bir araştırma sunuldu.  

Anadolu’da Tunç Çağı’nda madenin işlenmeye başlaması, ticaret yollarının genişlemesi gibi nedenler 
süs eşyalarının çeşitlenip sanat eseri durumuna gelmesine katkı sağlayan önemli nedenler arasındadır. 
Gelenek görenek kültür ve sanat tarih boyunca toplumlar tarafından nesilden nesile aktarılıp kopya 
edilir. Kültürel açıdan diğer toplumlardan önde olan toplumlarda sanat dallarıyla birlikte ilerleyen takı 
tasarım ve hammadde üstünlüğü bireylerin statü ve ekonomik farklılıklarını gösteren belirteç olmuştur.  

Tunç Çağı’nda kadınların takı kullandıklarını; kadın mezarlarına bırakılan in-sitü durumdaki 
buluntuların yanında çalışmada verilen takı ayrıntısı verilmiş figürün ve idol buluntularının üzerine 
çoğunlukla kazıma yöntemiyle yapılmış kolye, gerdanlık, taç, küpe gibi detaylar sayesinde şüphe 
duymak imkansızdır.   

Kadının var olduğu günden günümüze estetik ve güzellik kavramına daha fazla maruz kalmış olan 
kadınlar estetik kavramının kilit noktasıdır. Kadın için görsellik ve estetik açısından hiç şüphesiz en 
değerli obje takılar olmuştur. 

Günümüzde Anadolu’da kadınların el sanatlarına, çeyiz kültürüne verdikleri önemin kaynağını; tarih 
öncesi devirlerde yaşamış olan Anadolu halkından nesilden nesile geçmiş olduğunu söylemek 
hayalperestlik değildir. Bu Anadolu’yu Anadolu yapan kıymetli mirası sürdürüp sahip çıkmak, yeni 
nesillere aktarmak, bütün sektörlerde üretim yapan Türk gençliğinin görevidir. 
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ÖZET 

 

Coğrafi işaretler, bir ürünün ait olduğu bölgeyi, sahip olduğu özelliklerini ifade eden, özgünlüğünü 
koruyarak gelecek nesillere aktaran işaretlerdir. Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Tokat da 
coğrafi işaretli ürünleri açısından oldukça zengin bir şehirdir. Bu araştırmanın amacı Tokat’a yönelik 
gastronomik kimlik oluşturmada coğrafi işaretli ürünlerin Tokat turizmine etkisinin belirlenmesidir. Bu 
çalışma ile yerel değerlerin tanıtımının yapılması ve gastronomi ürünü olarak kullanımının 
yaygınlaşması, üretici, satıcı ve tüketicide farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.  

Bu araştırmada veri toplamak amacıyla nitel yöntemlerden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu Tokat’a gelen yerli turistlerden rasgele seçilen 29 kişi oluşturmaktadır. Tokat’ın 
bilinirliğinde etkili olan gastronomik ürünlerin önem düzeyini belirlemeye yönelik 11 adet ürün (Tokat 
Kebabı, Bez sucuk, Zile Kömesi, Zile Pekmezi, Erbaa Yaprağı, Niksar Cevizi, Tokat Narince, Salamura 
Asma Yaprağı, Tokat Yağlısı, Tokat Çöreği, Turhal Yoğurtmacı) sunulmuştur. Görüşme yapılan 
kişilere Tokat’ın yöresel lezzetleri ile ilgili fikirleri sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi 
yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır.  

Tokat’ı ziyaret eden yerli turistlerin şehre ait coğrafi işaretli ürünlere ilişkin görüşlerinin belirlenmeye 
çalışıldığı bu araştırma sonuçlarına göre, coğrafi işaretli ürünlerin bir kısmının bilindiği ancak 
bazılarının yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Günümüzde değişen turizm alışkanlığı ile birlikte 
alternatif turizm çeşitlendirmelerinde ön plana çıkan gastronomi turizmi açısından yöresel ve özellikle 
coğrafi işaretli ürünler önem kazanmıştır. Bu araştırmadan da elde edilen bulgular ışığında, seyahat 
acentesi paket turlar içerisinde bilgilendirmelerin yapılması,  kaldıkları konaklama yerinde çeşitli afiş 
ve broşürler yoluyla tanıtımının yapılması önerilebilir. Bu bağlamda, Tokat’ın gastronomi kimliğinin 
ön plana çıkarılarak tanıtımlarının yapılmasının kültürel mirasın sürdürülmesinin yanı sıra şehrin 
turizmine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Coğrafi işaretler, Tokat. 
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ABSTRACT 

Geographical indications are signs that express the region to which a product belongs, its characteristics, 
and transfer it to future generations by preserving its originality. As in many regions of Turkey, Tokat 
is rich in terms of geographically indicated products. The aim of this research is to determine the effect 
of geographically indicated products on tourism in creating a gastronomic identity for Tokat. This study 
aimed to promote local values and to spread their use as a gastronomic product, to raise awareness 
among producers, sellers and consumers. 

In this study, interview technique, one of the qualitative methods, was used to collect data. The study 
group consists of 29 randomly selected local tourists coming to Tokat. 11 products (Tokat Kebab, Cloth 
Sucuk, Zile Kömesi, Zile Molasses, Erbaa Leaf, Niksar Walnut, Tokat Narince, Pickled Vine Leaf, 
Tokat Oil, Tokat Bun, Turhal Yogurtmacı) were presented to determine the importance of gastronomic 
products that are effective in the awareness of Tokat. The interviewees were asked their opinions about 
the local tastes of Tokat. The data obtained were interpreted using the content analysis method. 

According to the opinions of the local tourists visiting Tokat about the geographically marked products, 
it has been determined that some of the geographically marked products are known, but some are not 
known enough. Today, with the changing tourism habits, local and especially geographically marked 
products have gained importance in terms of gastronomy tourism, which comes to fore in alternative 
tourism diversification. In the light of the findings of research, it can be suggested that the travel agency 
provide information within package tours and promote it through various posters and brochures in the 
accommodation. In this context, it is thought that promoting the gastronomic identity of Tokat will 
contribute to the city tourism as well as maintaining the cultural heritage. 

Keywords: Gastronomy, Geographical indications, Tokat. 

 

GİRİŞ 

Gastronomi kavramının ortaya çıkışı Antik Yunan’a kadar uzanmasına rağmen, üzerinde uzlaşılmış 
ortak bir tanımı yapılamamıştır. Scarpato’ya (2002, 52) göre Yunancadan gelen ‘gastro’ kelimesi olan 
mide anlamında kullanılmakta, ‘nomos’ ise kural anlamına gelmektedir. Bu iki kelime birleşimiyle 
yeme içmenin kurallarını ve önerilerini belirtmiştir. Gastronomi yeme içme ile ilgili konuları ele alırken 
bunlarla ilgili bir disiplinler bütününü oluşturmaktadır. Gastronomi kavramında 19. Yüzyıl sonlarına 
kadar gastronominin yemek ve içmekten ibaret olmadığı nasıl nerede neden yenilip içildiği de 
gastronominin içeriğini oluşturmaktadır. (Santich, 2004). 

Sarıışık ve Özbay (2015) ise gastronomi kavramını kültürün en önemli öğelerinden olan yemeğin bir 
bütün olduğunu ilk aşamasından sunumuna kadar bir kavramsal çerçevede sanatın ve bilimin 
dallarından biri olarak tanımlamışlardır. Bu açıklamalar doğrultusunda gastronomi kavramı yeme 
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içmeyi doğrudan ilgilendiren ve en önemlisi de bir milletin özünü varlığını kültürel geçmişini gösteren 
bir kavram olarak görülmektedir. 

Gastronomi turizmi bir yere özgü yiyecek ve içecekleri tatmak keşfetmek için yapılan seyahatlerdir. 
Tabi ki bu seyahatler ülkeler arası olabileceği gibi bir ülke içerisinde iller arası da olabilmektedir. 
Gidilen yöreye özgü yiyecek ve içecekler kültürel değerleri bozmadan iyi bir sunumla birçok misafirin 
orayı keşfetmek için arayış içerisine girmesini sağlayacaktır. Son yıllarda yöreye özgü içecek ve 
tatlılarda büyük oranda ilgi çekmektedir (Tursab, 2014). 

Avrupa Birliğince coğrafi işaret konusunda ilk yasal girişim 1992 yılında yapılmıştır. Coğrafi işarete 
uygun ürünlerin diğer ürünlerden ayır edici olması ve bu ürünlerin korunması devamlarını sağlamak 
amacıyla coğrafi işaret sicil kaydı yapılmasıyla gerçekleştirilmiştir (Orhan, 2010: 243). Avrupa Birliği 
bünyesinde 8 adet coğrafi işaretli tescillenmiş ürünümüz bulunmaktadır. Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun (TPE, 2022) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu ürünler Aydın İnciri, Milas 
Zeytinyağı, Giresun Tombul Fındığı, Aydın Kestanesi, Malatya Kayısısı, Antep Baklavası, Bayramiç 
Beyazı ve Taşköprü Sarımsağıdır. 

  
(TPE, 2022) 

Coğrafi işaretler tescil sırasında özelliklerine göre menşe veya mahreç olarak adlandırılmaktadır. 
(Dayısoylu vd., 2017). Menşe Adı: Üretilecek ürünün doğal ve beşeri unsurlarının o alanda üretilmesini 
gerektiriyorsa bu üründe menşe adı konulmaktadır.  (Çalışkan & Koç, 2012). Menşe ürününden 
bahsedebilmek için ürünün kendine özgün olarak o coğrafi bölgede üretilmesi ve başka bir coğrafi 
alanda üretilmemesi gerekmektedir (Gündeğer, 2014). Durusoy’a (2017) göre menşe ürünler bulunduğu 
bölgeye has oranın coğrafyası ile isimlendirilmiş ve o yöreden başka bir yerde bulunmaması 
gerekmektedir. Gastronomik ürünler açısından bakıldığında sadece o yörede ve oranın ürünleri ile 
yapılabilir olması veya turistik destinasyon açısından bakıldığında örneğin Türkiye de sadece var olan 
Pamukkale Traverteni menşe adı ile tescillenmektedir. Yetiştikleri coğrafi bölgenin özelliklerini 
taşıdıklarından dolayı menşe ürünler bulundukları bölgeden başka farklı bir bölgede üretiminin 
gerçekleştirilmesi sağlanamamaktadır. En önemli özelliği olan bulundukları yerde üretiminin 
gerçekleştirildiklerinden farklı bir bölgede aynı ürünü aynı özelliklerle bulmanız mümkün değildir. 
Üretilebilir ama aslı gibi kesinlikle olamaz menşe ürünler bu yüzden tescil aşamasında bu faktörü göz 
ardı etmez. (İloğlu, 2014). Coğrafi işaretle tescil alabilmesi için ürünün o yörede üretilen veya bulunan 
ürünün diğer yörelerde üretilen veya bulunan ürünlerden değişiklik göstermesi gerekmektedir. Bu 
değişiklikler o bölgenin doğal yapısından, ikliminden ve kültüründen kaynaklanan bir şekilde öne 
sürülmesi o ürünün farklılığını ve coğrafi işaretle tescilini sağlayacaktır. Bu tescil aşaması ürünün her 
aşamasından sonuna kadar incelenmesi gerekli şartları taşıması sonucunda belge tescili olmaktadır 
(Asan, 2016). 

Mahreç İşareti, coğrafi işaret alınması sırasında isimlendirmelerden bir tanesidir. Bir üründe tescil 
işlemi yapılmasında mahreç işareti verilebilmesi için öncelikle kendi bölgesinin özelliklerinden en az 
birinin özelliklerini taşıyarak kendi üretildiği bölgenin de dışında üretimi gerçekleştirilebilir olması 
gerekir (Tuncay, 2009). Menşe adı ve mahreç işaretli ürünler bakıldığında en önemli farkın üretim 
yapıldıkları bölgelerin farklılıklarından gelmektedir (Yürekli, 2015).  

Türk Patent Enstitüsü Coğrafi işaretlerin verilmesi tescilinde denetiminde yetkili kurumdur. Bir ürünün 
coğrafi işaret alması demek; 

-Onun diğer ürünlerden farklı olduğunu gösteren, -Her yönüyle örneğin üretimi ve üretiminde 
kullanılan o ürüne has tamamlayıcı ürünlerin olması,  

-Ürünün üretim yöntemiyle farklılığını, 
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-Bu ürün üretildikten sonrada nasıl olması gerektiği standardını da belirten, 

-Bu üretilen işaret almış ürünün kültüre katkısı ve kalıcılığı sağlanmış olacaktır (İloğlu, 2014).  

Denetleyici kurum ve kuruluşlar coğrafi işaretli ürünlerin coğrafi işaret sicilinde belirtilen kurallara 
uyup uymadığı hususları uygun bir şekilde kurallara uygun olarak denetlemelidirler (Ilıcalı, 2005). 
Teknolojinin gelişmesi ile sanayi ürünlerindeki farklılıklar insanlarda doğalığı aramaya yol açmıştır. 
Bu olaya birçok sanayi ürününde olduğu gibi tarım ürünlerinde de görülmektedir. Tüketiciler organik 
ürünleri arayıp bulma yarışına girmişlerdir (Şahin ve Meral, 2012).  

Bölgeye has ürünler ve o bölgeye has özellikteki üretilen ürünler o ürünün veya o bölgenin ismiyle 
anılan işaretlerle temsil edilmektedirler. Bu temsile coğrafi işaretli ürün olarak isimlendirilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında o bölgede üretilen ürün o yöreye has toprağından suyundan havasından yani 
iklimini birebir gösteren ürünler olacaktır(www.wipo.int). Coğrafi işaretli ürün bulunduğu bölgenin 
özelliklerini temsil etmektedir. Bundan dolayıdır ki ürün o yöreye has olduğu kadar o ülkeyi de temsil 
eder (TPE, 2021). Coğrafi işaretli ürünlerin coğrafi işaret almasında amaç ticari bir olarak bakıldığında 
bu ürünün o bölgeye o ülkeye özgü olduğunu kanıtlamak ve bu ürünün o bölgenin kültürüyle devamını 
sağlamak herhangi bir farklılıkla yok olmasını engellemektir. Tüketiciler açısından bakılacak olursa o 
ürünün almak istediği o yörenin bozulmayan standartlarla yapılan herhangi bir soru işareti olmaksızın 
almasına sebep olmaktadır. Örneğin Ceviz İçin “Niksar Cevizi”, Pekmez için “Zile Pekmezi” gibi 
coğrafi işaretli ürünler alım esnasında bir negatiflik yaratmayacaktır (TPE, 2021). 

Coğrafi işaretli ürünlere bakıldığında sadece tarımsal ürünlerden bahsetmemek gerekir. Endüstriyel 
veya el sanatları da coğrafi işaretli ürünlerle tescil almaktadırlar (Gökovalı, 2007). Bu açıdan 
bakıldığında tarımsal ürünler, sanayi ürünleri, o yöreye has doğal ürünler ve el sanatları coğrafi işaretli 
ürünler ana başlıklarında yer almaktadır (Oraman, 2015).  

27 Haziran 1995 yılında çıkarılan 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnamede belirtilen 
ürünlerin coğrafi işaretlerle korunmasına denetlenmesine kararnamenin 20. Maddesinde yer 
verilmektedir. Ürünü Hangi kurum, belediye veya dernek tescil etmişse kontrol ve denetiminden de 
onlar sorumludurlar (Tuncay, 2009: 56). 

1995 yılında çıkarılan 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnamede belirtilen ürünlerin 
coğrafi işaretlerle korunmasına karar verilmiştir. Bu koruma coğrafi işaretli ürünlerin aynı özelliğini 
taşımak şartıyla koruma altına o ürün alınmaktadır. 

Menşe adları ticari olarak kullanılma şartları: 
-Coğrafi işaret sicilinde belirtilen, üretilen ürünün o yörede coğrafi bölgede bulunan üreticilerce 
üretilmesi,  
- Coğrafi işaret sicilinde gösterilen ürünlerin paketlenmesinde belirtilmesi,   
-Ürünün belirtilen prosedür ve standartlarda üretilerek aynı kalitede olması şartıyla ticari olarak 
kullanılır. 
 
 Mahreç işaretlerinin kullanılma şartları: 
-Üretilecek ürünün üretim aşamasında kullanılacak malzemelerden en az birinin o bölgenin sınırlarında 
o yöreye has unsurlardan yapılması durumunda, 
-Üretilecek ürünün çıktılarında coğrafi işaret sicilinde belirtilen kalitede olması şartıyla ticari olarak 
kullanılır (İloğlu, 2014). 
 
Türkiye coğrafi işaretli ürünler açısından bakıldığında: Birçok medeniyeti bünyesinde bulundurmuş bir 
tarihe sahip olması, bu farklı beşeri ve sosyal etkileşimle birlikte birçok iklim kuşağının rastlanması 
sayesinde birçok coğrafi işarete sahiptir.03.08.2022 tarihi itibariyle coğrafi işaretli ürün sayısı 1865’tir. 
Türk Patent Enstitüsü’nde başvuru aşamasında olan coğrafi işaretli ürün sayısı 688’dir (TPE, 2021). 
https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani 03.08.2022 tarihi itibariyle coğrafi işaretli başvuru ürün sayısı 
 
Altıner’e (2017) göre coğrafi işaret tescili almış bir ürün üretilecek ürünü korumak, üründe bölgede ve 
ülkede bilinirliğini kanıtlamak, gelişmekte olan yöre halkının geçim kaynaklarından birinin olmasını 
sağlamak ve ürün güvenirliğini kazanmak tüketicin aldanmasını engellemek amacıyla coğrafi işaretli 
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tescilli ürün yoluna gidilmektedir. Turistik destinasyonlar oluşturulurken coğrafi işaretlerde bunun en 
tamamlayıcı unsurudur. Turistik destinasyon sırasında önemli olan farklılıkları çıkarmak gelecek yerli 
ve yabancı turistlere farklılıkları gösterebilmektir (Acar, 2018). 
 
Tokat İline Özgü Gastronomik Ürünler 

Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Tokat da gastronomik kimlik olarak coğrafi işaretli ürünleri 
açısından oldukça zengin bir şehirdir. Bu ürünler, Erbaa Narince Bağ Yaprağı, Niksar Cevizi, Bez 
sucuk, Tokat Ekmeği, Tokat Kebabı, Tokat Narince Salamura Asma Yaprağı, Turhal Yoğurtmacı, Zile 
Kömesi, Zile Pekmezi, Tokat Yağlısı ve Tokat Çöreği olarak sıralanabilir. Aşağıda bu ürünlere ait 
görseller yer almaktadır. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2008) nitel araştırmayı, 
“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği araştırma” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda veri toplamak amacıyla görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat’a gelen yerli turistlerden rasgele seçilen ve 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 29 kişi oluşturmaktadır. Veriler Tokat ili merkezinde yer alan 5 
yıldızlı bir otele gelen yerli turistlerden 2022 yılının Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde toplanmıştır. 
Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan görüşme 8 sorudan oluşmaktadır. Tokat’ın bilinirliğinde 
etkili olan gastronomik ürünlerin önem düzeyini belirlemeye yönelik 11 adet ürün (Tokat Kebabı, Bez 
sucuk, Zile Kömesi, Zile Pekmezi, Erbaa Yaprağı, Niksar Cevizi, Tokat Narince, Salamura Asma 
Yaprağı, Tokat Yağlısı, Tokat Çöreği, Turhal Yoğurtmacı) sunulmuştur. Görüşme yapılan kişilere 
Tokat’ın yöresel lezzetleri ile ilgili fikirleri sorulmuştur. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından 
analiz edilmiştir.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Araştırmaya katılan katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, Tokat şehrini ziyaret sebebi ve ikamet 
ettiği şehir olmak üzere demografik özelliklerine yönelik sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgular 
Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

Özellikler Sayı (N) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 9 31 

Erkek 20 69 

TOPLAM 29 100 

Yaş  

18 yaş ve altı 1 3,5 

18-30 yaş arası 4 14 

31-40 yaş arası 5 17 

41-50 yaş arası 10 34,5 

51-60 yaş arası 6 21 

61 yaş ve üzeri 3 10 

TOPLAM 29 100 

Eğitim seviyesi 

İlköğretim 1 3,5 

Ortaokul 4 14 

Lise 7 24 

Önlisans- Lisans 12 41,5 

Lisansüstü 5 17 

TOPLAM 29 100 

Tokat şehrini ziyaret sebebi 

Tatil 4 14 

İş seyahati 10 34,5 

Tarihi özellikleri 2 7 

Aile, akraba, arkadaş vb. 
ziyareti 

12 41 

Yöresel mutfağı 1 3,5 
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TOPLAM 29 100 

İkamet edilen şehir 

İzmir 3 10 

Kayseri 3 10 

Almanya 3 10 

Bursa 2 7 

Gaziantep 2 7 

Sivas 2 7 

İstanbul 2 7 

Samsun 2 7 

Kastamonu 1 3,5 

Rize 1 3,5 

Amasya 1 3,5 

Sakarya 1 3,5 

Ankara 1 3,5 

Yozgat 1 3,5 

Hatay 1 3,5 

Ardahan 1 3,5 

Trabzon 1 3,5 

Antalya 1 3,5 

TOPLAM 29 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların %31’i kadın ve %69’u erkek olup, katılımcıların %34,5’i 41-
50 yaş arasındadır. Önlisans- Lisans mezunları katılımcıların %41,5’ini oluşturmaktadır. Tokat şehrini 
ziyaret sebepleri arasında en çok aile, akraba, arkadaş vb. ziyareti yer almaktadır. Katılımcıların ikamet 
ettikleri şehirler içerisinde ise İzmir, Kayseri ve Almanya başta olmak üzere farklı şehirler 
bulunmaktadır.  

Sonra görüşmede katılımcılara Tokat denince akıllarına ilk gelenin ne olduğu, sorulmuştur. Elde edilen 
bulgular Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2. Katılımcıların Tokat’a ilişkin görüşleri 

Özellikler Sayı (N) Yüzde (%) 

Tokat denince akılına ilk gelen 

Tokat kebabı 6 21 

Turizm 5 17 

Kültürel zenginlik 4 14 

Doğa 3 10 

Ballıca Mağarası 3 10 

Almus 2 7 

Yeşillik 2 7 

Memleket 1 3,5 

Tokat kalesi 1 3,5 

Hamam 1 3,5 

Tarih  1 3,5 

TOPLAM 29 100 

    

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %21’i Tokat denince akıllarına ilk olarak Tokat kebabının 
geldiğini belirtmektedir. Bu cevabı sırasıyla turizm, kültürel zenginlik, doğa, Ballıca Mağarası, Almus, 
yeşillik, memleket, Tokat kalesi, hamam ve tarih cevapları izlemektedir.  

Görüşmede ayrıca katılımcılara, Tokat’taki coğrafi işaretleme almış olan bildikleri ürünler sorulmuştur. 
Elde edilen bulgular Tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3. Katılımcıların Tokat’taki coğrafi işaretleme almış olan bildikleri ürünler 

Özellikler Sayı (N) Yüzde (%) 

Tokat’taki coğrafi işaretleme 
almış olan bildikleri ürünler 

Tokat kebabı 6 21 

Bez sucuk 2 7 

Zile kömesi 1 3,5 

Zile pekmezi 3 10 

Erbaa yaprağı 3 10 

Niksar cevizi 5 17 

Tokat Narince salamura 
asma yaprağı 

4 14 
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Tokat yağlısı 1 3,5 

Tokat çöreği 2 7 

Turhal yoğurtmacı 1 3,5 

Tokat ekmeği 1 3,5 

TOPLAM 29 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların %21’i Tokat’taki coğrafi işaretleme almış olan bildikleri 
ürünlerden Tokat kebabını belirtmiştir. Bunu katılımcıların %17’si tarafından belirtilen Niksar cevizi 
ve %14’ü tarafından belirtilen Tokat Narince salamura asma yaprağı takip etmektedir.    

Son olarak katılımcılara Tokat’ı tavsiye niyetleri sorulmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 4’te yer 
almaktadır.  

Tablo 4. Katılımcıların Tokat’ı tavsiye niyetleri 

Özellikler Sayı (N) Yüzde (%) 

Tokat’ı tavsiye niyetleri 

 

Kesinlikle tavsiye 
etmeyi düşünmüyorum. 

2 7 

Tavsiye etmeyi 
düşünmüyorum. 

4 14 

Kararsızım 3 10 

Tavsiye etmeyi 
düşünüyorum. 

4 14 

Kesinlikle tavsiye 
etmeyi düşünüyorum. 

16 55 

TOPLAM 29 100 

 

Tablo 4’te belirtildiği gibi, katılımcıların yarısından fazlası (%55) Tokat’ı kesinlikle tavsiye etmeyi 
düşündüğünü belirtmiştir. Bu bulgu, katılımcıların Tokat’a yaptıkları ziyaretten memnun oldukları 
şeklinde yorumlanabilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Tokat’ı ziyaret eden yerli turistlerin şehre ait coğrafi işaretli ürünlere ilişkin görüşlerinin belirlenmeye 
çalışıldığı bu nitel desenli araştırmaya toplam 29 kişi katılmıştır. Nitel araştırmalarda örneklem evreni 
temsil edebilecek sayı ve düzeyde olmadığı için, araştırma sonuçlarının genellenebilmesi güçtür 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu bağlamda araştırma sonuçları, genelleme kaygısı ile değil, durumu 
anlamaya çalışma amacıyla değerlendirilmektedir. Katılımcıların %21’inin Tokat denince akıllarına ilk 
olarak Tokat kebabının geldiğini belirtmeleri önemli sonuçlardan biridir. Bu cevap Tokat’a ait 
gastronomik ve coğrafi işaretli ürünlerden Tokat kebabının turistler tarafından bilindiğini 
göstermektedir. Ancak Tokat’taki coğrafi işaretleme almış olan bildikleri ürünler sorulduğunda, coğrafi 
işaretli ürünlerin bir kısmının bilindiği ancak bazılarının yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Ayrıca 
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katılımcıların yarısından fazlası (%55) Tokat’ı kesinlikle tavsiye etmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Bu 
da turizm açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir.   

Günümüzde değişen turizm alışkanlığı ile birlikte alternatif turizm çeşitlendirmelerinde ön plana çıkan 
gastronomi turizmi açısından yöresel ve özellikle coğrafi işaretli ürünler önem kazanmıştır. Bu 
araştırmadan da elde edilen bulgular ışığında, seyahat acentesi paket turlar içerisinde bilgilendirmelerin 
yapılması,  kaldıkları konaklama yerinde çeşitli afiş ve broşürler yoluyla tanıtımının yapılması 
önerilebilir. Bu bağlamda, Tokat’ın gastronomi kimliğinin ön plana çıkarılarak tanıtımlarının 
yapılmasının kültürel mirasın sürdürülmesinin yanı sıra şehrin turizmine de katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.    

 

KAYNAKLAR 

Acar, Y. (2018). Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlerin destinasyon markalaması kapsamında 
değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 163-177. 

Altıner, B. (2017). Kentlerin Rekabetinde Önemli Bir Turizm Faktörü Olarak Coğrafi İşaretleme ve 
Planlamaya Yansıması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, İzmir. 

Asan, H. (2016). Coğrafi İşaretleme, Doğaka Bülten, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı,9, 14-16.  

https://www.dogaka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/wwwdogakagovtr_652_yt8h36jr_ dogaka-bulten-
mart-2016-sayi-9.pdf (16.05.2021). 

Çalışkan, V., Koç, H. (2012). Türkiye’de coğrafi işaretlerin dağılış özelliklerinin ve coğrafi işaret 
potansiyelinin değerlendirilmesi. Doğu Coğrafya Dergisi,17 (28), 193-214. 

Dayısoylu, S. K., Yörükoğlu, T. &Ançel, T. (2017). Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünleri ve ilin 
potansiyel durumu. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (1), 80-88. 

Durusoy, Y. Y. (2017). Coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin bölge halkı tarafından algılanması 
üzerine analitik bir araştırma: Kars kaşarı örneği. Doktora tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul. 

Gökovalı, U., (2007). Coğrafi İşaretler ve Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği, 
Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 141-160. 

Gündeğer, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: Çanakkale ili örneği. 
Yüksek lisans tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. 

Ilıcalı, G. (2005). Coğrafi işaretler, coğrafi işaretlerde denetim ve denetimde akreditasyonun önemi. 
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi, 36. Dönem Avrupa Birliği 
Temel Eğitim Programı Semineri, Ankara. 

İloğlu, N. (2014). Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetimi Üzerine Farklı Ülke Sistemlerinin İncelenmesi 
ve Türkiye Uygulaması. (Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi). Ankara. 

Oraman, Y. (2015). Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 
1(1), 76-85. 

Orhan, A. (2010). Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” 
Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 243-254. 

Santich, B. (2004). “The Study Of Gastronomy And İts Relevance To Hospitality Education And 
Training”. Hospitality Management, (23), 15–24 

Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. Anatolia: 
Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2):264-278. 

Scarpato, R. (2002). Gastronomy Studies in search of Hospitality, Journal of Hospitality and Tourism 
Management, 9(2), 1-12. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

76 
 

Şahin, A. ve Meral, Y. (2012). Türkiye’de Coğrafi İşaretleme ve Yöresel Ürünler. Türk Bilimsel 
Derlemeler Dergisi, 2, 88-92. 

Tuncay, M. (2009). Coğrafi işaretlerin korunması. Yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. 

TURSAB, (2014). http://www.tursab.org.tr/dosya/12302/Tursab-GastronomiTurizmi- 

Raporu_12302_3531549.pdf (26.03.2021). 

Türk Patent, 2021). https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani  (Erişim tarihi: 03.08.2022). 

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008).  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). 
Ankara: Seçkin Yayıncılık.  

Yürekli, D. (2015). Coğrafi işaretlerin tescili ve uygulama sürecindeki sonuçların analizi. Yüksek lisans 
tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

77 
 

GELENEKSEL BİR AKTARIM OLARAK TOKAT ÜZÜM TARHANASI  

 

Öğr. Gör. Sinan KESKİN 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 
Bölümü Aşçılık Programı Bölümü, Tokat, Türkiye,  

https://orcid.org/0000-0001-8054-5358 

 

Doç. Dr. Hüseyin MERTOL 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü, Türkiye 

https://orcid.org/0000-0001-8048-0814 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Gökden KAYA 

Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Çorum, Türkiye 

https://orcid.org/0000-0002-6969-371X 

 

 

ÖZET 

İnsanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için dengeli ve yeterli beslenmeleri 
gerekmektedir. Her toplumun kültür zenginliğini ortaya koyan mutfak kültürü bireyi yaşadığı coğrafi 
konumuna, toplumsal yapısına,  iklimine ve üretilen ürün çeşitliliğine bağlı olarak üretim ve tüketim 
açısından farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, her ülkeye özgü o ülkenin yemek kültürüne özgü geleneksel 
yiyecek ve içecekler vardır. Tarhana da bu gruba giren bir üründür. Her bölgede sıklıkla üretilip 
tüketilen tarhananın her bölgede farklı şekilde reçetelenmesi yapılış yöntemi olması ile farklı isimlerle 
anılmasına sebep olmuştur. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin belirlediği standartlara göre ise 
ülkemizde 20 tür tarhana çeşidinin olduğu ve bunlardan 18’inin sebzeli, etli, baharatlı şekillerde 
hazırlanıp çorba olarak, 2 türünün ise temelde üzümden hazırlanıp tatlı olarak tüketildiği tespit 
edilmiştir. 

Üzüm tarhanası benzer tarifler ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı isimler ile üretilmektedir. 
Malatya’da ‘‘Koruk Tarhanası’’, Diyarbakır ve Tokat’ta ‘‘Üzüm Tarhanası’’, Urfa’da ‘‘Kirme veya 
Dilme’’, Uşak ile Buldan’da üzüm köftesi, Gaziantep’te ‘‘çek çek’’, Kıbrıs, Kayseri, Niğde, Konya ve 
Karaman’da ‘‘köfter’’ olarak isimlendirilen üzüm tarhanası Türkiye’nin toplumsal yapısını oluşturan 
günümüze kadar gelen hazinesinin önemli bir örneğidir. Tokat yöresinde geçmişten günümüze üretimi 
toplumsal kültürümüze ışık tutan üzüm tarhanası diğer tarhanalardan farklı olarak çorba olarak değil 
tatlı olarak yapılmakta ve tüketilmektedir. Yazın toplanan üzüm hasadından sonra kışlık için hazırlanan 
üzüm tarhanası; üzüm şırasına pekmez toprağı ilave edip kaynatılması pekmez toprağının çökertilip 
süzülmesi ve dinlendirilip tekrar kaynatılarak elde edilen yumuşak kıvamda tatlı bir üründür. Bu 
çalışmada, ülkemizde üretilen tarhana çeşitlerine yönelik literatür taraması yapılarak Tokat yöresine ait 
üzüm tarhanasının özellikleri, yöresel hazırlanma teknikleri araştırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarhana, Üzüm Tarhanası, Coğrafi İşaret  
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ABSTRACT 

People need to be fed with a balanced and adequate diet in order to lead a healthy life. Culinary culture, 
which reveals the cultural richness of each society, differs in terms of production and consumption 
depending on the geographical location, social structure, climate and the variety of products produced. 
In this context, there are traditional foods and beverages specific to each country's food culture. Tarhana 
is also a product in this group. Tarhana, which is frequently produced and consumed in every region, is 
prescribed differently in every region, and it is known by different names because of its method of 
preparation. According to the standards set by the Turkish Standards Institute (TSE), it has been 
determined that there are 20 types of tarhana in our country, and 18 of them are prepared in vegetable, 
meat and spicy forms and consumed as soup, and 2 types are mainly prepared from grapes and 
consumed as dessert. 

Grape tarhana is produced with different names in different regions of Turkey with similar recipes. 
"Koruk Tarhanası" in Malatya, "Grape Tarhana" in Diyarbakır and Tokat, "Kirme or Slicing" in Urfa, 
grape meatballs in Uşak and Buldan, "check and pull" in Gaziantep Grape tarhana, which is called 
"köfter" in Cyprus, Kayseri, Niğde, Konya and Karaman, is an important example of the treasury that 
forms the social structure of Turkey. Grape tarhana, the production of which sheds light on our social 
culture from past to present in the Tokat region, is made and consumed as a dessert, not as a soup, unlike 
other tarhanas. Grape tarhana prepared for the winter after the grape harvest in the summer. It is a sweet 
product with a soft consistency, which is obtained by adding molasses soil to grape must and boiling it, 
precipitating and filtering molasses soil, resting and boiling again. In this study, the tarhana varieties 
produced in our country will be investigated by evaluating the characteristics of the grape tarhana 
belonging to the Tokat region, the local preparation techniques, the semi-structured interview technique 
and the social structure and changes. 

Keywords: Tarhana, Grape Tarhana, Geographical Indication 

GİRİŞ 

İnsanlar, geçmiş uygarlıklardan günümüze hayatta kalabilmek için yemek yeme faaliyetini belirli bir 
amaç için gerçekleştirmektedir. Günümüzde ise hayatın içindeki değişim mutfak kültürü ile yeme içme 
alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Bu değişiklik yemeği yemek için tokluk hissi kazanmak için değil; 
artık arayış içerisinde organik yemek, farklı sunum, farklı pişirme teknikleriyle gerçekleştirilen 
yemeklere yöneltmektedir. Günümüzde hayatımıza gastronomi kavramının girmesi bu değişikliğin 
sonucunda gerçekleşmiştir. Mutfakta gerçekleştirilen ilk aşamadan ön hazırlıktan yemeğin pişirilme 
tekniği sunum tabaklama şekilleri, yemekteki tabaklamada sunum da renk karbonhidrat ana ürün 
garnitür kısımlarının dengesi bu bağlantı bu faaliyeti gerçekleştirenlerce “sanat “olarak nitelendirilmiş 
ve gastronomi kavram olarak hayatımıza katılmıştır (Sarıışık, 2019). 
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Her toplumun kültür zenginliğini ortaya koyan mutfak kültürü bireyi yaşadığı coğrafi konumuna, 
toplumsal yapısına,  iklimine ve üretilen ürün çeşitliliğine bağlı olarak üretim ve tüketim açısından 
farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, her ülkeye özgü o ülkenin yemek kültürüne özgü geleneksel yiyecek 
ve içecekler vardır. Tarhana da bu gruba giren bir üründür. Her bölgede sıklıkla üretilip tüketilen 
tarhananın her bölgede farklı şekilde reçetelenmesi yapılış yöntemi olması ile farklı isimlerle anılmasına 
sebep olmuştur. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin 2002 yılında belirlediği standartlara göre 
incelendiğinde ülkemizde 20 tür tarhana çeşidinin olduğu ve bunlardan 18’inin sebzeli, etli, baharatlı 
şekillerde hazırlanıp çorba olarak, 2 türünün ise temelde üzümden hazırlanıp tatlı olarak tüketildiği 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda Çekal ve Aslan (2017) yörelere göre çeşitlilik gösteren geleneksel bu 
gıdanın gastronomik bir değer olduğunu belirtmektedir.   

Eski uygarlıklardan günümüze kadar gelen, asma olarak bilinen bitkinin meyvesi olan üzümün 
anavatanı Anadolu ve Kafkasların bulunduğu bölgelerdir. Asma ürünü olan üzüm meyve olarak 
kullanılabildiği gibi meyve suyu, pestil pekmez tarhana vb. birçok üründe kullanılabilmektedir (Nazlı, 
2007). Üzüm meyvesi yetişme ortamı olarak iklim ve toprak açısından farklılık göstermeden her 
ortamda farklı ve o bölgeye has üzüm üretilebilmektedir. Bu sebepledir ki dünyada birçok yerde bu 
meyveyi bulabilmek mümkündür.  

Üzüm ülkemizde en çok üretilen ve aynı zamanda tüketimi de o oranda fazla olan bir meyvedir. Sağlık 
açısından da çok önemli meyveler arasında yer almaktadır. Üzüm tüketimi farklı şekillerde 
değerlendirilerek üzümün içerisinde olduğu ürünlerde besin değerleri açısından farklı olmaktadır. 
Üzüm meyvesi içerisinde su organik asit fenol bileşiği, pektik madde, aroma maddesi, azotlu madde, 
vitamin şeker ve minareler içermektedir (Canbaş, 2003; Jackson, 2003). Beslenmeyle ilgili 
araştırmacıların sağlıklı beslenmeye katkısı olan ürünleri incelemeleri sonucunda fonksiyonel yani 
zenginleştirilmiş geliştirilmiş gıdaları mutfakta daha çok kullanmamıza sebebiyet vermektedir (Kurgun, 
2017). Bu bağlamda, bu araştırmada ülkemizde yaygın olarak üretilen ve sağlıklı bir gıda olan tarhana 
çeşitlerine yönelik literatür taraması yapılarak Tokat yöresine ait üzüm tarhanasının özellikleri, yöresel 
hazırlanma teknikleri araştırılmaktadır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma bir derleme çalışması niteliğindedir. Bu bağlamda konu ile ilgili akademik yayınlar 
araştırılarak, detaylı bir tarama yapılmıştır. Konuya ilişkin yayınlara ulaşmada akademik kitaplar ve 
dergilerin yanı sıra ulusal kongre ve seminer bildiri kitapları ile internet kaynaklarından da 
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular araştırmacılar tarafından tartışılarak öneriler 
sunulmuştur.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Beslenme, canlıların başta da insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için gereklidir. 
Kültürel zenginliğin önemli bir öğesi olan mutfak kültüründeki geleneksel gıdaların üretim ve tüketim 
biçimlerinde bölgelere göre farklılıklar bulunmaktadır. Her toplumun, her bölgenin kendine has mutfak 
kültürü bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle coğrafi özelliklere bağlı olarak beslenme alışkanlıkları da 
farklıdır. Bu değişiklik bireyin yaşadığı iklime, coğrafi konuma, tarımsal ürün yetiştirebilme özelliğine 
göre farklılıklar arz etmektedir. Tarhana, besleyici özellikleri nedeniyle Türk kültüründe sağlıklı 
besinler arasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca tarhana yapımındaki yöresel farklılıklara bağlı olarak 
insan vücudu üzerinde farklı etkiler oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle tarhana yapımında kullanılan 
besinler o yöredeki kişilerin sağlık durumlarına da etki etmektedir.  

Türkler Orta Asya’da göçebe bir toplum olduğundan tarımsal faaliyetlerde daha çok tahılı işlemiş besin 
maddeleri olarak da hayvansal gıdaları kullanmıştır. Anadolu’da yerleşik hayata geçmeleri ile çok 
çeşitli besin ürünleri ve Güney Asya’da bulunan topluluklar ile etkileşimleri sonucunda baharatların da 
mutfağa girmesiyle Anadolu Mutfak kültürü zenginleşmiştir. Her ülkenin kendine özgü  yemek 
kültüründe kullandıkları  geleneksel yiyecek ve içecekler vardır (Kızıldemir vd., 2014; Gök vd., 2017). 
Türkiye’de de Karadeniz mutfak kültürü içerisinde Tokat Mutfağı önemli yere sahiptir. Tarihsel süreçte 
bu bölgede yerleşmiş olan farklı etnik gruplardan insanların birbiriyle etkileşimi yerel kültüre renk 
katmıştır. Bu şekilde Tokat Mutfak kültürü zenginleşmiştir (Aktaş, 2020).  
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Osmanlı Sultanı bir rivayete göre bir gün halkın içerisine katılır ve halkın sorunlarını daha yakından 
görmek için bir aileye misafir olur.  Sultan halkının nasıl geçindiğini ne yediğini daha yakından 
görebilmek için aç olduğunu ev ahalisine söyler. Ev sahibi de o an da evindeki var olan ürünlerle 
çorbasını yapar. Sultan çok beğenir ve ev sahibinden çorbanın ismini sorar. Ev sahibi “Dar hane“ (fakir 
çorbası) olarak ismini söyler. Günümüze kadar isminde değişiklik göstererek tarhana olarak ulaşmıştır.  
Günümüzde sayısı günden güne artmakla birlikte 50’yi geçecek türde ve malzeme karışımıyla tarhana 
çeşidi vardır. Hepsinin en önemli özelliği fermente olmasıdır. Sabırla ve doğru yapılacak bir kurutma 
işlemi ile evlerimize kadar köylerden ulaşmaktadır. Tarhana günümüzde kışlık hazırlık olarak yapılır 
ve o yörenin baharatlarıyla yapılan oranın tadı tuzu olarak hazırlanır. Hazırlanan bu tarhana köylerden 
şehirlere yolculuğu söz konusudur. Şehirler de yakınları olanlar köy ürününü soğuk kış günlerinde bol 
baharatlı sıcak tarhanayı şehir ortamında sağlık olsun şifa olsun düşüncesiyle göndermektedirler. 
Bölgeden bölgeye farklılık gösteren tarhana o bölgenin yaşayış biçimini bitki örtüsünü iklimini 
göstermektedir. Örneğin Evliya Çelebinin “Âlimler ve Şairler Şehri” sözleriyle bahsettiği, Hz. 
Mevlana’nın da yaşamının önemli bir bölümünü Tokat’ta geçirdiği bilinmektedir. Hatta Hz. 
Mevlana’nın  ‘Fih-i Ma fih’ adlı eserinde: “Tokat’a gitmek gerek, Çünkü Tokat’ta insanlar ve iklim 
mutedil” söyleyerek Tokat’tan bahsetmiştir. (https://www.haberturk.com/) Tokat’a gidildiğinde tarhana 
Tokat’a özgü domateslerin kırmızılığını size yansıtır. Malatya’ya gidersiniz yarmanın ve yoğurdun 
güzel karışımıyla rengini beyaz olarak görmeniz mümkündür. 

Anadolu'da yaygın olarak tüketilen, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı besin maddelerini bir arada 
içermesi nedeniyle besleyici bir gıda olan tarhana (Sormaz vd., 2019)  sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde de farklı isimlerle kullanılmaktadır. Tarhananın farklı ülkelerde 
isimlendirilişi Tablo 1’de yer almaktadır (Şimşekli ve Doğan, 2015).  

Tablo1: Tarhananın Farklı Ülkelerde İsimlendirilişi 

 
Kaynak (Şimşekli ve Doğan,2015) 

Bağ evlerinin yaygın olduğu bir il olan Tokat’ta, bağ evlerinde asma yetiştiriciliği yıllar itibariyle 
günümüze kadar gelmektedir. Üzüm yetiştiriciliği ile üzümden çeşitli şekillerde ekonomiye kazanım 
gerçekleşmiştir. Şaraplık üzüm sofralık üzüm köme, pekmez, ve kış aylarında sıcak içilmek üzere tüm 
Anadolu da yapılan tarhana ve Tokat Tatlı Tarhanası olarak tüketimi gerçekleştirilmektedir.  Tokat 
Üzüm Tarhanası, normal bildiğimiz çorbalık tarhanadan çok farklı olarak üretim ve tüketimi 
gerçekleşmektedir. Tokat Tatlı Tarhanası veya Tokat Üzümlü Tarhanası olarak bilinmekle birlikte 
Tokat Üzüm tarhanası olarak daha çok literatürde adlandırılmaktadır. Üzüm şırasının çıkarılması 
pekmez toprağı ve ince buğday kırması ile karışımı yapılarak genelde ceviz içi ile sade yenilebildiği 
gibi isteğe göre tereyağında çevrilerek de sıcak tatlı olarak sunumu yapılabilir (Kaplan, 2020).  
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Görseller: Kaynak: Tokat’a Dair, 2022, https://www.kulturportali.gov.tr 

Tokat Üzüm Tarhanası yapım hazırlıkları ve üretim esnasında çorbalık olarak bilinen tarhanadan çok 
çok farklıdır. Ürün karışımları hazırlıkları ürün çıktısı olarak tamamen farklıdır. Tokat Üzüm Tarhanası 
büyük kazanlarda üzüm şırası suyunu çekene kadar pişirilip pekmez toprağı ile dibe çökmesi sağlanır. 
Yarmada katılarak katılaşması sağlanır. Ocaktan indirilen tarhana tepsilere konularak soğutulma 
işlemine alınır. Hava alan bir yerde kurutma işlemi gerçekleştirilir (https://www. kulturportali.gov.tr/) 

Anadolu tarihi olarak eski olan tarhana geçmişten günümüze kadar kültürel olarak kendini korumuş ve 
mutfaklarımıza kadar gelmiştir. Anadolu  topraklarında Anadolu’ya has bir özelliği ile mutfak kültürü 
içerisinde yer alan  tarhana Türkiye’nin her yöresinde yapılış aşamaları açısından farklılık  
göstermektedir (Gök, vd., 2017). TSE tarafından TS 2282’de tarhana standartlarını belirtmiştir. 
Belirtilen bu bilgiye bağlı olarak 20 tür tarhana vardır. Bilinen bu tarhanalardan 20 türünden 18 tanesi 
çorbalık olarak üretilip tüketilir. Geriye kalan 2 tanesi tatlı olarak tüketilmektedir (Coşkun, 2014). 
Türkiye’de hazırlanan tarhanaların bölgelere göre dağılımına baktığımıza ise Güneydoğu Anadolu 
bölgesi haricinde 7 Bölgenin 6’sında yöresel tarhana yapıldığı görülmektedir. Bunun dışında 3 çeşit 
tarhana değişik bölgelerde aynı özelliklerle yapılmakta olduğu görülmektedir.  Bu tarhanaların 
içerisinde; TSE tarafından TS 2282’de tarhana standartlarını ve bulunması gereken özelliği 
açıklanmıştır. Bu standardın içerisinde; Göce tarhanası, un tarhanası, irmik tarhanası ve karışık tarhana 
gibi tarhana türleri bilinen geleneksel tarhanalar olmakla birlikte tatlı tarhana, yapım aşaması ve tatlı 
olarak yapılıp tüketilmesi ile geleneksel tarhanaların oldukça farklıdır. Özellikle Akdeniz Ortadoğu ve 
Anadolu Kültüründe sıklıkla üretilip tüketilen tarhananın yapıldığı yere özgü farklı şekilde yapılış 
yöntemiyle farklı yapım teknikleri kullanılması ürünün farklı isimlerle anılmasına sebep olmuştur. 
Örneğin Orta Asya ülkelerinde ve Mısır’da yapılan kishk, Irak'ta kushuk, Macaristan ve Finlandiya'da 
tahonya/talkuna Yunanistan'da trahana,  Anadolu’da Tarhana veya değişik bölgelerinde yapılan 
tarhanalar buna örnek olarak gösterilebilir (İbanoğlu ve İbanoğlu, 1999). Tarhananın Anadolu 
mutfağında tarihsel geçmişine baktığımızda genel olarak karşımıza 3 tür yapıldığı çıkar. Bunlar; 

 Tarhana Yapılış Yöntemleri 

 Yöreye has baharatlarla ince bulgurun birlikte suda kaynatılarak birbiriyle özdeşleşmesi 
sağlanır. İnce bulgur belli bir süre sonra bulgurun suyu emme özelliği ile şişecektir. Pişirilen tenceresi 
veya büyük kazanların içerisine süt veya koruk suyu konularak karıştırılır ve bir mayşe haline yani 
hamur kıvamına getirilir. Küçük parçalar şeklinde kesilir ve ihtiyaç duyulduğunda kaynatılarak 
kullanılır. 

 
 Buğdayın yoğurt ile kaynatılması burada kıvam verici ve suya ve buğdaya kaynadıkça 

özdeşleşme ve katılaşma sağlayan dövme yöntemi olarak da bilinen yöntem uygulanır. Daha sonra 
bu karışım içerisine tarhun, maydanoz ve nane başta olmak üzere yöreye ve isteğe bağlı farklı baharat 
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ve sebzelerin katılarak, küçük yuvarlak bezeler şeklinde kurutulur. Kurutulan bu tarhanalar ihtiyaç 
oldukça kaynatılarak içerinse et, kıyma gibi ürünlerle birlikte çorba yapılarak tüketimi gerçekleştirilir. 

 
 Besili koyunu uygun bir tencere veya büyük kazanlarda kaynatılır. Kaynatılan etlerin 

kemiklerden arınması sağlanır. Bu hazırlanmış etler suyundan süzülerek ayrılır süzülen et suyunu 
tencere içerisine alıp ocak altı yakılır. Ocağa aldığımız bu et suyunun içerisine rendelenmiş dolma 
kabağı ekleyip kaynatmaya devam edilir. Et suları una katılarak karıştırılır,  içerisine de kıvam verici 
olarak süt eklenir. Bu şekilde yapılan tarhana istenilen boyutlarda kesilerek kurutulur. İhtiyaç 
duyulduğunda kaynatılarak kullanılır. Yeme aşamasında içerisine kaymak da ilave edilerek servis 
edilir.   

Kaynak :(Aubaile  Sallenave, F., 2000) 

Tokat Tarhanası içeriğinde kullanılan ürünler bakımından tatlı tarhana olarak adlandırılmakta; bu 
bağlamda Tokat tarhanası diğer geleneksel  tarhanalardan farklılık taşımaktadır (Yıldız, vd., 2010).  

Tablo 2’de Türkiye’de üretilen tarhana çeşitleri gösterilmektedir. 

Tablo 2. Türkiye’deki Tarhana Çeşitleri 

Tarhana Adı  Üretilen Bölge Kullanılan Malzemeler Tüketim Şekli 

1. Ege/ Un 
Tarhanası 

Ege Bölgesi Domates, biber, soğan, 
aroma verici otlar, yoğurt ve 
un 

Kışlık olarak kavanozlarda 
çorbalık hazırlanır 

2. Göce Tarhanası Ankara, 

K. Maraş, 

Muğla, Aydın 

Buğday yarması, su, tuz, 
torba yoğurdu/süzme ayran, 
yoğurt, buğday kırması 

Pişirme aşamasına geçmeden 
suyun içerisinde 1-2 saat 
bekletilen tarhana sonrasında 
pişirilir. 

3. Top Tarhana Isparta Dövülmüş buğday, dereotu, 
tuz, suda, yoğurt, nane, 
maydanoz 

Pişirme aşamasına geçmeden 
suyun içerisinde 1-2 saat 
bekletilen veya geceden 
bekletilen tarhana içerisine 
börülce ve nohut katılarak 
kaynatılır. Salça ve 
kızdırılmış yağ ile pişirilip 
tüketilir. 

4. Trakya Tarhanası Kırklareli, 
Edirne, 
Tekirdağ 

Yoğurt, kırmızı tarhanalık 
biber, soğan, un, ekşi 
hamur, tuz, domates, salça, 
baharatlar, et suyu, tereyağı, 
peynir, dereotu, nane, 
karabiber, buy otu tohumu 

Kışlık olarak kavanozlarda 
çorbalık hazırlanır Pişirilme 
son kısmında tereyağı 
eritilerek servis edilir. 

5. Ak Tarhana Kütahya Un, maya, yoğurt, 
kırmızıbiber, nane, tuz, acı 
biber, domates, soğan 

Tereyağı eritilerek üzerine 
kıyma kavrulur. Tarhana 
çorbası içerisine gezdirilir 
tüketim aşamasında  
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6.Gediz Tarhanası 

 

Gediz Kırmızıbiber, soğan, yoğurt, 
nane, tuz, un, daha önce 
yapılmış olan tarhanadan 
alınan ekşi maya 

Toz şeklindeki tarhana kış 
aylarında çorba olarak 
tüketilmektedir. 

7. Kıymalı Tarhana Trakya yöresi Salçalık kırmızıbiber, 
domates, kuru soğan, süt, 
kıyma, tuz, peynir, yoğurt, 
yaş ekmek mayası, un, çok 
az geçen yıldan yapılmış 
olan tarhana 

Pişirme aşamasına geçmeden 
suyun içerisinde 1-2 saat 
bekletilen, salça ve kıyma 
karışımı ile pişirilir kışın 
turşu ile servis edilir. 

8. Kızılcık/ Kiren 
Tarhanası 

Kastamonu, 
Kütahya, Bolu, 
Bursa, 
Zonguldak 

Kızılcık, buğday unu veya 
arpa göcesi, tuz 

Çorba olarak içerisine 
sarımsak, soğan, tereyağı ve 
çeşitli baharatlar ile pişirilir. 
Servis yapılır. 

9. Beyşehir 
Tarhanası 

Konya Göce, süzme yoğurttan elde 
edilen ayran, tereyağı, süt, 
su 

Çorba olarak veya kavrularak 
çerez halinde de servis 
edilebilir. 

10. Göçmen 
Tarhanası 

 

Marmara 
Bölgesi 

Buğday unu, yoğurt, lor 
peyniri, domates, salça, 
yeşilbiber, yumurta, tuz, 
ekmek mayası, çeşitli 
baharatlar 

Tarhana hamuru su le ıslatılıp 
yağ eklenmeden pişirilir. 
Üzerine peynir ve süt eklenip 
servis edilir. 

11. Kastamonu 
Tarhanası 

Kastamonu, 
Eskişehir, 
Çankırı 

Yeşilbiber, soğan, dereotu 
tohumu, doğranmamış 
salatalık, doğranmamış 
ayva, buğday unu, yoğurt, 
domates, kırmızıbiber, 
maydanoz, sarımsak, 
dereotu, fesleğen, baharatlar 

Yaz mevsiminde hazırlanıp 
kavanozlara doldurup çorbası 
yapılarak bol karabiberli 
tüketilmektedir. 

12. Sivas Tarhanası Sivas Domates, yeşilbiber, 
kırmızı salçalık biber, soğan 
maydanoz, yoğurt, nane, 
baharatlar/isteğe göre 
reyhan, dereotu, kimyon, 
yumurta, nohut, yağ ve 
maya, elma, armut, ayva, 
havuç 

Kuru tarhanalar ve nohut 
akşamdan ıslatılmaktadır. 
Çorba piştiğinde üzerine 
tereyağı kızdırılmış nane 
gezdirilerek tüketilmektedir. 

13. Maraş 
Tarhanası 

Maraş Buğday yarması, yoğurt, 
kekik, çörekotu, su, tuz 

Çerez haline getirilmiş Maraş 
tarhanası et suyuna veya kelle 
suyuna batırılarak veya 
tarhana yağda veya fırında, 
kurutularak kızartılarak 
ıslatılmış tarhana yağ 
içerisinde soğan ile 
kavrularak,  sac üzerinde ya 
da mangalda alt üst edilerek 
servis edilebilir 
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14. Şalgamlı 
Tarhana 

 

Maraş 

Maraş tarhanası, haşlanmış 
nohut, şalgam 

Şalgamlar soyulup doğranır 
ve haşlanır tarhana çorbası 
içerisine eklenir içerisine 
haşlanmış nohut da eklenerek 
pişirilir. Pişmeye yakın sos 
olarak zeytinyağı, pul biber, 
sarımsak ve nane kavrulur ve 
dökülüp kapatılıp servis 
edilir. 

15. Pancarlı 
Tarhana 

Kastamonu, 
(İnebolu) 

Pancar, ak tarhana Pancarın haşlanarak içerisine 
ak tarhana eklenmesiyle 
pişirilip servis edilir. 

16. Süt Tarhanası Çanakkale 
(Gelibolu) 

Buğday yarması, süt, tuz, 
karabiber 

İç harç olarak 
kullanılmaktadır. Yöresel 
fırın mantısında, sarma veya 
dolmalarda kullanılır. 

17. Hamur 
Tarhanası 

Gölhisar İri öğütülmüş buğday unu, 
çörekotu, nane, çörtük, 
ayva, kırmızıbiber, su, tuz 

Yoğurt içerisine sarımsak ve 
nane eklenip yanında servis 
edilir. 

18. Et Tarhanası Karaman Kıyma, köftelik ince bulgur, 
patates, baharat, salça, tuz, 
su 

Bir mangal kıvamında sacda 
veya ızgarada pişirilir ve 
ayran ile servis edilir. 

19. Üzüm Tarhanası Tokat Pekmez, beyaz ya da siyah 
üzüm şırası, ince buğday 
kırması 

Tatlı olarak üretilip 
tüketilmektedir. 

20. Tatlı Tarhana Malatya Üzüm şırası, düğür, 
gendüme veya döğme ufağı 

İki şekilde tüketimi 
gerçekleştirilebilir. Taze iken 
üzerine ince dövülmüş ceviz 
tuzsuz tereyağı katılarak tatlı 
olarak servis edilmektedir. 
İkinci tüketimi kışın 
istenildiğinde bunlar önceden 
kurulup kışın sıcak su le 
ıslatılıp tekrar kaynatıp tatlı 
kıvamına getirilip servis 
edilmektedir. 

Kaynak: Yönel, Karagöz, Güllü (2018, s.197-198) 

Türkiye’de coğrafi işaret tescili yapılmış olan tarhana çeşitleri Tablo 3’te gösterilmektedir.  
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Tablo 3: Coğrafi İşaret Tescili Yapılmış Tarhanalar 

 
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE), 2022 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, 2017 yılından 2022 yılına kadar, Bolu, Gaziantep, Gediz, Kütahya, Malatya, 
Maraş, Muğla ve Uşak yörelerine ait 8 tarhana çeşidi coğrafi işaret tescili almıştır. Uşak tarhanası menşe 
adı ile tescillenirken diğer tarhana çeşitleri mahreç işareti almıştır.  

Türkiye’de coğrafi işaret başvurusu yapılmış tarhana çeşitleri ise Tablo 4’te yer almaktadır.  

 

Tablo 4: Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılmış Tarhanalar  

 
Kaynak (TPE, 2022) 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, 5 tarhana çeşidi için coğrafi işaret tescili başvurusu yapılmıştır.  

Tokat Tatlı Tarhanasının Yapımı:  

Beyaz ve siyah üzümler bazen ayrı ayrı bazen de birlikte ezilerek şıra elde edilmektedir. Bu şekilde 
üzümün suyu ezilir ve şırası çıkartılır. Üzüm şırasına üzümün ortalama %1’i olacak kadar pekmez 
toprağı konur. Üzüm şırası ve pekmez toprağı kaynamaya bırakılır. Kaynama gerçekleştiğinde üzerinde 
köpükleri bir kevgir vasıtasıyla alınır, sonra bir taşım daha kaynatılır. Kaynama işlemi sonunda 
kaynatılan kazandan alınarak dibe çökmesi istenilen pekmez toprağının daha geniş kazanlara alınması 
ile sağlanır. Bu işlem dibe çökmesi istenilen pekmez toprağının asitlik ve durulma işlemi gerçekleşmiş 
olur. Dibe çökmesi istenilen pekmez toprağı işlemi 1 kaç saat sürebileceği gibi 1 gün de sürebilir. Dibe 
çökmesi istenilen pekmez toprağı ile üzüm şırası hem durulmuş hem de asitliği giderilmiş olur. Daha 
sonra bir tülbent yardımı ile sifonlama yöntemiyle ayrılan berrak üzüm şırası süzülme işlemi yapılır ve 
süzülen şıra derin bir kaba alınarak kaynatılmaya devam edilir. Burada amaç kaynatılarak içerisindeki 
suyu azaltılmasıdır. Kaynama sırasında oluşan köpükler bir kevgir yardımıyla alınır. Şıranın 
kaynatılarak yarıya kadar inmesi sağlanır. Şıranın 1/9’u kadar yıkanmış ince düğü eklemesi yapılır. 
Kırık buğday ile birlikte bazen normal buğday da konulabilmektedir. Bu aşamada karıştırmaya devam 
edilir. Karıştırma işlemi tahta kaşıkla yapılır ve üzerinde oluşan köpükler alınır. Kıvamlı olduğu görülen 
tarhana hamuru az dinlendirilir bu arada pişirme işlemi bitmesiyle büyük tepsilere kurutma işlemi için 
serilir, serilmeden önce üzüm şırası ile tepsi yüzeyi yağlanır ve bir katman oluşturulur.  

Bu şekilde bir gece kadar soğumaya bırakılır. Soğuyan tarhana bıçak yardımı ile kesilir ve daha sonra 
kesilen tarhanalar çığlar üzerine konulan tülbentler üzerine serilir. Bu şekilde kurumaya bırakılır. 
“Çığlar” adı verilen delikli tezgâhlarda kurutma işlemi gerçekleştirilir. Kurutma işlemi yerin 
özelliklerine ve hava şartlarına göre 1 – 2 hafta arasında sürmektedir. Kurutulan tarhanalar bez torbalara 
konularak paketleme işlemi yapılır. Bu paketleme işleminden sonra hazırlanan bu tatlı tarhana 
kullanıma ve tüketime hazırdır. Üzüm tarhanası üretim aşamaları Şekil 1’de belirtilmiştir. 
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Şekil 1.Üzüm tarhanası üretim şeması 

 
Kaynak: Cangi vd. 2011. 

 Tokat üzüm tarhanasının yapımına ilişkin görseller de aşağıda yer almaktadır.  

      

      

          
Tokat üzüm tarhanasının yapımına ilişkin görseller (Kaynak: Tokat’a Dair, 2022) 

Bu şekilde hazırlanan Tokat üzüm tarhanasının genel kimyasal ve fiziksel özellikleri de Tablo 5’te 
gösterilmektedir. 

Tablo5:Tokat Üzüm Tarhanasının Genel Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 

 
Kaynak: Cangi vd., 2011. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

87 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Mutfak bir yöreyi tanıtan en önemli unsurlardan birisidir. Mutfak kültürü geçmişten geleceğe bir 
köprüdür. Tokat üzüm tarhanası, Tokat’ın üzüm bölgesi olarak bilinen Kazova bölgesindeki köylüler 
tarafından geçmişten günümüze kadar aynı yapım tekniği ile yapmaktadır. Köylüler yıllarca yapageldiği 
için en orijinal reçeteyi kendileri keşfetmişlerdir. Bu reçetelerdeki değişiklikler iklim, kullanılan üzüm, 
pekmez toprağı olabileceği gibi yapan kişi ve kullandığı araç gereçten de kaynaklanabilmektedir. 
Yüzyıllardır Tokat yöresinde yapılan Tokat Üzüm tarhanasının yapılışında teknoloji imkanları 
kullanılmadığından çok uzun ve yorucu olması sebebiyle köylerde yaşayan gençlerin ilgi duymamaları 
dolayısıyla az kişi tarafından imal edilmesi Tokat Üzümlü Tarhanasının gelecek senelerde 
yapılmayarak unutulma ve bu çok farklı bir besin kaynağını olan üründen yararlanamama tehlikesi 
görülmektedir. Ancak yapılan görüşmelerde Belde Belediye Başkanı ve İl Belediye Başkan 
Yardımcıları da Tokat Üzüm Tarhanasının kalıcılığı için faaliyetlerin sürdüğünü belirtmektedirler. Bu 
araştırmanın sonucunda, Tokat yöresine has bir tarhana çeşidi olan üzüm tarhanasının gelecek nesillere 
aktarılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimler tarafından mutfak kültürünün 
yaşatılmasına yönelik projeler düzenlenmesi yararlı olabilir. Ayrıca özgün bir tarhana çeşidi olarak 
coğrafi işaret tescili başvurusu yapılması önerilebilir. 
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Özet 

 

Bir destinasyonun gelişmesi açısından gastronomi ürünlerinin zenginliği önemli bir unsurdur.  
Gastronomi ürünleri turizm alanında yöreyi diğer yörelerden farklı kılan ve rekabet gücüne katkı 
sağlayan ürünlerdir. Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş’ın gastronomi turizminin zenginliklerini 
belirlenmesi ve mevcut potansiyelin görülmesidir. Kahramanmaraş ili uygarlık tarihi binlerce yıl 
geçmişe dayanan bir birikime sahip, Anadolu’nun zengin kültür havuzunun önemli bir parçasıdır. 
Kahramanmaraş gastronomi bakımından da oldukça önemli bir ildir. Gastronomi açısından da yöreye 
özgü başta dünyaca ünlü dondurması ve kırmızıbiberi olmak üzere pek çok yiyecek ve içecek kültürü 
bakımından da oldukça zengin bir yere sahiptir. Kahramanmaraş mutfağı geçmişiyle beslenmiş gizemli 
ve çok yönlü kültürel bir farklılıktır. 

  

Her yörenin mutfağının ön plana çıkmış bir değeri vardır. Bazı yöreler tatlı ağırlıklı mutfağı ile bazı 
yöreler ise acı ağırlıklı mutfağı ile ön plana çıkar. Ama Kahramanmaraş mutfağında ekşi önemli bir 
unsurdur. Bunun temel kaynağı Kahramanmaraş’ın hemen her yerinde yetişen sumak ve nardır. İlde 
her ikisinin ekşisi de yemeklerde kullanılmaktadır. Çorbalardan, yemeklere, ekşi yoğun olarak 
kullanılır. Bu durum ilin gastronomisine farklı bir zenginlik katmaktadır. 

 

Çalışmada Kahramanmaraş ilinin genelinde gastronomi turizmi ögeleri bütüncül bakış açısıyla 
değerlendirilmiştir. İlin önemli gastronomi ürünleri ortaya konulmuştur. Gastronomi ürünleri ayrı ayrı 
incelenmiş ve tarihten beri geçmiş kültürle bağlantılı özellikleriyle birlikte ele alınmıştır. Bu ürünlerin 
daha iyi tanıtılması ve değerlendirilmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili tavsiyelerde 
bulunulmuştur. 

 

Sonuç olarak tatlısı, acısı ve ekşisiyle zengin bir potansiyele sahip olan Kahramanmaraş’ta sadece 
dondurma ile biliniyor olması olumsuz bir durumdur. İlin diğer önemi gastronomi ürünlerinin de 
dondurma örneğinde olduğu gibi, tanıtımının istenilen düzeye gelmesi için bir takım reklam, tanıtım 
gibi faaliyetler başta olmak üzere çeşitli öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş İli, Gastronomi, Gastronomi Turizmi. 

 

Abstract  

 

The richness of gastronomic products is an important element for the development of a destination. 
Gastronomy products are products that make the region different from other regions in the field of 
tourism and that contribute to its competitive capacity. The objective of this research is to determine 
the richness of gastronomy tourism in Kahramanmaraş and to demonstrate the current potential. 
Kahramanmaraş province is an important part of Anatolia's rich cultural diversity, with a history of 
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civilization dating back thousands of years. Kahramanmaraş is also a very important province in terms 
of gastronomy. Regarding gastronomy, it has a very important place with a diverse food and beverage 
culture, especially the world-famous ice cream and red pepper. Being fed by its past, Kahramanmaraş 
cuisine is culturally distinct, mysterious and versatile. 

Each regional cuisine has a prominent value. Some regions come to the fore with their sweet-based 
cuisine, and some regions with their bitter-based cuisine. Sour taste is an important element in 
Kahramanmaraş cuisine. The main source of the sour taste is sumac and pomegranate, which are grown 
all around Kahramanmaraş. In the province, both sours are used in dishes. From soups to dishes, sour 
is used intensively. This contributes to the province’s richness of the gastronomy. 

In the study, the elements of gastronomy tourism all around the province of Kahramanmaraş were 
evaluated with a holistic perspective. The important gastronomic products of the province have been 
revealed. Gastronomy products have been examined separately and discussed together with their 
characteristics related to the past culture throughout the history. Recommendations were made 
regarding the studies that should be done for better promotion and evaluation of these products. 

It is concluded that it is a negative situation that Kahramanmaraş, the province with a rich potential of 
sweet, bitter and sour tastes, is known only for ice cream. Various suggestions, especially some 
advertising and promotion activities, were presented in order to bring the promotion to the desired level 
for other important gastronomic products of the province, as in the example of ice cream. 

 

Key Words: Kahramanmaraş Province, Gastronomy, Gastronomy Tourism. 

 

Giriş 

 

Türkiye gastronomi açısından çok zengin bir potansiyele sahip olmasına rağmen uluslararası turizm 
açısından deniz-kum-güneş temalı tatil bölgesi algısından kurtulamamıştır. Bunun en önemli sebebi 
Türkiye’nin bu konudaki tanıtımlarının yetersiz. Bir yörenin gastronomi turizminin gelişmesi demek o 
yörenin yemek kültürünün devam ettirilmesinin garanti altına alınması demektir (Ballı, 2013). Yaşanan 
göçler ve coğrafyadaki değişiklikler Türk mutfağını da etkilemiştir (Dilsiz, 2010).Türk Mutfağı farklı 
bölgelerin ve kültürlerin içerdiği lezzet çeşitliliği bir sentez olarak sunabilen dünyanın en önemli ve en 
eski mutfaklarındandır. Ancak bu gastronomik zenginliklerin tanıtımı yeterli düzeyde 
yapılamamaktadır. 

 

Kahramanmaraş’ın Coğrafi Konumu  

 

Kahramanmaraş, tarihi çok eski kültür, medeniyet, toplum ve devletlere beşiklik etmiş ve önemli 
olaylara tanık olmuş köklü bir yeridir. Yapılan araştırmalara göre kuruluşu milattan önce on binli yıllara 
kadar gitmektedir. Sırasıyla Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Türkler 
hâkim olmuşlardır. Kahramanmaraş, günümüz Türkiye’sinin önemli illerinden biridir (Kılınç, 2020) 

 

Kahramanmaraş ili Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde yer alır. Coğrafi 
bakımdan Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişme sahasında 
bulunan Kahramanmaraş ilinin doğal özellikleri birçok bakımdan geçiş özelliklerine sahiptir. Kayseri, 
Adana ve Gaziantep gibi ekonomik olarak gelişmiş metropoller ile Malatya Adıyaman, Sivas, 
Osmaniye illerle komşudur (Şekil 1). 
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Şekil 1. Kahramanmaraş İli Lokasyon Haritası 

Kahramanmaraş tarih boyunca farklı kültürlerin kesişme noktasında yer almıştır. Bu durum onun yemek 
kültürüne yansımış ve her birinin lezzetini içine katmıştır. Kahramanmaraş mutfağında yeme-içme 
sanatının hem dış, hem iç güzelliklerini yansıtan zenginlikleri bir arada bulmak mümkündür. Çünkü 
Kahramanmaraş mutfağı geçmişiyle beslenmiş gizemli ve çok yönlü kültürel bir farklılıktır. 
Kahramanmaraş mutfağı eski Türkler’in et ve mayalanmış süt ürünlerini, Mezopotamya kültürlerinde 
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olan tahıl bereketini, Akdeniz’in havzası ülkelerinin sebze meyve ve zeytinyağını hatta bunlara ek 
olarak, Güney Asya’nın baharatlarını ve günümüzde Kahramanmaraş’ın adıyla anılan kırmızı pul 
biberini birleştirmiştir (Yılmazoğlu, 2014:269). Kahramanmaraşlı; sebze yemekleriyle, çorbalarıyla, 
dolmalarıyla, et yemekleriyle, kavurmalarıyla, sarmalarıyla, bulgurlu köfteleriyle, pilavlarıyla, 
çörekleriyle, çerezleriyle, tatlılarıyla, börekleriyle, şerbetleriyle, hoşaflarıyla ve dünya markası haline 
gelmiş olan dondurmasıyla, çok farklı bir beslenme kültürünün birikimidir. Kahramanmaraş’ın kültürel 
değerlerin önemli bir öğesi de yöreye ait yemek ve tatlılardır.  

Kış için bulgur, döğme, tarhana, nişasta hazırlanır. Ayrıca kabak, biber, patlıcan, fasulye ve bamya gibi 
yiyecekler de kurutularak saklanır. Eşkili çorba, tarhana, döğmeli mercimekli çorba, Maraş paçası, 
yoğurtlu döğmeli çorba gibi çorbalar ön plandadır. Kısır köftesi, simit köftesi, sömelek köfte, içli köfte, 
eşkili köfte, yoğurtlu köfte, sulu yağlı köfte, yavan köfte gibi köfte çeşitlerine ek olarak döğme aşı 
(keşkek), tavuklu pilav, Maraş pilavı, çökelekli ve peynirli börek, bayram çöreği gibi hamur işleri 
yöreye özgü diğer yemeklerdir. 

 

Her yöre mutfağının ön plana çıkmış bir değeri vardır. Bazı yöreler tatlı ağırlıklı mutfağı ile bazı yöreler 
ise acı ağırlıklı mutfağı ile ön plana çıkar. Bazı yörelerde tahıl-bulgur, bazı yörelerde sebze, bazı 
yörelerde ise et ürünleri ağırlık gösterir. Ama Kahramanmaraş mutfağında ekşi önemli bir unsurdur. 
Bunun temel kaynağı Kahramanmaraş’ın hemen her yerinde yetişen sumak ve nardır. Her ikisinin ekşisi 
de yemeklerde kullanılmaktadır. Ancak özellikle sumak çok ağır basmaktadır. Çorbalardan, yemeklere 
sumak ekşisi yoğun olarak kullanılır. Bu durum ilin gastronomisine bir farklılık katmaktadır.  Tatlı 
olarak ünlü Maraş dondurması da dünyaca tanınması ile bir farklılık katmaktadır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmanın ana materyalini Kahramanmaraş ilinde gastronomiye yönelik istatistiki veriler, arşiv 
malzemeleri, raporlar, görseller ve videolar oluşturmaktadır. Belirtilen amaçlara ulaşmak için, literatür 
çalışmasıyla elde edilen verilerle bölgede çeşitli zamanlarda yapılan saha incelemeleri, kaynak kişiler 
de görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu gözlemlerin ışığında bulgular analiz edilerek çalışma 
şekillendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Kahramanmaraş bulunduğu coğrafi bölge ve geçmişinden getirdiği kültürel çeşitliliğin sonucu olarak 
zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Kahramanmaraş’ın yemek kültüründe Orta Asya’nın et ve 
mayalanmış süt ürünleri, Mezopotamya’nın tahıl çeşitliliği, Akdeniz’in sebze meyve ve zeytinyağlıları 
bir sentez olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Güney Asya’nın baharatlarını ve Kahramanmaraş’ın kendi 
adıyla anılan pul biberini lezzetini de içermektedir (Yılmazoğlu, 2014). Kahramanmaraş mutfağında 
yöreye has doğal ürünlerin yine yöresel mutfak gereçleriyle pişirmesi, özgün sunumuyla Dulkadiroğlu 
beyliğinin kültürünü de yansıtmaktadır. 

 

Kahramanmaraş mutfağı, adeta Türk mutfağının tadı ve sağlık sembolüdür. 25 çeşit çorbası, 50 çeşit 
sebze sulusu, 10 çeşit dolma ve sarması, 30 çeşit kebap-köfte vs., 10 çeşit kavurması, 20 çeşit pilavı, 
20 çeşit börek ve çöreği, 25 çeşit tatlısıyla farklı ve tatmaya değer bir sofradır (Yılmazoğlu, 2014:269). 
Firik ve tarhanası, içli köftesi, sarma ve kuru sebze dolmaları, mumbar dolması, tırşik ve ekşili çorbaları 
(Küpelikılıç, 2013: 137) yöreye özgü daha nice tatlar zengin mutfağının örnekleridir. Ayrıca, Maraş 
tarhanası, Maraş çöreği, fıstık ezmesi, Maraş biberi,  pekmezden yapılan samsa, bastık ve cevizli 
sucukları, her şeyden önemlisi özgün Maraş dövme dondurması zevkle tadabileceğiniz ve 
sevdiklerinize götürebileceğiniz yiyeceklerindendir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Kahramanmaraş’ın Belli Başlı Gastronomik Zenginlikleri 

Tatlılar Çorbalar Köfteler Yemekler ve  

Kebaplar 

Diğer Tatlar 

Maraş Dondurması Maraş Paçası Simit Köftesi Yoğurtlu Kebap Ravanda 
Şerbeti 

Şekerli pide Eşkili Çorba Kısır Köftesi Maraş Kebabı Mayam Şerbeti 

Çullama Döğmeli Çorba İçli Köfte Maraş Dolması Maraş Biberi 

Bertiz Üzüm  

Sucuğu 

Mercimekli 
Döğme Çorba 

Ekşili Aya  

Köftesi 

Çöş Börek 
(Maraş Mantısı) 

Maraş  

Tarhanası 

Cevizli Kırma  

Tatlısı 

Tarhana  

Çorbası 

Suluyağlı  

Köfte 

Helise  

(Keşkek Aşı) 

Afşin Koçovası 
Sarımsağı 

Samsa  Eşkili Köfte Mimbar Maraş Çöreği 

Hapısa  Yoğurtlu Köfte Tavuklu Pilav Fıstık Ezmesi 

Pestil  Yavan Köfte Döğme Aşı  

Pekmez  Sömelek Köfte Acem Pilavı  

   Afşin Tava  

   Dibine Yakma 

(Tava aşı) 

 

 

Kahramanmaraş gastronomisine kültürel değerlerin bir öğesi olarak bakıldığında şu başlıklar altında 
değerlendirilebilir (Gül, 2016).  

- Kış için hazırlanan un, bulgur, tarhana, döğme, nişasta gibi tahıl ögeleri olan besinler.  

-Yine kış için kurutulan biber, patlıcan, kabak, bamya ve fasulye gibi yiyecekler. 

- Tarhana, eşkili çorba, döğmeli mercimekli çorba, yoğurtlu döğmeli çorba, Maraş  

paçası gibi çorbalar. 

- Simit köftesi, kısır köftesi, içli köfte, sömelek köfte, suluyağlı köfte, eşkili köfte,  

yoğurtlu köfte, yavan köfte, ekşili aya köftesi gibi köfte çeşitleri 

- Keşkek (döğme aşı) Maraş pilavı, tavuklu pilav, peynirli ve çökelekli börek,  

bayram çöreği gibi pilav ve börekler yöreye özgü yemeklerdir. 

- Tatlı olarak ünlü Maraş dondurması, fıstık ezmesi, un sucuğu, pestil sucuğu, hapısa. 

 

Kahramanmaraş mutfağı diğer yörelere nazaran farklı bir tatla ön plana çıkmıştır. İlde gastronomi 
değeri olarak özellikle ekşi önemli bir unsurdur. Kahramanmaraş’ta çorbalardan tutun, dolmalara kadar 
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hemen her yemekte sumak ve nar ekşisi ön plana çıkmaktadır. Bunun temel nedeni Kahramanmaraş’ın 
hemen her yerinde yetişen sumak ve nardır. Bunlarla beraber sadece Kahramanmaraş’la özdeşleşmiş 
dondurma ve tarhana gibi ürünlerin de il gastronomisine etkisi büyüktür. 

Kahramanmaraş mutfak kültürünün tarihten gelen değerler Dulkadiroğlu Tematik Mutfak Müzesinde 
yaşatılmaktadır. Zahire tutma âdetine ait detaylar, kilerde gıdaların muhafazasına yönelik yöntem ve 
teknikler, mutfakta yemek hazırlama aşamasına ait incelikler, pişirilen yemeğin sunumundaki zarafet 
belirli bir sıra ile sergilenmektedir. Ayrıca bazı günlerde ziyaretçilere yöresel bir lezzet olan ekşili çorba 
ikramı yapılmaktadır. 

Ayrıca dondurma başta olmak üzere gastronomi ürünlerinin tanıtıldığı ve geleneksel hale gelen 
festivaller söz konusudur.  

Maraş Dondurması

Ahır Dağı eteklerindeki keçilerin sütü ve aynı dağdaki orkide köklerinden elde edilen doğal sahlep ile 
üretilen ünü dünyaya yayılmış Maraş dövme dondurmasıdır. Coğrafi işaret ile ödüllendirilen ve son 
yıllarda turizmin öneminin artması ile birlikte ivme kazanan Maraş dondurması, Dünya geneline ihraç 
edilmeye başlanarak sektör haline gelmiştir (Şekil 2). Kahramanmaraş’taki dondurma fabrikalarının 
günlük süt ihtiyacı 200 tondur (Toroğlu vd., 2011: 27). İlde başta MADO olmak üzere çok sayıda 
Kahramanmaraş dondurması markası ve bu markalara ait üretim tesisleri ve pastaneleri bulunmaktadır. 
Türkiye genelinde yurt dışın da da çok sayıda şubesi bulunmaktadır. Kahramanmaraş dondurmasının 
orijinalliğini korumak için keçi sütü gereklidir. Bunun için MADO keçi üretim çiftliğini geliştirerek 
10.000 başlık çiftlik kurmuştur. Ürün sayesinde binlerce kişi istihdam edilmektedir. Böylece il 
ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. 

 
Şekil 2. Maraş Dövme Dondurması   Şekil 3. Maraş Biberi Çeşitleri 

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılında tarihi bir konak restore edilerek dondurma 
akademisi ve dondurma müzesi haline getirilmiştir. İki katlı bir konakta ve avlusunda oluşturulan 
müzede, Maraş dondurmasının oluşmasında öncü rol oynayan iki unsur keçi sütü ve Ahırdağı’nda 
yetişen endemik bir tür olan yabani orkide tanıtılmaktadır. Ayrıca tüm dondurma yapım aşamaları üç 
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boyutlu modellerle açıklanmaktadır. Avlu bölümünde bir de Maraş dondurması ve diğer ürünlerin 
alınabileceği kafeterya bulunmaktadır. Maraş Dondurma müzesi bulunduğu konum olarak, Ulu 
Caminin hemen güneyindeki Katip Han içeresindedir. Ana caddeye açılan bir sokakta olduğu için, 
Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalıçarşı ve Ulu camiye gelenlerin rahatlıkla ulaşabileceği konumdadır. 
Trafiğin yoğun olması, park sorunlarına neden olsa da, son yıllarda tarihi Kapalıçarşı ve ulu cami 
yakınlarına katlı otoparklar ile Kıbrıs meydanına da tur otobüslerinin durabileceği özel duraklar 
yapılmıştır. Bu sayede Kahramanmaraş’a gelen bir ziyaretçinin mutlaka dondurma müzesine ulaşması 
hususunda kolaylık sağlanmıştır. 

Maraş Biberi 

Maraş kırmızıbiberi hem daha acı olur hem de taşıdığı konsantre (yoğunlaştırılmış) C vitamini, 
yiyeceklere kattığı tat ve renk ile mutfak meraklılarının en çok tercih ettiği biber olmuştur(Şekil 3). 555 
sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi 
gereğince 14.04.2002 tarihinden geçerli olmak üzere tescil edilmiştir (Maraş Biberi Tescil Belgesi, 
2002). Maraş Biberi Tescil Belgesi’ne göre toz, pul (yaprak) ve pul (isot) biber yapımında kullanılan, 
meyveleri konik yapılı, ince etli, kurutulmaya elverişli, tek yıllık bir bitkidir. Acı kırmızı toz, kırmızı 
pul (yaprak), siyah pul (isot) biber olarak üç ayrı şekilde işlenir (Polat, 2013: 268 ). 

Coğrafi işatreti olan ve tescilli gıda ürünleri illerin ve ilçelerin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. 
Gurme turizmi açısından gittikçe gelişen kahramanmara ili diğer ürünlerine de tescil alması bu açıdan 
önemlidir. Böylece il sadece dondurma ile değil kendini tanıtma açısından  çeşitli ürünleri kullanabilir.  

Maraş Fıstık Ezmesi 

Her ne kadar Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt gibi iller fıstık konusunda ön plana çıkmış olsa da 
Kahramanmaraş’ta da önemli bir miktarda Antep fıstığı yetiştirilmektedir. Bu üretimin dışında fıstık 
ezmesi için diğer illerden fıstık ta alınmaktadır. Çünkü ilde önemli miktarda bir fıstık ezmesi üretilir.  
Kahramanmaraş´ta yaygın bir üretime sahip olan fıstık ezmesi çeşitli işlemlerden geçirilerek 
hazırlanmaktadır. Birçok alanda kullanılmakla beraber ilimizde döner şeklinde kesilerek de ikram 
edilmektedir (Şekil 4). Kahramanmaraş Fıstık ezmesini de tescilletmiştir. Bertiz Üzümünden yapılan 
sucuk ve samsalarda rağbet görmektedir. Ayrıca Bertiz köylerinde yetiştirilen üzümlerden yapılan 
pekmez,  pestil, üzüm sucuğu gibi ürünler de ilde gatronomi adına dikkate değer ürünlerdir. 

 
Şekil 4. Maraş Fıstık Ezmesi   Şekil 5. Maraş Tarhanası 
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Kahramanmaraş Tarhanası 

Kahramanmaraş mutfağının en vazgeçilmez gıdası kendine has üslubu ile Maraş tarhanasıdır (Şekil 5). 
Maraş tarhanası içerdiği malzeme önünden Türkiye’nin diğer yörelerinde üretilen tahralardan farklıdır. 
Dövme ve yoğurt içeren tarhananın asıl aromasını Ahır dağında yetişen endemik kekik vermektedir. 
Tarhana hem doyurucu, hem lezzetli olup, alternatif şartlarda tüketilen bir gıdadır.  

Buğday dövmesi, yağlı yoğurt ve dağ kekiği ile yapılan Maraş tarhanasının çorbası da yapılmaktadır. 
Sektörde cips tarzında üretim de yapılmaktadır. Cips, kaymaklı, fırınlanmış, acı baharatlı, çerezlik, 
çorbalık, ev usulü, kremalı, bol yoğurtlu gibi çok sayıda çeşidi üretilmektedir. Maraş tarhanası son 
yıllarda önemli bir ticari sektör haline gelmiş ve ayrıca Maraş tarhanasının coğrafi işaret kaydı da 
yaptırılmıştır. Cips tarhana diye anılan tarhananın son yıllarda fabrikasyon üretime geçilmiş, il dışına 
satışları artmış ve çok sayıda kişi istihdam eden bir sektör haline gelmiştir.  Kahramanmaraş’ın 
köylerinde ve şehrin kenar mahallerinde önemli bir gelir kaynağı durumundadır.  

Bertiz Üzüm Sucuğu 

Kahramanmaraş’ın Bertiz köylerinde yetişen üzüm şıra oranı bakımından zengindir. Bu üzümlerden 
yapılan pekmez, ceviz sucuğu, samsa, pestil gibi ürünler ticari olarak rağbet görmektedir. 
Kapalıçarşı’daki dükkanlara yaygın olarak satılmaktadır (Şekil 6). Bertiz üzümünün tanıtımı için 
festivaller yapılmaktadır 

Maraş Çöreği 

Taş fırınlarda üretilen şekerli, tuzlu, gevrek ve yumuşak olarak sunulabilen Kahramanmaraş’a özgü bir 
gıda ürünüdür (Şekil 7). Kahramanmaraş’ın hemen her köşesindeki fırınlarda üretilmektedir. Özellikle 
bayram ve özel günlerde ev halkı tarafından da yapılır. İnsanlar bu özel günlerde özellikle daha fazla 
tüketirler. 2017 yılında Maraş çöreği tescili de alınmıştır. 19.09.2016 yılına coğrafi işareti de alınmıştır.  

Şekil 6. Bertiz Üzüm Sucuğu   Şekil 7. Maraş Çöreği 
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Maraş Paçası 

Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez çorba türü olan kendine has özellikleri ile Maraş paçasıdır 
(Şekil 8). Paça küçükbaş hayvanların kelle ve ayak etlerinden haşlama ve çorba şeklinde yapılan bir 
yemek türüdür. Farklı yörelerde de yapılmasına rağmen Maraş Paçası lezzeti ve kıvamıyla ülke çapında 
ün kazanmıştır. Kolojen ve protein içeriği açısından zengin olduğu için sağlıklı ve besleyicidir (Doğaka, 
2012-2015: 86). Sağlık açısından birçok faydası olan Maraş paçası, Maraş sumağı ile servis edildiğinde 
daha da sağlıklı ve lezzetli hale gelmektedir. Kahramanmaraş ve ilçelerinde yüzden fazla işletmede paça 
yapılıp servis edilmektedir. Maraş paçası önemli bir ticari sektör haline gelmiş ve Maraş paçası Türk 
Patent ve Marka Kurumu Tarafından 14.03.2019 tarihinde tescillenmiştir. Ayrıca coğrafi işaret alınması 
için de başvuru yapılmıştır. Her ne kadar paça diğer yörelerde de yapılıyor olsa da Kahramanmaraş’ta 
sumak ile tüketiliyor olması ayrı bir lezzet katmaktadır.  

Yanyana (Eliböğründe) 

Yanyana, Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez tava türü olan kendine has lezzetiyle ön plana 
çıkmış bir yemek türdür (Şekil 9). Diğer adı ise ‘eliböğründe’dir. Genellikle küçükbaş hayvan etlerinin 
küçük küçük doğranarak, sebzelerle fırında pişirilen bir tava türüdür. Türkiye’nin hemen her yerinde 
tava türleri olmasına rağmen Kahramanmaraş’ta farklı bir yöntemle yapılmaktadır. Eliböğründe küçük 
doğranmış kuşbaşı şeklinde etlerle domates, biber, soğan, sarımsak ve kekikle fırında pişirilmektedir. 
Sağlıklı ve besleyici bir tava türü olan eliböğründe küçük doğrandığı için çabuk pişmektedir. Lezzetiyle 
ülke çapında ün kazanan eliböğründe için patent başvurusu ve tescil işlemleri yapılmıştır. Eliböğründe, 
Kahramanmaraş’ta önemli bir sektör haline gelmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından 
14.03.2019 tarihinde tescillenmiştir. Ayrıca coğrafi işaret alınması için de başvuru yapılmıştır. 

 
Şekil 8. Maraş Paçası     Şekil 9. Yanyana (Eliböğründe) 

 

Maraş Sıkma/ Parmak Peyniri 

Kahramanmaraş’ta yüzyıllardır geleneksel olarak üretilen ve halk tarafından tercih edilen 
Maraş sıkma parmak peyniri coğrafi işaretli bir üründür. Özellikle keçi yetiştiriciliği yaygın olduğu için 
keçi peyniri ön plandadır. Bu ürünün tanıtılması ve pazarlaması arttıkça yöre hayvancılığı ve yöre 
ekonomisine önemli katkıları olacaktır. 
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Maraş Ekşi Akıtı 

Her yörenin mutfağının ön plana çıkmış bir değeri vardır. Bazı yöreler tatlı ağırlıklı mutfağı ile bazı 
yöreler ise acı ağırlıklı mutfağı ile ön plana çıkar. Ama Kahramanmaraş mutfağında ekşi önemli bir 
unsurdur. Bunun temel kaynağı Kahramanmaraş’ın hemen her yerinde yetişen sumak (Şekil 10) ve 
nardır. Özellikle sumaktan yapılan ekşi akıtı coğrafi işaretli bir üründür (Şekil 11). Her ikisinin ekşisi 
de yemeklerde kullanılmaktadır. Çorbalardan, yemeklere, ekşi yoğun olarak kullanılır. Bu durum ilin 
gastronomisine bir farklılık katmaktadır. 

 
Şekil 10. Sumak Bitkisi     Şekil 11. Maraş ekşisi (Akıtı) 

Andırın Tirşik Çorbası 

Latince adı Arum Dioscoridis olan ismi çeşitli bölgelerde farklı anılan bir bitkidir (Şekil 12). Doğu 
Akdeniz çevresinde, Kıbrıs’ta özellikle dağların güney yamaçlarında yaklaşık 1500-2000 m rakımda 
yetişen, Andırın ve Osmaniye yöresinde yaşayan insanların "tırşık" olarak adlandırdığı bir bitkidir. 
Literatürde "yılanyastığı" olarak geçen ve hayvanların yemediği bitkinin zehirli olan ve zehirsiz olan 
türleri vardır (Öztürk, 2017:1) . Zehirli olsa bile meyve vermeden önce sürgün halindeki yaprakları 
yenilebilmektedir.  Tırşik özelikle Andırın ilçesi ve Osmaniye çevresinde bilinen ve çok çeşitli 
yemekleri yapılan bir bitkidir. 
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Şekil 12. Yılan Yastığı (Tırşik) Bitkisi    Şekil 13. Tırşik Çorbası 

 

Andırın Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Ankara şubesi tarafından başvuru 
yapılmıştır. Bahse konu ürün, mahreç işareti kapsamında tescil edilmiş, ürünün coğrafi işaret sınırı 
Kahramanmaraş ili ve ilçeleri (belirtilen özelliklere bağlı kalınmak suretiyle diğer bölgelerde de 
üretilebilir) olarak belirlenmiştir. Ayırt edici özellik bakımından tirşiğin iki önemli ayırt edici özelliği 
olduğu belirtilmiştir. Birincisi yapım tekniği ve mayalanmasındaki özgünlük, ikincisi hammaddesi olan 
yabancı pancar bitkisinin, yörenin endemik karakteristiğini yansıtan biyolojik değişime uğramasıdır 
(Anonim, 2016a). Tırşik çorbasının (Şekil 13) pişirildiği ve sunumlarının yapıldığı geleneksel 
festivaller düzenlenmektedir. 

Diğer Yöresel Yemekler

Yukarıda bahsedilen yöresel ürünler dışında Maraş pekmezli ceviz sucuğu, Maraş şırası, Bertiz üzümü 
gibi Kahramanmaraş’a özgü Afşin tava ve dibine yakma (tava aşı) gibi daha birçok lezzetli ürün vardır. 
Bu ürünlerin birçoğunun üretimi tarihi geçmişe dayanır. Ayrıca attarların tezgâhlarında Bertiz 
üzümünden yapılan bastık, pestil, samsa, kara pekmez sucuğu ve köpük sucuğu gibi ürünlerden de 
bahsedilebilir. Bu ürünlerin bir diğer özeliği de içlerinde herhangi bir katkı maddesi 
bulundurmamasıdır. Doğal üzüm suyu ile geleneksel yöntemlerle Kahramanmaraş’ın köylerinde 
yüzlerce yıldır üretilen özel gıda ürünlülerindendir. 

Kahramanmaraş’ın mutfak kültürü binlerce yıl eskiye dayanmaktadır gastronomi konusunda yöresel 
birikimleri ile ülke ve dünya çapında değer taşımaktadır. Bu açıdan ülke genelinde damak tadı 
çeşitliliğine kendi tatlarını eklemiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde yemek kültürü önemli olabilir. 
Bazı mutfaklar tatlıları ile bazı mutfaklar ise acı yemekleri ile ön plana çıkmaktadır. Kahramanmaraş’ın 
gastronomisinde tatlı ve acı ürünlerin yanında ekşi ögelerde bulunmaktadır. Kahramanmaraş’ın 
mutfağında; yine Kahramanmaraş çevresinde yoğun olarak yetişen ve üretimi yapılan, yemeklerde 
kullanılan sumak ve nar ekşisinin yeri büyüktür. Bu faklı özelliği ile ön plana çıkılmaktadır. Gastronomi 
kültüründe ekşi faktörünün de tescillenerek hem ekonomisine hem turizmine katkı sağlanmış olur. 

Sonuç ve Öneriler 

Mutfak kültürü bir yörenin gelişmesi ve kültürünün korunması açısından önemli bir unsurdur. Bir 
yörenin yemek kültürü o yörede yaşayan insanların yaşam tarzlarını yansıtır.  Kahramanmaraş’ın 
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gastronomik zenginliklerinin incelendiği bu çalışmada ilin sahip olduğu gasstroturizm zenginlikleri ele 
alınmıştır.  Kahramanmaraş; acılı yemekleri, tatlıları ve özellikle ekişili yemekleriyle ön plana 
çıkmaktadır. Çorbaları, sebze yemekleri, et yemekleri, sarma ve dolmaları, köfte çeşitlerinin hemen 
hemen hepsinde Kahramanmaraş ilinde yetişen narlar ve sumaktan üretilen ekşi vardır. Ayrıca 
çörekleri, börekleri, tatlıları, şerbetleri ve tabi ki meşhur dondurmasıyla, zengin bir mutfak kültürüne 
sahiptir.  

Turizmde erişilebilirlik önemlidir. Bu açıdan Kahramanmaraş’a gelen otobüs ve uçak sefer sayılarının 
arttırılması gerekmektedir.  

Ünü Türkiye sınırlarını bile aşmış, Gastroturizmin lokomotifi olan dondurma için Kahramanmaraş’ta 
mevcut müzeden farklı olarak daha kapsamlı ve tematik bir dondurma müzesine oluşturulmalıdır.  

Kahramanmaraş’ın yöresel yemekleri sunan işletmelerin tanıtım ve reklamlarının arttırılması, ilde ve 
Türkiye’nin büyük illerinde yapılan gastronomi ile ilgili festivallerinin sayısı ve kapsamı 
arttırılmalıdır.Gastronomi ürünlerinin üretimi ve pazarlanması desteklenmelidir.  

 

Kahramanmaraş ilindeki gastronomik turizm potansiyelini arttırmak için, kurum ve kuruluşlara önemli 
görevler düşmektedir. Kahramanmaraş Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Doğu Akdeniz Kalkınma 
Ajansı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği gastronomi turizmi adına önemli 
çalışmalar yapmıştır. Ancak Kahramanmaraş’ın Gastronomi Turizm alanında daha iyi bir noktaya 
taşınabilmesi açısından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılarak daha kapsamlı 
çalışmalara imza atılmalıdır. 
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ÖZET 

 

Yemek, insanın yaşamasını sağlayan biyolojik bir ihtiyaç olması bakımından önemli olduğu kadar 
toplumun üretim anlayışını, dini hayatını, kimliğini, maddi ve manevi değerlerini yansıtan kültür mirası 
olması yönüyle de önemlidir. Bir yörenin kültürünün oluşumunda o yörenin yemeklerinde kullanılan 
malzemelerin hammaddelerini üretme, bu malzemeleri belli bir sistem içerisinde işleme ve bu ürünleri 
sunma tarzı belirleyicidir. Çalışmada, Malatya ilinin sınır komşusu olan “Elbistan’ın yemek-kültür 
ilişkisi” üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı; Elbistan mutfağında hazırlanan yiyecekleri-
içecekleri tespit etmek, bu yiyeceklerin ve içeceklerin hazırlanma, korunma yöntemleri ile ilgili bilgiler 
sunmak, bu yöntemler için gerekli araç-gereç ve teknikleri tanıtmak, sofra adabı ve bu yörede mutfak 
çevresinde geçmişten günümüze ulaşan gelenek-görenek-örf ve âdetlerin söz konusu yörenin 
kültürünün oluşumuna katkısını ortaya koymaktır. Çalışmada alan araştırması yöntemlerinden biri olan 
gözlem metodu kullanılmış, bilgi ve belgeler tespit edilmiş ve elde edilen veriler sunulmuştur. Elbistan 
yöresinin geçim kaynağı tarım ve az da olsa hayvancılıktır. Bu yüzden yörede daha çok buğdayın 
işlenmesi ile meydana gelen un, bulgur, dövme gibi malzemelerden yemekler ile yörede yetiştirilen 
sebzelerden yapılan yemek türlerinin varlığı görülmektedir. Bunun yanında hayvancılığın etkisi ile et 
ve süt ürünlerinden elde edilen yemekler de mevcuttur. Ulaşılan bulgulardan yola çıkarak Elbistan 
yiyecek ve içeceklerinin, sofra adabının, özel günlere özgü hazırlanan ve ikram edilen yiyeceklerin-
içeceklerin yöre kültürünün oluşumuna ve bu kültürün canlı bir şekilde yaşamasına katkı sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: kültür, yemek, yemek kültürü, Elbistan yemek kültürü 

 

FOOD – CULTURE CORELATION: ELBISTAN PARADIGM 

 

ABSTRACT 

 

As much as being an important biological need for one’s survival, food is also substantial for being a 
cultural heritage reflecting a societies’ approach to production, religious life, identification and material 
– nonmaterial values. In the forming process of a region’s culture; the production of raw materials used 
in the ingredients of the regional dishes, processing these ingredients in a systematic way and the way 
of presenting these productions are determinants. In this study, “the food – culture corelation of 
Elbistan” – the border neighbour of the province of Malatya - is dwelled on. The aim of the study is to 
determine the provisions prepared in the cuisine of Elbistan, to present information on the techniques 
of preparation and putting up of these provisions, to introduce the essential materials and techniques 
required for these methods and to prove the contribution of table manners, long established customs – 
traditions on the aforementioned region’s cultural formation. In the study, one of the field study 
methods, survey method is used, information and documents are determined and the obtained data is 
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presented. Means of living in Elbistan are agriculture and - even if just a smidgen – animal husbandry. 
Therefore, the existence of food made of materials originated by the processing of wheat such as flour, 
burghul, split wheat and the existence of food made by the vegetables grown in the area can be observed. 
In addition to that, with the impact of animal husbandry, dishes acquired by meat and milk are present. 
Based upon the discoveries, it is deduced that provisions, table manners, food and drinks served 
especially for the special days of Elbistan contribute to cultural formation of the region and contribute 
to the colourfully living of this culture. 

 

Keywords: culture, food, food culture, Elbistan’s food culture 

 

Giriş 

Toplumun tarihi süreç zarfında ürettiği, yetiştirdiği, dönüştürdüğü ve geçmişten bugüne, bugünden 
geleceğe nesiller boyu aktardığı bütün maddi-manevi değerleri kültür olarak ele almak mümkündür. 
Kültür bir toplumun kimliğini yansıtan değerler bütünüdür. Bu değerler içinde en dikkat çekici 
olanlarından biri de toplumların yemek ve beslenme alışkanlıklarıdır.  

Beslenme bütün canlılar için biyolojik bir ihtiyaçtır. İlk insan kabul edilen Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva 
da hayatta kalmak için yiyecek olarak ne bulmuşsa onlarla beslenmiştir. Bu yüzden insanlığın ilk 
döneminde beslenme diğer canlılarda olduğu gibi sadece biyolojik bir ihtiyaç olarak algılanmıştır. 
Sonraki devirlerde ise insan, bu ihtiyacını daha sağlıklı giderebilmek için besinlere ulaşma, besinleri 
işleme ve bunları sunma biçimlerini oluşturmuştur. Bu oluşum biyolojik ihtiyacı gideren yemeğin, 
kültür boyutunu ortaya çıkarmıştır. Yemek kültürünün meydana gelmesinde üretme, işleme ve tüketme 
eylemleri; toplumların inançlarına, teknolojiyi benimsemelerine göre değişiklikler göstermiş bu da 
kültürün şekillenmesini sağlamıştır.  

Yemek kültürü; coğrafya, iklim, tarım, hayvancılık sanayileşme ve dini inançlar gibi faktörlerden 
etkilenerek meydana gelmiş ve şekillenmiştir. Buradan hareketle yemek, bir toplumun dini değerlerini, 
sosyo-ekonomik yapısını, siyasi anlayışını ve hayatı algılayışını yansıtan kültür kodları olarak 
görülebilir. İşte bu yüzden yemek, kültür biliminin içinde değerlendirilmesi gereken bir konudur. 
Kendine özgü bir kültüre sahip olan her toplumun yemek yapma, sunma ve tatma alışkanlıkları onların 
birlik içinde yaşamasına katkı sağlayan önemli uygulamalardır. Bu birliktelik o toplumun kimliğinin 
inşasında oldukça önemlidir. Aynı zamanda toplum içindeki bireylerin rollerinin belirlenmesinde de 
özel günlere ait yemek yapma ve sunma anlayışlarının belirleyici olduğu gözlenmektedir. 

Elbistan mutfağındaki yemekler bu yörenin tarımla geçimini sağladığını göstermektedir. Aynı zamanda 
az da olsa hayvancılık yapıldığını gösteren yemek çeşitleri de mevcuttur. Elbistan topraklarının sunduğu 
ürünlerdeki çeşitlilik, Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu -saraya gelin olan 
Elbistanlılar- saraylarında gelişen yeni tatlar, yörenin mutfak kültürünün oluşumunda oldukça 
önemlidir. “Genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, 
çorbalar, hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan Elbistan mutfağı; 
pekmez, yoğurt, bulgur vb. gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini de ortaya çıkarmıştır” (Güllü, 
2017). 

Çalışmanın amacı, Elbistan halkının yemek tutumunun Elbistan kültürünün oluşumundaki rolünü tespit 
etmek ve yörede yemek malzemelerinin temini, yemeklerin hazırlanması ve sunumu ile bu işlemlerin 
yapılmasında kullanılan araç-gereçlerin tanıtımını yapmak ve bu kültür unsurlarının toplumdaki 
yansımalarını aktarmaktır 

Yöntem 

2019 yılı Ağustos ayı içinde Elbistan’da yapılmış olan alan araştırmasında gözlem metodu ile 
Elbistan yemek kültürü ve mutfağı üzerine birtakım bilgiler elde edilmiştir. Yapılan gözlemler 
neticesinde Elbistan’da yaşayan insanların yemek alışkanlıklarının oluşumuna katkı sunan yeme-içme 
malzemeleri, bunların yemeğe dönüştürülmesi,  korunması; bu işlemler için gerekli kap-kacak ve 
usuller ile sofra adabı ve mutfak çevresinde gelişen uygulamalar ve inanışlar hakkında tespitler 
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yapılmıştır. Bu çalışmada söz konusu tespitler sunulacaktır. Çalışmanın temeli burada yapılan 
gözlemlere dayanmaktadır. Bunun yanında bu alanda yapılmış olan çok değerli çalışmalara 
başvurulmuştur. Bu çalışmaları: (Beşirli, 2010; Ögel, 1991; Talas, 2005; Fırat, 2014; Beşirli, 2017; 
Beşirli, 2011) şeklinde sıralamak mümkündür. Özellikle Beşirli’nin çalışmaları kültür-yemek ilişkisi 
hususunda yol gösterici olması bakımından önem arz etmektedir.  

Bulgular ve Tartışma 

Genel Anlamda Yemek-Kültür İlişkisi  

Yemeğin, bireyin biyolojik ihtiyacı gideren nesne olmasının çok ötesinde bir anlamı vardır. Buna 
yemeğin toplumsal işlevi demek mümkündür. Bu toplumsal işlev yemek-kültür ilişkisini ortaya 
çıkarmaktadır (Beşirli, 2010). Yemeğin bu işlevi toplumların kültür ve kimlik oluşumuna katkı 
sağlamaktadır.   

Coğrafya, yemek kültürünün oluşumunu belirleyen önemli unsurlardan biridir. Örneğin yaşanılan 
coğrafya deniz, ırmak, göl kıyısı ise burada su ürünlerinin hâkim olduğu bir beslenme kültürü 
görülmektedir. Şayet tarıma elverişli bir fiziki çevrede yaşanıyorsa bu çevrede tarım ürünlerinin 
işlendiği bir mutfak kültürü belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Geçim kaynağı yaşanılan coğrafya 
gereği hayvancılığa dayanan bölgelerde de et ve süt ürünleriyle yapılan yemekler ve buna bağlı yemek 
kültürü varlık göstermektedir. Buradan hareketle kırsal bölgelerde, bereketli topraklarda ve şehirlerde 
yaşayan toplumların yemek kültürlerinde farklılıkların olduğunu söylemek mümkündür. Bir toplumun 
yemek kültürünün oluşumunda o toplumun sosyo-ekonomik yapısı da etkilidir. Ekonomik olarak 
varlıklı insanların yemek kültürü yoksul insanlarınkinden farklılık göstermektedir. Özel günlerde 
hazırlanan ve sunulan yemekler de bu kültürün oluşmasına katkı sağlamaktadır.      

Yemek kültürü aslında insanın beslenme ihtiyacını gidermek için yaşadıkları ortama gösterdikleri 
tepki ile ortaya çıkan ürünlerle oluşmaktadır. “Toplumlar, ilkçağlardan beri yaşamak ve neslinin 
devamını sağlamak için sürekli besin kaynağı aramak zorunda kalmıştır. İnsanoğlu ilk dönemlerinde 
avcılık, toplayıcılık yapmışsa da belirli bir evrim sonucunda hayvanları evcilleştirmeyi, tabiattaki 
bitkileri zirai yöntemlerle yetiştirmeyi başarmıştır. Ateşin bulunmasıyla üretim biçiminde büyük bir 
değişme olmuş, buna bağlı olarak yemek türleri ve pişirme biçimleri sürekli gelişmiştir” (Ögel, 1982: 
15).  

Türklerde Kültür-Yemek İlişkisi 

“Yemek, tarih boyunca Türklerin sosyal yaşamında son derece önem verilen bir konu olmuştur. Türk 
hükümdarları, yönetimlerindeki halkı aç ve çıplak bırakmamayı asıl vazifeleri kabul etmişlerdir” (Talas, 
2005, s. 273-283). Türk töresinde yeme içme alışkanlıklarına önem verilmektedir. Bununla ilgili 
örnekleri toylarda, imece toplantılarında, doğum, düğün ve ölü aşlarında görmek mümkündür. 
Anadolu’da benzer gelenek ve görenekler bugün de varlığını sürdürmektedir (Eröz, 1977). Örneğin, 
Malatya ilinin bazı yerleşim yerlerinde bugün etli pilav pişirilerek “ölü aşı” olarak adlandırılan üç hayrı, 
yedi hayrı, kırk hayrı ve ell iki hayrı şeklinde yemek ikramları yapılmaktadır  (Talas, 2005, s. 273-283). 

Türk mutfağı, Fransız ve Çin mutfağıyla birlikte dünyanın üç önemli mutfağı arasında yer almaktadır 
(Tez, 2015). Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde bir iftar sofrasında on bir çeşit pilav olduğunu 
bildirilmektedir. Bu örnek Türk yemek kültürünün tarihi zenginliğini ifade etmesi bakımından 
önemlidir. Türk mutfak kültüründeki bu zenginliği farklı coğrafyalarda farklı kültürlerle etkileşimlerine 
bağlamak mümkündür (Baykara, 2001). Türklerin toplumsal hayatında yer alan toylar, eğlenceler, dini 
törenler, doğum, sünnet, düğün ve ölüm ile ilgili uygulamalar hem birlik ve beraberliği sağlamsı hem 
de yemek kültürünün gelişmesi bakımından önemlidir (Sağır, 2012, s. 2680).  

Türk mutfağının kendine özgü bir beslenme sistemi vardır. Eski Türklerin yaşamı tarıma ve 
hayvancılığa bağlıdır. Et ve tahıl Türk beslenme sisteminin başlıca tüketilen yiyecekleridir. Türk 
mutfağında et çok önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağının en özel yemeklerini genellikle et yemekleri 
oluşturmaktadır (Meydan, 1989, s. 20-21). Türk mutfağında buğday, pirinç, patates ve mısır tüketimi 
ön sıralarda yer almaktadır. Süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler temel besin maddeleri arasında yer 
almaktadır. Özellikle yoğurt Türk yemek kültürünün dünyaya sunduğu önemli bir süt ürünüdür (Sezen, 
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2013, s. 389-390). Türkler, Orta Asya’da tarım koşulları uygunsuz hale gelince batı ve güneye göç 
etmiş, bu da Türk yemek kültürünün çeşitlilik kazanmasına, zenginleşmesine yol açmıştır.  

Türk mutfağı dünya medeniyeti içinde özel bir yere sahiptir. Eski Türkler etleri tandır adı verilen toprak 
kuyuda ya da ateş üstünde pişirmişlerdir. Bu da yemek hazırlama tekniğinin Türklerde ilerlediğini 
göstermektedir. Sonbaharda kestikleri hayvanları yağıyla pişirdikten sonra küplere doldurup kış için 
saklamışlardır. Süt ve mamullerini çeşitli şekilde yiyecek olarak kullanmışlardır (Artun, 2008, s. 342). 
Eti saklama yöntemlerini öğrenmiş olmaları Türklerin savaşçı bir millet olmasına da katkı sağlamıştır. 
Çünkü savaş meydanındaki askerin yemek ihtiyacı savaşın kaderini belirleyen önemli unsurlardan 
biridir. 

Orta Asya Türk mutfak kültüründen günümüze kadar değişmeyen birçok özellikten birisi de yemek 
isimleridir. Tutmaç çorbası, ayran, mantı, pastırma, ızgara et, sac üstü kebap, tandır kebabı, yahni, 
helva, tarhana, yufka, pide gözleme gömme, gömeç hâlâ kültürümüzde yaşamaktadır. Türk mutfak 
kültürünün ün kazanmasını sağlayan özelliği çeşitliliği ve gelenekselliğidir (Meydan, 1989, s. 20-21). 

“Mutfak kültürü, beslenmeyi sağlayan yiyecek, içecek türlerini, bunların hazırlanma, pişirilme, 
saklanma ve tüketilme sürecini, buna bağlı mekân ve ekipmanı, yeme içme geleneği ile bu çerçevede 
gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bir bütünlüğü ve kendine özgü bir kültürel yapıyı ifade 
etmektedir. Türklerin yaşadığı coğrafi konum, tarihi süreç içinde kurdukları uygarlıklar mutfak 
kültürünün oluşumuna katkı sağlamıştır” (Artun, 2008, s. 341). Türk halk mutfağı varlığını her devirde 
kendi imkân ve ölçülerine göre sürdürmektedir. Türk yemek kültürü ve Türk yemek çeşitleri; üretim 
biçimlerine, yörelerin gelenek, görenek, yemek yeme alışkanlıklarına, insanların ekonomik imkânlarına 
ve kendine özgü yemek hazırlama şekillerine göre değişmektedir. 

Elbistan’da Kültür-Yemek İlişkisi 

Bir toplumda insanların damak tadı, yeme alışkanlıkları ve yetiştirilen ürünler toplumun yemek 
kültürünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada Elbistan yemek kültürü üzerinde durulmuştur. Derin bir 
tarihsel geçmişe sahip olan Elbistan’da önemli bir mutfak ve beslenme kültürü mevcuttur. Birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan Elbistan, özellikle Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinden sonra 
önemli bir Türk-İslam şehri olmuştur. Selçukluların hâkimiyetinden sonra Dulkadiroğulları beyliğinin 
178 yıl başkentliğini yapmıştır. Bu dönemde Dulkadiroğulları beyliğinin yöneticilerinin kızları Osmanlı 
sarayına gelin olmuştur. Bu vesile ile Elbistan mutfak kültürü Osmanlı sarayına girmiştir. Daha sonra 
Yavuz Sultan Selim döneminde Turnadağ Savaşı ile Elbistan, Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Hem 
zengin bir tarihi bir zenginliğe sahip olması hem de tarım ve hayvancılığa uygun coğrafya içinde yer 
alması Elbistan’da zengin bir yemek kültürünün oluşmasına katkı sağlamıştır. Kültür merkezi olan 
Elbistan, şairler yatağıdır. Her üç evin ikisinden şair çıkaran bir kültür ve sanat diyarıdır. 

Elbistan yemek kültürünün oluşumunda geçim kaynakları oldukça önemli bir yere sahiptir Özellikle 
tarım ve hayvancılık yapılarak elde edilen ürünler yemeklerin asıl malzemesini oluşturmaktadır. 
Elbistan’ın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğundan çoğunlukla bu ürünlere dayalı yemekler 
yapılmaktadır. Yazın üretilen sebzeler-meyveler birtakım işlemlerden geçirilerek saklanmakta ve kışın 
da tüketilmektedir. Yörede hayvancılık da olduğundan inek, koyun, keçi sütünden yoğurt, ayran, peynir, 
tereyağı, çökelek vb. gibi yiyecekler yapılmaktadır. Özellikle peynir, çökelek ve tereyağı yazın 
tüketildiği gibi kışında tüketilmektedir. Yazın domates ve biber salçaları kış için hazırlanmaktadır. 
Yörede şire diye adlandırılan şeker oranı yüksek olan üzümden, duttan yapılan pekmez ve pekmez ile 
cevizin karışımı ile yapılan sucuk, pestil gibi yiyecekler her evin olmazsa olmazları arasında yer 
almaktadır. Tarhana yörede önemli bir besin kaynağı olduğundan yazın özenle hazırlanmakta, evlerin 
damlarında kurutulup kışın çerez olarak ya da çoğunlukla çorba şeklinde tüketilmektedir. Yörede 
buğday önemli bir besin kaynağı olarak görülmektedir (Şahin, 2018, s. 139-147). 

“Yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme-içme biçimleri, özel gün, kutlama ve törenlerde 
ayrı bir anlam hatta kutsallık taşır” (Kara, 2020). Elbistan yemek kültürünün izleri geçiş dönemi olarak 
adlandırılan doğum, sünnet, düğün ve ölüm törenlerinde görülmektedir. Bu dönemlerde yapılan 
törenlerde yemek en çok özen gösterilen noktadır. Özellikle doğumlarda sunulan şerbet çeşitleri ve 
lohusa çorbası dikkat çekmektedir. Çocuğun dişlerinin sağlıklı çıkması için diş hediği ikramı yörenin 
vazgeçilmezleri arasındadır. Düğünlerde pilav, sulu ve hoşaf ikramı yapılmaktadır. Sulu, etli patates 
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yemeği ya da etli kuru fasulye, nohut yemeğidir. Türklerde yaygın olan ölü aşı geleneği Elbistan 
yöresinde de varlığını sürdürmektedir. Ölüm törenlerinde de merkezde yemek yer almaktadır. 
Cenazeden sonra üçüncü gecesi, yedinci gecesi, kırkıncı gecesi, elli ikinci gecesi bütün tanıdıklara 
yemek verilmektedir. 

Elbistan yemek kültüründe “bayram yemekleri, mevlit yemekleri, iftar yemekleri” oldukça 
zengindir. Bayram kahvaltılarında bayrama özel yöresel yemekler yapılmaktadır. Sünnet mevlitlerinde 
ve kutsal gecelerde okunan mevlitlerde de mevlit yemekleri hazırlanmaktadır. Ramazan ayında 
misafirler için kurulan sofralarda yöresel yemekleri görmek mümkündür. 

Elbistan’da mevsimlere göre doğadan toplanan otlarla yapılan yemekler de yemek kültürünün 
zenginleşmesine imkân sunmaktadır. Yemlik, gâvur pancarı, evelek, madımak, tekesakalı, çiriş ve 
kengerden yapılan çok sayıda yemek türü mevcuttur. 

Bunların dışında bazı eğlencelik oyunlarda da toplanan ürünlerden (bulgur, dövme, et, soğan, yağ, 
yumurta, yoğurt) yapılan yemekler tüketilmektedir. Özellikle buğday, melengiç ve haspir denilen 
bitkileri katarak yapılan “kavurga” (Ögel, 1991, s. 359-360) uzun kış gecelerinde eğlenirken tüketilen 
en önemli eğlencelik olarak bilinmektedir. Ailenin ekonomik durumu iyi ise ceviz ve kurutulmuş 
meyvelerde tüketilmektedir. Bunun yanında mevsimine göre taze meyve ikramları da yapılmaktadır. 

Aile bireyleri için hazırlanan ve gündelik ihtiyacı gideren yemek çeşitleri de zengindir. Bunlar sabah, 
öğlen ve akşam öğünlerine göre farklılık göstermektedir. Misafirperver olan Elbistan halkı misafirler 
için oldukça çeşitli yiyecek ve içecek ikramı yapmaktadır. 

Elbistan’da Yemek Malzemelerinin Korunduğu Mekân Kiler (Hazın Damı)  

Elbistan yemek kültüründen bahsederken geleneksel evlerin içinde yer alan bugün adına “kiler ve 
mutfak” denilen mekânlar hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Bunlara eskiden “hazın damı ve 
aşgana” denilmektedir. Tarımdan ve hayvancılıktan elde edilen ürünler birtakım işlemlerden 
geçirildikten sonra “hazın damı” olarak bilinen kilerde koruma altına alınmakta ve ihtiyaç oldukça 
buradan alıp yemekler yapılmaktadır. Elbistan’da yiyeceklerin saklandığı “hazın damında” bulunan 
ürünleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Hazın damına girildiğinde; sıra sıra turşu, peynir, salça, tereyağı, sirke, üzüm pekmezi, dut 
pekmezi ve balın küp ve küpeciklerini görmek mümkündür. Bu küpler ve küpçükler, özel yaptırılmış 
veya seçilerek alınmış, yeşil, sırlı, el yapımı ve gerçekten kaliteli küp (ve küçükleri olan) küpeciklerdir. 
İçine ne korsanız koyun, sızdırmadan ve serin yerde olduğu için de bayatlamadan saklanmaktadır. 
Üzerlerinde yine topraktan ve aynı renk sırlanmış özel kapakları olurdu; ama bunlar zamanla kırılıp 
kaybolduğu için, herhangi bir şey, hatta içinde hava almasında sakınca olmayan bir yiyecek türü varsa, 
tülbent bile kapak olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca, sofada veya mutfağın uygun bir yerinde, özel olarak yapılmış küçücük bir masaya benzeyen 
iskemlesinin, ortası daire şeklinde oyularak içine oturtulmuş su küpleri vardır. “Hazın damında bir 
duvarın dibinde de, çoğu zaman bir tahtanın, kütüklerin veya engince sandıkların; bazı evlerde de 
eşeklerin (ağaçtan yapılmış iskele) üstünde; buğday, un, bulgur, ölü, iri bulgur, düğürcük, gıl 
düğürcüğü, bulgur unu, nişe, mercimek, nohut,  gendime(yarma/dövme), biyaz piloovluk pirinç, 
tarhana, 'dutmac', şeker, erişte ile hedikliklerin, gavurgalıkların çuval ve torbaları dizilmiş oldukları 
görülmektedir.” (Bilgin, 2007) Ortadaki ardıç direğin dört bir yanına veya duvarlara çakılmış çivilere 
de daha önceki yazımızda anlattığımız kurutmalıkların, hoşaflıkların konulduğu bez torbalar asılı 
durmaktadır.  'Aşganaya yakın bir yerde çivilerde asılı belik belik sarımsak bağları sallanmaktadır. 
Öteki duvara çakılı çivilere, deliklerinin (yani gözlerinin) büyüklüğüne göre isim alan aletleri; sarat, 
gözer, kalbur, bulgur eleği, düğürcük eleği ve hatta bulgur unu eleği sıralanmıştır. 

'Hazın damının en özel köşesinde de bir sandık vardır; coğu zaman kilitlidir. Bu sandıkta, “şire 
çeşitleri” yani kara sucuk, bastik, samsa, kuru üzüm, köpük sucuğu, kesme, ceviz, kuru incir gibi 
pahalı, az elde edilen ve bazı günlerde yenilen yiyecekler saklanmaktadır. Onların yanında tarhana 
çuvalları yer almaktadır. Evin aşağılarında bir yerleri varsa oraya; yoksa yatak ve yorganlarını yığdıkları 
yüklüklerinin altındaki boşluklara da bir kaçar çuval 'soğan ile patates bulunmaktadır (Bilgin, 2007, 
s. 252-254). 
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Malzemelerin İşlenerek Yemeğe Dönüştüğü Mekân Mutfak (Aşgana) 

Elbistan yemek kültüründe evin mutfağı önemli bir yere sahiptir. Mutfak için halk dilinde “aşgana” 
adı verilmektedir. Aşganada yer alan mutfak eşyalarını ve bulundukları yerleri şu şekilde tasvir etmek 
mümkündür: 

Duvarın birine çakılmış iki üç sıra tahta raflarda dizi “sahanlar, taslar, ayaklı taslar, gayıklar, 
tusbaalar ve birkaç da küçük tepsi” göze çarpmaktadır. Alt katta da “çay bardakları, çay tasları, su 
tasları, şekerlik ve içinde yüz gram çay olan dikdörtgen prizması şeklinde karton kutu” olurdu. 
Bir köşede ocak vardı, mutfak şöminesi dersek de fazla abartmış olmayız. Onun hemen önünde gaz 
ocağı bulunmaktadır. Uygun ve kutlu bir duvarlara dayanmış ve büyükten küçüğe iç içe girdirilerek 
dizilmiş, “ilaanler, siniler, teşler' ile tencere ve kazanlar”. Bir köşe de et kütüğü yer almaktadır. 
Mutfağın yüksekçe bir yerinde “gusgana” olurdu. Yani ekmek tenceresi… Üzerinde de in “sofra bezi”. 
Tencere ancak ekmek konulmak üzere özel bir görev de tencerenin ad “gusgana” olurdu. Ocağın 
ortasında, tencereleri üzerine koyup altındaki ateşten azami ölçüde faydalanarak yemeği pişirmek için 
kullanılan saç ayağı (üçayak), kazan veya tencerenin ön tarafa devrilmesini önleyen hedirgeçler ve 
ocak sekilerinin sağ tarafında maşalar yer almaktadır. Maşanın yanında muhtar çakmağı 
bulunmaktadır. Ocağın dış duvarının yanında da, bir iki tane tutak veya saçak da diye adlandırılan 
elbezi dikkatlerden kaçmamaktadır. Mutfağın duvarlarında asılı tavalar durmaktadır.  Duvarlardaki, 
pencere görünümündeki küçük dolap yer gibi düzgün çukurlara idare, lamba, fener, çıra yerleri 
bulunmaktadır. Çaydanlık hep ocağın ya da gaz ocağının üstünde yerini almaktadır (Bilgin, 2007, s. 
254-256) . 

Elbistan’da Yemek Yaparken Kullanılan Araç ve Gereç İsimleri 

ambar: Evlerde, tahıl ve un bulgur koymak için dayanıklı, zahralık: kiler; zahra damı, çomça: Uzun 
saplı, yuvarlak, büyük ve derin kepçe, dahra: et satırı gap: tabak, mutfak eşyası, hedirgeç: tandırlarda 
kullanılan büyük sacayağı, itad: ekmek yapılırken tahtaların altına ve arasına seri Ten ve hamur 
açılırken kullanılacak unun (ufranın) üzerine konuldu ğu, kilim büyüklüğünde beyaz bez, sofra. 
tandırlık: içinde üç dört tahta ile ekmek yapılacak şekilde düzenlenmiş müştemilatıyla birlikte bir 
tandır olan ev bölmesi, yağlık: Çarşıdan alınmış üzümden, elmadan, çerezden azıga, giyecekten çeşitli 
küçük eşyalara kadar birçok şeyi taşımak, gerektiğinde havlu gibi, yıkanmış yüzü veya teri silmek için 
yapılmış çok büyük bez mendil. elek çeşitleri: sarat, gözer, kalbur, bulgur eleği, düğürcük eleği ve hatta 
bulgur unu eleği, tabak çeşitleri: sahanlar, taslar, ayaklı taslar, gayıklar, tusbaalar ve birkaç da küçük 
tepsi, bardaklar: çay bardakları, çay tasları, su tasları, şekerlik ve içinde yüz gram çay olan dikdörtgen 
prizması şeklinde karton kutu, tepsiler: ilaanler, siniler, teşler, tencereler: kazanlar ve tavalar, el 
bezleri: tutak ve saçak, bocut: daha çok çamdan yapılan su testisi; su kabi,  (Bilgin, 2006). 

Yemek Yapımında Kullanılan Malzemelerin İsimleri: 

acica: maden suyu, acir: acur, ağartı: süt ve süt ürünlerinin genel adı, akir: peynirden alınan yağ, alıç: 
Yuvarlak, zeytin büyüklüğünde, sarı veya turuncu renklerinde, küçük ama çok çekirdekli, mayhoş tadı 
olan bir cins yabani meyve, yalancı erik, asyaa: aş yağı, tereyağı, baasırık: bağırsak, baldırcan: 
patlıcan, biyaz piloovluk: pirinç, boy: tahıl çeşidi, bulgur, caartlak: ciğer, cindarısı: darı/mısır, 
caasir: yüksek ve sulu yerlerde yetişen, yemeği de bir dağ otu. (çakşır), çaasir mantarı: çakşır otunun 
dibinde veya arasında büyüyen ve zehirsiz olan bir mantar çeşidi, çaman, çemen: pul biber, salça, et 
suyu, ceviz içi, zeytinyağı, baharat vs karışımıyla yapılan bir çeşit salça, çedene: çam fıstığı, çıtak: bir 
elma türü, çir: erik ve kaysının kurutulmuş hali, çiriş: Zambakgillerden bir bitki olup yüksek yaylalarda 
yetişen, yaza doğru olgunlaşan taze iken toplanıp ispanak gibi çeşit yemekler yapılabilen şifalı bir bitki, 
domas: yoğurdun içine birikmiş yoğurt veya süt kaymağı kanıştırılıp iyice süzülerek elde edilen bir 
çeşit yağlı peynir, domatos: domates, don yağı: hayvanlardan elde edilen, kuyruk yağı dışındakil 
yağlara verilen genel ad, döome: kabuğu soyulmuş buğday özel değirmen aksamıyla döve döve 
soyulmuş buğday, gendime, yarma, dövme, düğürcük: ince bulgur, ebegümeci: kısa dallı, sapı düz ve 
yuvarlak yapraklı bir bitkinin ve tohumunun adı, tohumu gömlek düğmesi gibidir. Yaprak ve tohumu 
yenir; akciğer hastalıklarına iyi gelmekte, esgın: Işgın, yeni çıkan sürgün, filiz, eşgimen: tadı ekşiye 
çalan yabani ot, et ve et ürünleri, gatık: Su katılarak seyreltilen yoğurdun yağı yayılıp alım diktan 
sonra yayığın içinde kalan yağsız ayran, gıl darısı: küçük taneli yabani darı, göbelek: mantar, göo(v): 
yeşillik, çeşitli yeşil sebze, guşguş ekmea: yaprakları yenen otsu bir bitki çeşidi, guzugulağ: ekşimsi 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

110 
 

tadı olan ve yenen yapraklan kuzunun kulağına benzeyen bir bitki, hayırlı yoğurt: Suyu süzdürülmüş, 
katı ve yağlı yoğurt, hayırsız yoğurt: yağsız yoğurt, yemlik: İlkbaharda, daha çok nadasa bırakılmış 
tarlalarda kendiliğinden biten, ince tırtıllı yaprakları beş on santim kadar uza yan, çiğ olarak yendiği 
gibi pilavı da pişirilen bir bitki, zeyt: zetin, zeytyaa: zeytinyağı, patata: patates, sovan: soğan, 
samırsak: sarımsak, biber, nahana: lahana, fasülle: fasulye… vs (Bilgin, 2006). 

Elbistan Yemek İsimleri  

Elbistan yöresinin kendine has yemek çeşitleri oldukça fazladır. Elbistan tarihinin zenginliği yemek 
çeşitlerine de yansımıştır. Elbistan yöresinin belli başlı yemekleri şunlardır: 

“Elbistan tava, malhıda çorbası, tahalak köfte, daşkebabı, eşgili köfte, lousa çarbası, gavurma, düğürcük 
çorbası, bazlama, musakka sulusu, pendir helvası, içli köfte, cıvıklama, gıldüğürcük gıyması, 
gıllıgıyma, çiğ köfte, mercimek pilavı, keşgek, boranı, kenger pilavı, erişte çorbası, yemlik pilavı, çiriş 
aşı, pendirli çörek, tahinli çörek, kömbe, çaldırma ekmek, irişgit (et sucuğu), çağla sulusu, sızgıt, 
munbar dolması, albıstan(elbistan) tava, nahana (lahana) dolması, lalek (leylek) kıyması, pisiomacı, 
tarhana şorası (çorbası), gendime şorası (çorbası), un gavurma çorbası, meyhane pilavı, gıvrım tatlısı, 
gaygana, löhmecin (lahmacun), patata (patates) gavurması, patata (patates) sulusu, yımırta zalatası 
(yumurta salatası), közleme ve etli közleme, gavurga, hedik, erişte pilavı, mıhlama, çiğ kıyma, hatize, 
gırma gavurması, hahırdak (meyve kurusu), gatmer, gavurma” (Güllü, 2017). 

Elbistan’da Bazı Yemeklerinin Yapılışı  

Etli ve sebzeli yemekler 

elbistan (albıstan) tava 

Yemek yapımında kuzu eti (kuşbaşı), patlıcan,  taze biber, soğan, domates, tuz, karabiber, kırmızı pul 
biber, kekik, sarımsak gibi malzemeler kullanmaktadır. Hazırlanma esnasında bu malzemelerin belli bir 
düzen içinde yerleştirilmesi önemsenmektedir. Öncelikle patlıcan, domates ve biber doğranmakta, ısıya 
dayanıklı tepsiye önce etler dizilmektedir. Daha sonra patlıcanlar eklenmekte, onun üzerine soğanlar 
yerleştirilip üzerine biberler eklenmektedir. En üste de domates dizildikten sonra tuz ve baharat 
eklenmektedir. Odun fırının alevsiz kısmında pişirilmeye bırakılıp yemeğin üzeri hafif kızarınca yemek 
servis yapılmaktadır. 

lahana dolması 

Pirinç, salça, yağ, kıyma, baharatlar, maydanoz ve lahana ile yapılmaktadır. Lahanalar yaprak yaprak 
kaynar suda haşlanmakta ve el büyüklüğünde parçalara ayrılmaktadır. İç için pirinç, kıyma, reyhan, 
salça, yağ, tuz, karabiber, pul biber harmanlanmaktadır. Yapılan iç lahanaların içine konup 
sarılmaktadır.  Bir tencereye dizilmekte ve yeteri kadar su ilave edildikten sonra pişirilmektedir. Ekşili 
sos ilave edildikten sonra servis edilmektedir. 

Etli-bulgurlu yemekler 

çoban aşı pilavı  

Dana eti (kuşbaşı), soğan,  taze biber, domates, domates salçası, biber salçası, su, tuz, bulgur, tereyağı 
gibi malzemeler kullanılmaktadır. Önce et kısık ateşte soğanla birlikte beş dakika kavrulmakta, üzerine 
domates ve salça eklenmektedir. Bu halde biraz piştikten sonra su ilave edilip et pişene kadar kısık 
ateşte beklenmektedir. Et piştikten sonra bulgur dökülmekte su çekilene kadar pişirilmektedir. On 
dakika dinlendirildikten sonra servis yapılmaktadır.  

meyhane pilavı 

Dana eti (kuşbaşı), soğan, taze biber, domates, pirinç, su, tuz,  domates salçası, biber salçası, karabiber, 
sıvı yağ gibi yemek malzemeleri ile hazırlanmaktadır. Önce kısık ateşte et kavrulmakta, daha sonra 
üzerine biber ve soğan eklenmekte ve karıştırılarak kavrulmaktadır. Ardından salça eklenmekte, suyu 
ilavesi yapılmaktadır. Et kıvamına gelene kadar orta ateşte tuz ve karabiber de eklenip pişirilmektedir. 
On dakika dinlendirildikten sonra servis yapılmaktadır.  
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Hamur işi yemekler 

katmer 

Hamur işi yemeklerden olan katmeri hazırlamak için un, tuz ve tereyağına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Öncelikle un, tuz ve su karıştırılıp hamur yapılmaktadır. Yarım saat dinlendirildikten sonra hamur beze 
haline getirilmekte bu bezeler tek tek yufka şeklinde açılmaktadır. Uygun büyüklüğe gelince tereyağını 
alıp iç kısmına sürülmekte, sonra tekrar beze haline getirilmektedir. Bu bezeler tekrar açılmakta ve sacın 
üzerinde pişirilmektedir. 

guymak  

Un, su, tuz, bulgur ve tereyağı gibi malzemeler kullanılarak yapılan bir yemek çeşididir. Öncelikle su 
kaynatılmakta, sonra içine yeteri miktarda tuz eklenmekte ve ardından bulgur ilave edilmektedir. Bu 
karışım özdeşleşene kadar kaynatılmaktadır. Son olarak un eklenip oklava yardımıyla 
karıştırılmaktadır. Hamur kıvamına gelene kadar pişirilip geniş bir tepsiye dökülmekte ve orta kısmı 
çukurlaştırılmaktadır. Bu kısım tereyağı doldurulmaktadır. Kaşıkla biraz yemekten alıp tereyağına 
batırılarak yenilmektedir.  

hatize 

Un, şeker, nişasta, tereyağı ve ceviz gibi malzemelerden yapılan hamur işi bir yemek türüdür. : Un, su 
ve şeker karışımı kalınlaşana kadar karıştırılıp pişirilmektedir. Kıvamına kavuşunca üzerine tereyağı 
dökülüp servis edilmektedir.  

bazlama 

Un, su tuz ve maya gibi malzemeler karıştırılarak hamur haline getirilmektedir. Hamur haline getirilen 
malzemeler tava içi büyüklüğünde açılmakta ve pişirilmektedir. Eski Türklerde olduğu gibi Elbistan 
Türkmenleri arasında da en çok tüketilen ekmek türüdür.  

sulu börek 

Un, tuz, su, patates, biber, soğan, kıyma, reyhan, pul biber ve salçadan yapılmaktadır. Öncelikle hamur 
koyu kıvamda yoğrulmaktadır. Daha sonra ayrı bir tavada hazırlanan kavrulmuş soğan biber, patates ve 
kıyma karışımına pul biber eklenmektedir. Hamur bardak ağzı büyüklüğünde kesilmekte, ortasına 
hazırlanan kavrulmuş malzeme koyularak ağzı hamurla kapatılmaktadır. Sonra bunlar suda 
haşlanmakta ve üzerine salçalı sos dökülerek servis yapılmaktadır.  

Buğdaydan yapılan yemekler 

hedik 

Buğday, su ve tuz kullanılarak hazırlanmaktadır. Buğdaylar yıkanıp tencereye konulmakta, üzerine su 
ve tuz ilave edilip buğdaylar yumuşayana kadar kaynatılmaktadır. Yumuşayınca süzülüp ve servis 
edilmektedir. Özellikle çocukların ilk dişlerini çıkarmaya başladığı dönemde yapılan önemli bir yemek 
türüdür. Bu sebeple hazırlanan hediğe de “diş hediği” adı verilmektedir.  

Yumurtadan yapılan yemekler 

gaygana 

Kayınvalidelerin damatları için hazırlanan bu yemekte yumurta, tereyağı ve tuz gibi malzemeler 
kullanılmaktadır. İlk önce tereyağı eritilmekte erimiş olan yağın üzerine daha önceden kırılıp tuz 
ilavesiyle karıştırılan yumurtalar dökülmektedir. Karıştırılmadan pişirilip servis edilmektedir.  

Sebzeli yemekler 

patata gavurması 

Patates, soğan, biber, tereyağı, salça, baharat ve tuzun birlikte kullanımıyla oluşan bir yemek çeşididir. 
Haşlanmış patatesler çatalla ezilmekte kısık ateşte tereyağı ile kavrulan soğana bir miktar salça 
eklenmektedir. Sonra ezilen patatesler içine katılmaktadır. Damak zevkine uygun olarak isteğe göre 
baharatlar eklendikten sonra güzelce harmanlandıktan sonra servis yapılmaktadır.  
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patata sulusu 

Kullanılan malzemeler; dana eti, patates, soğan, baharat ve tuzdur. Kuşbaşı şeklinde doğranan etler bir 
tencerenin içinde kavrulmakta ve daha sonra soğan eklenmektedir. Pul biber, salça ve bir tutam da 
reyhan konduktan sonra doğranan patatesler içine katılmaktadır. Göz kararı suyu da eklenince 
kaynayana kadar yüksek ateşte pişirilmektedir. Patates sulusu daha çok düğünlerde yapılan bir yemek 
türüdür.  

çoban aşı 

Soğan, salça, patates, bulgur, reyhan, tuz ve biberle yapılmaktadır. Soğan kısık ateşte kavrulmakta, 
üzerine salça, reyhan, tuz ve biber eklenmektedir. Doğranmış patatesler karışımın üzerine eklendikten 
sonra su ilave edilmektedir. Patatesler piştikten sonra bulguru katılmaktadır. Hafif sulu bir şekilde servis 
edilmektedir.  

Bulgurdan yapılan yemekler 

elbistan gıyma 

Köftelik bulgur, salça, maydanoz, reyhan, yağ, soğan ve domates kurusu gibi malzemeler kullanılarak 
yapılmaktadır. Köftelik bulgur, ince kıyılmış soğan, domates kurusu ve salça elde uzun süre 
yoğrulmaktadır. Arada su ilave dilerek yumuşayana kadar yoğurma işlemi devam etmektedir.  
Doğranmış maydanoz ilave edilmekte ve en son yağ ısıtılıp içine konulmaktadır. Köfte şeklinde 
sıkılarak servis edilmektedir.  

çiğ kıyma 

İnce bulgur, salça, soğan, domates, pul biber, nane, tuz, su, sıvı yağ, maydanoz ve yeşil soğan gibi 
malzemelerle yapılmaktadır. Sıvı yağ, maydanoz ve yeşil soğan hariç bütün malzemeler karıştırılıp 
yoğrulmaktadır. Yarım saat kadar yoğrulunca hamur gibi kıvam almakta bundan sonra içine maydanoz 
ve yeşil soğan doğranmaktadır. Daha sonra sıvı yağ ısıtılıp üzerine dökülüp biraz daha yoğurularak 
servise hazır hale getirilmektedir. 

ekşili köfte 

Taze fasulye, mercimek, nohut, domates kurusu, köftelik bulgur, tuz, salça, patates, tereyağı ve sumak 
gibi oldukça fazla malzemeyle yapılmaktadır. Öncelikle köfte harcı hazırlanmaktadır. Köftelik bulgur, 
salça, soğan, tuz, kıyma, un harmanlanıp yoğrulmaktadır. Fasulye, mercimek, nohut suda haşlanmakta 
ve köfte harcına katılmaktadır. Üzerine tereyağı eritilip döküldükten sonra sumak ekşisi eklenmektedir.  
Malzeme köfte şeklinde sıkılarak servis edilmektedir.  

düğürcük şoorası 

Kıl düğürcük, salça, tuz, kurutulmuş et, tereyağı, domates kurusu, soğan ve biber. Kıl düğürcük uzun 
süre suda kaynatılmakta, üzerine domates kurusu ilave edilmektedir. Sos için tereyağında kurutulmuş 
et, soğan ve biber kavrulmakta ve çorbanın üzerine dökülerek servis edilmektedir.  

içli köfte 

Un, irmik, köftelik bulgur, domates kurusu, salça, yumurta akı, kıyma ve pul biber. Öncelikle bulgur, 
irmik, un ve yumurta akı karıştırılarak köftelik hamuru hazırlanmakta ve bu hamur avuç içi 
büyüklüğünde açılmaktadır. Kıyma, pul biber, domates kurusu ve salça karışımı kavrularak 
hazırlanmaktadır. Bu karışım açılmış olan hamurun içine konulmakta ağzı kapatılmaktadır. Hazırlanan 
köfteler suda haşlandıktan sonra üzerine sos ilave edilerek servis edilmektedir.  

cıvıklama 

Mercimek, bulgur, soğan, tereyağı, salça, reyhan, yeşil domates ve biber gibi malzemeler 
harmanlanarak yapılmaktadır. Önce mercimek haşlanmakta, daha sonra bulgurla yeşil domates beraber 
pişirilip mercimeğe eklenmektedir. Tereyağı, salça ve reyhanla hazırlanan sos üzerine dökülerek 
yemeye hazır hale getirilmektedir.  
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Yabani otlardan yapılan yemekler 

boranı 

Bulgur, isteğe göre pancar ya da ıspanak, yoğurt, sarımsak ve tuz gibi malzemelerden yapılmaktadır. 
Soğuk yemek türüdür. Bir miktar bulgur önceden haşlanmaktadır. Buharında pişirilen pancar ya da 
ıspanağın suyu kalmaması için elde iyice sıkılmakta ve bulgur, ıspanak karıştırılmakta yoğurttan 
yapılmış ayran ilave edilmektedir. Hazırlanan sarımsaklı sos eklenerek servis edilmektedir. 

kenger pilavı 

Kenger, bulgur ve tereyağı.  Dikensi yabani otlardan olan kenger ayıklanıp yıkanmakta ve suda kenger 
haşlanmaktadır. Daha sonra bulgur ilave edilmekte, bir süre pişirilmektedir.  Üzerine tereyağı dökülerek 
servis edilmektedir.  

Et ve hamurdan yapılan yemekler 

lahmacun 

Küçükbaş hayvan etinden çekilmiş kıyma, soğan, biber, domates, baharatlar, yağ, maydanoz, limon ve 
tuz malzemeleri kullanılarak yapılmaktadır. Lahmacunun miktarına göre kıyma hazırlandıktan sonra 
kıymanın içine ince ince doğranan soğan, biber ve domates katılmaktadır. Baharatlardan pul biber, 
karabiber ve nane isteğe göre ilave edilmektedir. Evde yaşlı kimseler varsa yumuşak olması 
düşüncesiyle bir miktar da sıvı yağ ilave edilip karıştırılmaktadır. Buna “iç” adı verilmektedir.  
Hazırlanan iç fırına gönderilmektedir. Fırında özellikle lahmacun yaptırılacağı belirtilmektedir. Diğer 
türlü kıymalı pide şeklinde hazırlanabilir. Çünkü lahmacun hamuruyla kıymalı pide hamuru farlılık 
göstermektedir. Fırında hazırlanan lahmacunlar limon ve maydanoz ile birlikte ikram edilmektedir.  

kömbe 

Yağsız et, pul biber, tereyağı, soğan, un, su, tuz ve yağ. Önce mayalı hamur hazırlanmaktadır. Yağsız 
etin terbiyeli olması için kütük üzerinde satırla dövülmektedir. Mayalı hamur tepsinin içinin 
büyüklüğünde açılmakta ett üzerine boşluk kalmayacak şekilde konulmaktadır. Etin üzerine ince 
kıyılmış soğanı pul biberiyle harmanlayıp üzerine konulmakta ve üzerine eritilmiş tereyağı 
dökülmektedir. Üzeri hamurla kapatılıp kuzine sobanın fırınında pişirilmektedir. 

Çorbalar 

un kavurma çorbası 

Un, tereyağı, su ve pirinçle yapılan bir çorba türüdür. Tereyağında unu kavurup içine pirinç katılıp su 
ilave edilerek kaynatılmaktadır. Bir müddet dinlendikten sonra ikram edilmektedir.  

tarhana  

Türklerin milli çorbası olarak bilinen tarhana çorbası Elbistan’da en çok tüketilen çorba türlerinden 
biridir. Kurutulmuş Elbistan tarhanası suda ıslatılmaktadır. Bir miktar su ilave edildikten sonra içine bir 
parça şeker pancarı atılıp kaynatılmaktadır. Üzerine isteğe göre tereyağı eritilip dökülmekte ve ikram 
edilmektedir (Altun, 2015, s. 45-49; Şahin, 2018, s. 139-147). 

Elbistan’da Sofra Adabı 

“Oğul babadan öğrenir sıra gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra dizmeyi.”  

Sofra adabı; “sofrada izlenen kurallar, uyulması gereken yeme usulleri” (Develioğlu, 1970, s. 8) 
anlamında kullanılmaktadır. Türk kültüründeki sofra adabı hakkında bilgi sahibi olmak için Türk 
mitolojisine, destanlarına, Orhun Abidelerine, Dede Korkut destani-hikâyelerine ve diğer kültür ve 
edebiyat kaynaklarına bakmak yeterli olacaktır. Bu kültür kaynaklarında sofra kurma, ikram etme, 
yemek yeme hususunda bilgiler bulunmaktadır. “İslamiyet’ten önceki Türk toplumlarında sofra 
kuralları, yemeğe katılanların sosyal statülerine göre oluşturulmuştur. Orun (mevki) ve ülüş (yemek 
payı) haklarını kaybetmiş olan kabile ve oymaklar; av, yayla ve otlak gibi haklarını da kaybetmektedir” 
(Ögel, 1988). “Toplu yemek metaforu topluluk içerisinde dayanışmayı pekiştirmenin yanı sıra topluluk 
içinde erkin temsili olarak toplu yemek uygulamalarına başvurulduğu görülür” (Fırat, 2014, s. 132). 
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Sofra, yalnızca biyolojik ihtiyaçların karşılandığı fiziksel ortam değildir. O, aynı zamanda, aile 
bireylerini etrafında toplayan, onların etkileşimini sağlayan oldukça kapsamlı sosyal bir olgudur. Sofra; 
hem ailede günlük insani ihtiyaçları hem de sosyal hayatta önemli yere sahip olan toylar, törenler, 
düğünler, eğlenceler, ölümler ve festivaller gibi sosyal amaçla yapılan etkinliklerde toplumsal 
ihtiyaçları gidermek için kurulmaktadır. Bu yüzden sofra; gündelik hayatta bazen karın doyurulan bir 
lokanta; bazen de kültürel değerlerin ve normların öğrenildiği bir kültür merkezi olarak kabul 
edilmektedir. Sofra, bireylere ve topluma çeşitli davranış kalıplarını kazandıran bir eğitim bir eğitim 
kurumudur. Aile bireylerinin birtakım kararlar aldığı bir toplantı salonudur. Güven ortamı olduğundan 
bireylerin ruh dünyasını rahatlatmaktadır. Yemekte dua hemen her inanışta olduğu için de sofra mekânı 
dini kimliğin ifşa edildiği bir ortamdır (Uğur Çerika, 2019, s. 482). 

Sofra adabını oluşturan hususlar şu şekilde sıralanmaktadır: “günde kaç öğün yemek yendiği, her 
öğünde nelerin yendiği, sofraya nasıl oturulup kalkıldığı, sofra takımının nelerden meydana geldiği, 
misafir sofralarının özellikleri, sofrada hizmet adabı, yemeklerin sırası, eğlence yemekleri, kır ve 
hamam yemekleri, çocuklara mahsus çerezler, âdetler ve ananelerdir” (Fındıkoğlu, 1949, s. 16). 

Türk yurdu olan Anadolu coğrafyasında da bu kaynaklarda anlatılan değerlerin canlı bir şekilde 
yaşadığı görülmektedir. Elbistan yöresinde yemek malzemelerini tedarik etmek, yemek yapmak kadar 
bu yemeklerin ikram edilmesi de önemlidir. Yemek kültürü içinde yer alan ikram tarzı kadim Türk 
kültürüne dayanmaktadır. Misafirperver olan Elbistan halkının sofrasında her zaman misafir yer 
almaktadır. Misafir, Elbistan sofra kültürünün oluşumunda etkilidir. Elbistan’da genelde üç öğün sofra 
kurulmaktadır. Bunun zamanlaması aile bireylerinin çalışma saatlerine uygun olarak düzenlenmektedir. 
Genelde yer sofrası kurulurken günümüzde mutfaklarda yer alan masalar sofra olarak kullanılmaktadır. 

Günlük aile sofralarını genellikle kadınlar hazırlamaktadır. Ancak davet ve tören yemeklerini ve 
sofralarını hazırlamak için kadınlar ve erkekler birlikte görev almaktadır. Yemek malzemelerinin 
üretiminde ve eve getirilmesinde erkeklere yardım eden çalışkan Elbistan kadını aynı zamanda yemek 
hazırlamada ve sofra kurmada da birinci derecede sorumludur. 

Sofra adabında temizlik oldukça önemlidir. Yer sofralarında yere ekmek kırıkları ve yemek dökülmesin 
diye tahta sofranın ya da sininin altına sofra bezi serilir. Aynı zamanda yemekten önce ve sonra ellerin 
yıkanması temizlik alışkanlığını canlı olarak yaşadığını göstermektedir. Yemeğe besmele ile başlama 
ve yemek duası ile yemeği bitirme geleneği özellikle misafirlerin bulunduğu sofralarda hâlâ varlığını 
sürdürmektedir. Yemek yerken özellikle misafirin kaşığına, ağzına, lokmasına bakmak hoş 
karşılanmamaktadır. Yemeğe ilk önce ailenin büyüğü başlamaktadır.  

Toplu davetler, geçiş dönemi yemekleri, kutsal gün ve geceler için düzenlenen yemeklerin sofra adabı 
aile sofralarına göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Sadece sofra adabında değil, yemek 
çeşitlerinde yemekleri hazırlama usullerinde, yemek ikram şekillerinde birtakım farklılıklar mevcuttur. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Kültür bilimi, toplumların beslenme alışkanlıklarını da ele alıp incelemektedir. Çünkü yemek sadece 
biyolojik bir ihtiyaç değildir. Yemek, toplumların davranışlarını, hayat tarzlarını, ilişkilerini, eğlence 
anlayışlarını, inançlarını yansıtan önemli bir kültür unsurudur. Çalışmada, yemeğin sosyo-kültürel 
boyutu ele alınmış, toplumun kültürel gelişiminde toplumun yemek ürünlerini tedarik etmenin, ürünleri 
işlemenin, korumanın, yemek yapmanın ve sunmanın önemi tespit edilmiştir. Bu tespit Elbistan yöresi 
örneği üzerinde gösterilmiştir. 

Elbistan coğrafi konumu bakımından önemli bir geçiş bölgesinde olduğu için birçok kültüre ev sahipliği 
yapmıştır. Özellikle Dulkadiroğulları Beyliğine yaklaşık iki asır başkentlik yapmış olması da kültürel 
zenginliği sağlayan önemli bir husustur. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık yapılmaya müsait alanlara 
sahip olması da yemek kültürünün zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Etli yemeklerden hamur işi 
yemeklere, çorbalardan tatlılara, pek çok çeşit yemeğin varlığı dikkat çekmektedir. Et, süt ve süt 
ürünleri, tahıl, bakliyat, yabani otlar Elbistan yöresi yemeklerin önemli malzemeleri olmuştur. Bu 
ürünlerin uzun süre saklandığı “hazın damı” ve bunların yemeğe dönüştürüldüğü “aşgana” da yemek 
kültüründe önemli mekânlar olarak görülmektedir. Yine yemek yaparken kullanılan kaplar da 
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etnografik değeri olan kültür unsurlarıdır. Hazırlanan yemeklerin sunum, ikram tarzı da Elbistan yemek 
kültüründeki zenginliği ortaya koymaktadır. Geçiş dönemleri için hazırlanan yemekler, bayram 
yemekleri, iftar yemekleri, mevlit yemekleri ve misafirler için hazırlanan yemekler ve bunların 
servisi bu zenginliği göstermektedir. Özellikle düğün yemeklerinin ve cenaze yemeklerinin 
hazırlanışında imece usulü dikkat çekicidir. Sosyal dayanışma ile yapılan bu yemeklerde söylenen 
türküler, ağıtlar, ilahiler, maniler ve anlatılan fıkralar bu mekânları kültür merkezleri haline 
getirmektedir.  Uzun kış gecelerinde yapılan eğlencelerde ikram edilen eğlencelikler de yemek kültürü 
bakımından kayda değer bir özellik taşımaktadır. 

Neticede yemek, Elbistan’da sadece fizyolojik ihtiyaçları gideren bir nesne değil, aynı zamanda yöre 
halkının kimliğini yansıtan, kültürünü meydana getiren, zenginleştiren ve nesillerden nesillere aktaran 
değerler bütünüdür.  
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Abstract

This study was carried out to assess the sensory qualities and acceptability of desserts using local food 
commodities. This study evaluated local foods in existence since ages that were not recognized, but can 
now play important role as  dessert in multicultural events. Eight (8) different local deserts odundun,  
ojojo,  akara, dodo ikire, odunkun,  moi-moi, ipekere and koko were prepared. The sensory qualities of 
the deserts were assessed using trained taste panelist. Results of analysis of variance revealed that there 
is significant difference between the sample in terms of appearance, colour, texture, taste, flavour and 
overall acceptability. The mean response of likeness for each of the deserts, indicated that dodo-ikire 
had the minimum mean response in terms appearance, colour, texture, flavour, taste, crispness, 
fluffiness and overall acceptability while odunkun was found to have the maximum mean response 
based on the likeness level. Dundun, ojojo, ipekere and koko were liked on same mean response as there 
were no variations from their mean response compared to moimoi, akara dodo-ikire and ipekere 
respectively. Moi-moi, akara and odunkun were highly acceptable compared to koko, ipekere, ojojo and 
dundun. While, dodo ikire had least response in terms of wide acceptance. The results from this study 
recommends moi-moi, akara and odunkun  for international acceptability as  they were highly rated 
compared to other desserts. These deserts would have positive impact on nutritional needs and  economy 
of Nigeria as it will allow for export promotion.

KEYWORDS: Acceptability, Food value, International ,Local desert, Multicultural, Sensory qualities
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ABSTRACT

Introduction: Mineral deficiencies or imbalances in formulated diets and forages account partly for 
low/poor animal production and reproductive problems associated to structural and biochemical 
deformities. These challenges are attributed to unavailability and high cost of mineral sources, 
especially in the tropics. 

Aim: The aim of this research was to analyze the basic mineral composition of wood ash, palm bunch 
ash and calabash chalk as potential ingredient for preparation of animal feed.

Materials and Method: Three different sources of mineral nutrients (Wood ash, Palm bunch Ash and 
calabash chalk) sourced and processed locally were analysized for vital mineral nutrients: Calcium 
(Ca), Phosphorus (P), Potassium (K), Sodium (Na) and Magnesium (Mg) nutrient elements. Data
obtained were subjected to Analysis of Variance (ANOVA) as described by (SAS, 2002). Means was 
separated by using Duncan Multiple Range Test (DMRT) at 5%.

Result: The following results were obtained: Wood ash (%) (Ca: 9.92a, K: 58.21b, Na: 26.68b, Mg: 
7.17a and P: 15.94b); Palm bunch ash (%): (Ca: 6.03b, K: 275.19a, Na: 71.40a, Mg: 0.50b and P: 
144.31a); While Calabash chalk (%): (Ca: 0.99c, K: 0.15c, Na: 13.70c, Mg: 0.57b and P: 15.31c). The 
results were all significantly different (P<0.05) among the three mineral sources analyzed 

Conclusion: Result obtained at the end of the experiment showed that the analyzed mineral samples 
(wood ash, palm bunch ash and calabash Chalk) are good, cheap and readily available/accessible 
sources of vital mineral nutrients for livestock diet, thus   reducing the high cost of livestock 
production as attributed to high cost of feeding, and thereby improving farmers' profitability and 
social economy. 

This experiment also has the potential advantage to recycle farm and industrial waste materials for 
wealth generation inform of mineral feed ingredients and thereby reducing environmental pollution. 

Keywords: Wood ash, Palm bunch Ash, Calabash Chalk, Minerals, feedstuff, livestock
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ANADOLU HALK MUTFAĞININ ŞİFA KAYNAĞI 

 “SAKATATLAR” 
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Türk mutfağının önemli bir parçasını, sakatat ve sakatattan yapılan yemekler oluşturmaktadır. “Damak 
tadı” olarak ait oldukları şehrin gastronomisini, mutfak kültürünü, beslenme alışkanlıklarını temsil eden 
sakatatlar, “şifa” amacıyla yapılıp yenilen halk hekimliği uygulamalarının da   önemli aktörü olmuştur.  
Bu düşünceden hareketle   halk arasında yemek yenildikten sonra “Afiyet Olsun”, sakatat yenildikten 
sonra “Şifa Olsun” ifadesi kullanılmaktadır. Halk arasında bu iki ifadenin kullanım biçiminde göstermiş 
olduğu ayrım, Anadolu halk mutfağında sakatatların, birer şifa kaynağı olarak görüldüğü gerçeğini de 
ortaya koymaktadır. Bu yönüyle sakatatlar, günümüzde yaygın olarak kullanılan gıda takviyelerinin 
Anadolu halk mutfağındaki karşılığını oluşturmaktadır. “Şifa niyetine” denilerek yapılıp yenilen ve halk 
arasında “doktor” olarak adlandırılan sakatatlar, tedavi sürecine katkı sağladıkları hastalıklara göre 
kendi içinde de ihtisaslaşmıştır. Sakatatların yenilme ve pişirilme biçimi de tedavi amacıyla 
kullanılacak hastalıklara göre çeşitlilik arz etmektedir. Dalak bunlardan biridir. Kansızlık ile Verem 
başta olmak üzere, halk arasında Dalağın “kanlı kanlı yedirildiğinde” kan can olacağına dair yaygın bir 
inanç söz konusudur. Dalak dışında B12 eksikliği için dil, böbrek ve kuzu yüreği, C vitaminin eksikliği 
için de Uykuluk tercih edilmektedir. Aynı zamanda kanser hastalarının kemoterapi sonrasında vücudun 
onarılması için de uykuluk yenilmektedir. Ciğer, demir eksikliğinde, kırık çıkıkların tedavisi başta 
olmak üzere kemik erimesi ve kolojen desteğinde kelle paça, omega 3 eksikliğinde beyin, bağışıklığı 
güçlendirmek için de işkembe çorbası tercih edilmiştir. Aynı zamanda sakatatlar, iyi kolesterol kaynağı 
olarak beynin pıhtı atmasını önleyen kalp krizini en aza indirmesi sakatatları şifa verici işleviyle mutfak 
kültürümüzde yerini almasını sağlamıştır. Gıda takviyesi ve şifa verici yönleri sakatatların, Anadolu 
mutfağı için önemli bir gastronomi unsuru olduğu gerçeğini de unutturmamıştır. Diyarbakır’ın ciğer 
kebabı, Adana’nın   Şırdan’ı, Gaziantep’in mumbarı Anadolu mutfağının coğrafi işaretli ürünleri olarak 
tescillenirken; Kokoreç ise Anadolu mutfağının fast foodu olmuştur. İşlevleriyle bazı sakatatlar, halk 
mutfağında şifa niyetine yenilen yemeğin adı olurken, bazıları da önemli bir gastronomi unsuru olarak, 
Anadolu mutfağı içinde kendine özgü bir yiyecek kültürünün oluşmasına öncülük etmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler; Sakatat, Halk Mutfağı, Halk Hekimliği, Şifa, Gastronomi, Coğrafi İşaret.  
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Öğr. Gör. Dr. Mutlu ÖZGEN  

 Istanbul Medipol University 

Orcid ID: 0000-0002-1174-8319  

 

An important part of Turkish cuisine is offal and dishes made from offal. The offal, which represent the 
gastronomy, culinary culture, and nutritional habits of the city they belong to as "palatal taste", have 
also been an important actor in folk medicine practices made and eaten for "healing". Based on this 
idea, the expression "Enjoy your bon appetit" is used after eating, and "Healing" is used after eating 
offal. The distinction between the use of these two expressions among the people also reveals the fact 
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that offal is seen as a source of healing in Anatolian folk cuisine. In this respect, offal is the equivalent 
of food supplements, which are widely used today, in Anatolian folk cuisine. The offal, which are made 
and eaten with the word "healing" and called "doctor" among the people, are also specialized in 
themselves according to the diseases they contribute to the treatment process. The way of eating and 
cooking of offal also varies according to the diseases to be used for treatment. The spleen is one of 
them. There is a widespread belief among the people, especially with anemia and tuberculosis, that 
when the Spleen is "fed with blood and blood", blood will die. Apart from the spleen, tongue, kidney 
and lamb's heart are preferred for B12 deficiency, and Sleepiness is preferred for vitamin C deficiency. 
At the same time, sleepiness is eaten for cancer patients to repair the body after chemotherapy. Head 
trotter is preferred for liver, iron deficiency, treatment of fracture-dislocations, bone resorption and 
collagen support, brain in omega 3 deficiency, and tripe soup to strengthen immunity. At the same time, 
offal has taken its place in our culinary culture with its healing function, as a source of good cholesterol, 
minimizing the heart attack that prevents the brain from clotting. Food supplements and healing aspects 
have not forgotten the fact that offal is an important gastronomy element for Anatolian cuisine. While 
Diyarbakır's liver kebab, Adana's Şırdan, Gaziantep's mumbar are registered as geographically 
indicated products of Anatolian cuisine; Kokorec has become the fast food of Anatolian cuisine. Some 
offal, with their functions, became the name of the food eaten for healing purposes in the folk cuisine, 
while others, as an important gastronomy element, pioneered the formation of a unique food culture in 
Anatolian cuisine. 

 

Keywords; Offal, Folk Cuisine, Folk Medicine, Healing, Gastronomy, Geographical Indication. 
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Özet 

 

İnsanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan yenilebilir yabani 
mantarlar binlerce yıldır insanlar tarafından toplanıp tüketilmektedir. Bazı kültürlerde geleneksel 
yabani mantar avcılığı antik çağlardan günümüze kadar devam etmektedir. Özellikle bazı bölgelerde 
insanlar bunu beslenmelerine besleyici ve lezzetli yiyecekler sağlamak ve aile bütçesine katkıda 
bulunmak için yapmaktadır. Bu çalışmada Malatya'da halk tarafından toplanan yabani mantarlar ve 
bunların pişme özellikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Malatya'da halk tarafından toplanan 
bazı yenilebilir yabani mantarların Akpınar Şıra pazarındaki dükkanlara satıldığı ve hatta çok fazla 
olduğu yıllarda yurt dışına ihraç edildiği bildirildi. Bu mantarların başında yöre halkı tarafından Kumi 
ve Keme olarak bilinen Terfezia türleri gelmektedir. Terfezia bouderi, Terfezia claveryi ve Terfezia 
olbiensis'in özellikle Kale, Arguvan ve kıyı şeridinde bol miktarda yetiştirildiği tespit edilmiştir. 
Morcella esculenta, Agaricus campestris, Laetiporus sulphureus, Rhizopogon roseolus, Tricholoma 
terreum gibi türlerin Malatya'da da bulunduğu, bir kısmının soyulup kavrularak, yağda kızartılarak, sote 
edilerek, pilavlara ilave edilerek ve sebzelerle pişirilerek yenildiği belirtildi. Pleurotus ostreatus'un 
yağda kızartıldığı, sotelendiği ve mangalda pişirildiği belirlendi. Pleurotus eryngii var. eryngii'nin 
kavurma, pişirme ve mangalda tüketildiği bildirilmiştir. Yüksek dağlık alanlarda yetişen Pleurotus 
eryngii var. ferulae'nin yenilebilir en değerli mantarlar arasında yer aldığı ve geçen yıl köylüler 
tarafından kilosu 150 TL'ye kadar satıldığı belirtildi. Bu mantar türünün kavrularak, sote edilerek ve 
özellikle mangalda pişirilerek tüketildiği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Malatya, Yenilebilir Mantarlar, Gastronomi 

 

Abstract 

 

Edible wild mushrooms, which have an important place in meeting the nutritional needs of people, have 
been collected and consumed by people for thousands of years. In some cultures, traditional wild 
mushroom hunting continues from ancient times to the present day. Especially in some regions, people 
do this in order to provide nutritious and delicious food to their diet and to contribute to the family 
budget. In this study, it is aimed to present information about wild mushrooms collected by the public 
in Malatya and their cooking properties. It has also been reported that some wild edible mushrooms 
collected by the public in Malatya were sold to the shops in the Akpınar Şıra market and even exported 
abroad in years when there were too many. At the beginning of these mushrooms are came Terfezia 
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species known as Kumi and Keme by the local people. It has been determined that Terfezia bouderi, 
Terfezia claveryi and Terfezia olbiensis are grown in abundance, especially in Kale, Arguvan and along 
the coastline. It has been stated that species such as Morcella esculenta, Agaricus campestris, 
Laetiporus sulphureus, Rhizopogon roseolus, Tricholoma terreum are also in Malatya, and some of 
them are eaten peeled and roasted, as well as fried in oil, sauteed, added to pilafs and cooked with 
vegetables. It has been determined that Pleurotus ostreatus is fried in oil, sauteed and barbecued. It has 
been reported that Pleurotus eryngii var. eryngii is consumed by roasting, cooking and barbecued. 
Pleurotus eryngii var. ferulae, which grows in high mountain areas, is among the most valuable edible 
mushrooms, and it was stated that last year it was sold by the villagers for up to 150 TL per kilo. It has 
been determined that this type of mushroom is consumed by roasting, sautéing and especially cooking 
on barbecue.  

 

Keywords: Malatya, Edible Mushrooms, Gastronomy 
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ÖZET 

Ekmek, birçok toplumun temel gıda maddesidir ve doyurucu olmasının yanı sıra en büyük ikinci enerji 
kaynağı olarak tercih edilmektedir. Son yıllarda insanlar, sağlıklı beslenme kapsamında temel besin 
maddesi olan ekmeği farklı katkı maddeleri, teknik ve yöntemler kullanarak besin değerini artırmaya 
çalışmaktadır. Katkı maddeleri kullanılarak yapılan zenginleştirme çalışmaları insanlarda alerji ve 
intolerans gibi bazı problemlerin ortaya çıkma riskini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde yapılan 
çalışmalarda; farklı unlar ve geleneksel mayalama yöntemleri kullanılarak çeşitli gıda hassasiyetleri 
(alerji, intolerans gibi) olan bireylerin tercih edebileceği, besin değeri yüksek, kaliteli ekmek türleri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

Anadolu’da mayalı ekmeklerde una, su, tuz ve maya ilave edilerek yoğrulan hamurun mayalandırılması 
ve daha sonra şekillendirilerek pişirilmesi işlemi uygulanmaktadır. Fermantasyon ve kullanılan maya 
çeşidi, ekmeğin içyapısını ve ekmeğin kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Mayalı ekmek 
yapımında; geleneksel (ekşi maya yöntemi) ve endüstriyel olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. 
Endüstriyel mayaların kullanımı günümüzde yaygın olmasına rağmen sağlık üzerindeki etkisi halen bir 
tartışma konusudur. Bu çalışma kapsamında Anadolu’da ekmek mayalamada kullanılan geleneksel ekşi 
maya ve teknolojinin getirisi endüstriyel mayaların özellikleri ve ekmek üzerinde etkileri 
karşılaştırılarak bu konudaki bilgilerin güncellenmesi ve önemi yakın geleceğe kadar göz ardı edilen 
sağlıklı geleneksel mayalama yönteminin hatırlatılması amaçlanmıştır.   

Bu amaç doğrultusunda doküman analizi yöntemi kullanılarak ikincil veri kaynakları değerlendirilmiş 
ve elde edilen veriler ışığında yapılan bu derleme çalışmasında endüstriyel mayaların farklı sağlık 
problemlerine neden olabileceği buna karşın geleneksel ekşi mayanın gluten gibi birçok ürünün sağlığa 
yansıttığı sorunlara çözüm oluşturabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca ekşi maya kullanımının ekmeğin raf 
ömrüne, lezzetine, yapısına ve besleyici özelliklerine, glisemik indekse ve glüten miktarına doğrudan 
olumlu etkiler yaparak ekmeğin kalitesini artırmakta ve sağlıklı bir ürün haline getirdiği ortaya 
konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ekmek, Ekşi Maya, Endüstriyel Mayalar  
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1. GİRİŞ 

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerinde beslenmenin son derece önemli bir kavram olduğu 
günümüzde daha da anlaşılır hale gelmiştir. Sağlıklı ve mutlu bir yaşamın devamlılığı için insanların 
beslenme alışkanlıklarını değiştirdiği ve ekstra fayda sağlayacak gıdalara daha fazla yöneldikleri 
görülmektedir. Bununla birlikte günümüzde gıdaya ulaşmak için harcanan emek ve enerji geçmişe 
oranla azalmıştır. Yirminci yüzyıl sonraları itibariyle insanların tüketim alışkanlıklarında meydana 
gelen değişiklilere paralel olarak bireylerin karşılaştığı sağlık problemlerinde oransal olarak bir artış 
görülmüştür. Ayrıca oluşan yeni tip beslenme kültürüyle birlikte yeni tip hastalıkların görülme 
sıklığında önemli bir artışın olduğu belirlenmiştir (yetersiz ve dengesiz beslenmenin neden olduğu 
obezite gibi metabolizma hastalıklarının ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların görülme sıklıklarında 
oransal artışların olması gibi) (Köylüoğlu, 2006). Bundan dolayı toplumları beslenme konusunda 
bilinçli bir düzeye getirmek için sağlıklı beslenme kavramları üzerinde daha yoğun durulmuş ve 
toplumlar bu konuda bakış açılarını değiştirmeye başlamışlardır (Meral ve Doğan, 2009). İnsanların 
beslenme konusundaki en çok dikkat ettikleri ürün türlerinin başında; tahıllar, meyve ve sebzeler, süt 
ve et ürünleri, yağlar ve şekerlerden oluşan ürünler yer almaktadır.  

Tahıllardan elde edilen ürünlerin başında ise ekmek gelmektedir; çünkü ekmek, birçok toplumun temel 
gıda maddesidir ve doyurucu olmasının yanı sıra en büyük ikinci enerji kaynağı olarak tercih 
edilmektedir. Son yıllarda insanlar, sağlıklı beslenme kapsamında temel besin maddesi olan ekmeği 
farklı katkı maddeleri, teknik ve yöntemler kullanarak besin değerini artırmaya çalışmaktadır. 
Kullanılan katkı maddeleri, alerji ve intolerans gibi bazı problemlerin ortaya çıkma riskini artırmıştır. 
Günümüzde ise geleneksel mayalama yöntemleri hatırlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı 
sıra gıda hassasiyeti ve özel sağlık problemi olan bireyler için besin değeri yüksek, kaliteli ekmek türleri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

 
1.1.  Ekmeğin Tarihçesi ve Çeşitleri 

Ekmek; içerisinde bulunan un, su, tuz ve mayanın karıştırılıp mayalandırılması daha sonra porsiyonluk 
olarak kesilip tartıldıktan sonra tekrar son fermantasyon işlemine tabi tutulup pişirilmesi ile elde edilen 
bir ürün olarak tanımlamıştır (Elgün ve Ertugay 2002).  Diğer bir ifadeyle ekmek; buğday unu (mısır, 
çavdar ve arpa gibi tahıl türü unlarla da ekmek yapılabilir) maya, tuz ve suyun belli oranlarda (un 
cinsinin türüne göre) karıştırılıp yoğrulmasıyla elde edilen hamurun gerektiği kadar mayalandırıldıktan 
sonra pişirilmesi ile elde edilen temel besin maddesi olarak tanımlanmaktadır (Kalkışım vd., 2012). 
Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan, ‘Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’’ne (Tebliğ No:2012/2) göre ise 
ekmek; buğday unu içerisine; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerekirse şeker, bazı enzimler 
(enzim kaynağı olarak malt unu), vital glüten ve içerisinde kullanıma izin verilen katkı maddeleri 
eklenip, bu hamurun tekniğine uygun olarak karıştırılması, şekillendirilmesi, fermentasyona tabi 
tutulması ve pişirilmesi ile elde edilen ürün olarak tanımlamıştır. 

Temel besin maddesi olarak ekmek, insanlık tarihi kadar eski bir gıda maddesidir. İçerik, şekil ve yapılış 
teknikleri açısından ekmek birçok değişikliğe uğrasa da, günümüzde dünyanın her yerinde bilinmekte, 
yapılmakta ve tüketilmektedir. İlk olarak insanoğlu elde ettiği unu su ile karıştırarak hamur yapmayı 
öğrenmiştir. İnsan toplulukları zamanla su ile ıslatılmış ve bekletilmiş buğday kırmasında gözenekli 
yapıların meydana geldiğini görmüşler ve bu gözenekli kütleyi sıcak taşlar üstünde pişirdiklerinde 
lezzetinin daha iyi olduğunu deneyimlemişlerdir (Ekmek, 2020). 

Arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılmış olan dünyanın en eski fırını M.Ö. 4000’li yıllara aittir. Bu 
dönemlerde ekmeğin Babiller tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Yine aynı dönemler içerisinde 
yapılan kazılarda bulunan taştan bir levha, insanlık tarihinin en eski fırıncılığına ait bilgileri 
sunmaktadır. Bu bilgiler ışığında M.Ö. 4300 yıllarında değirmencilik ve fırıncılık mesleğinin yapıldığı 
anlaşılmaktadır (Hammes vd., 2005, Kalkışım vd., 2012). Eski Mısırda tahıl ile ekmek, insanoğlunun 
doğumdan ölüme kadarki zaman sürecinde törenlerde kullanılan en önemli besin maddesi olmuştur. 
M.Ö. 2600 yıllarında yaşamış olan Eski Mısırlılar, buğdaydan elde edilmiş olan un ve su karışımından 
yaptıkları hamura maya ilave ettiklerinde ekmeğin daha yumuşak ve daha kabarmış olduğunu fark 
etmişlerdir. Mısır halkı ekmeği çok uzun süredir bilmesine ve mayanın tesadüfen bulunup fark 
edilmesine karşın daha sonraki dönemlerde mayalı beyaz ekmek daha çok soyluların ve sarayın bir 
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simgesi haline gelmiştir, hatta bu ekmekler ödeme objesi (para) olarak kullanılmıştır. Mısır'dan 
Roma'ya ve sonrasında Batı Avrupa'ya yayılan mayalı ekmekler, son asırda ise tüm dünyada sofraların 
başköşesinde yerini almıştır  (Ekmek, 2020). 

Orta Asya’dan üç kıtaya yayılan Hun İmparatorluğu’nun mutfak kültüründe yemek alışkanlıklarında 
buğday ile yapılmış yağlı hamur işi ürünlerin olduğu bilinmektedir. Ekmek üretimine gösterilen özen 
ve dikkat İstanbul’un fethinden sonraki süreçte Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a tayin ettiği Hızır Bey 
(Çelebi)’in görevindeki ilk icraatı ile ortaya konmaktadır. Hızır Bey’in “ekmekçi zanaatkârların 
temizliğe son derece riayet etmesini ve yapılan hamura asla hile karıştırılmamasını, ortaya çıkarılan 
ekmekten hiç kimsenin en ufak bir şikâyette dahi bulunmamasını temin etmek olduğu” ifade 
edilmektedir. Sultan Beyazıt’ın 1502 yılında yayınladığı “Kanunname-i İhtisabı Bursa” fermanıyla 
ülkesinde yaşayan halkın ekmeğine karşı verilen devlet garantisini, sadece Bursa için değil bütün 
Osmanlı ülkesinde uygulanmasını sağlamıştır. Sultan Beyazıt’ın bu fermanından sonra Karadenizliler 
arasından önemli hamur ustaları yetişmiştir. Bu konu hakkında Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”sinde 
“Tam üç ay bayatlamadan duran ekmekler yapar, bunları deve sırtında İran sarayına bile gönderirler” 
şeklinde de bahsedilmektedir (Kalkışım vd., 2012). 19. yüzyılda ise, mayalı ekmek üretimi bir endüstri 
haline gelmiş ve gelişerek devam etmiştir (Tamerler, 1986). 

Ekmek ve ekmek türleri pişirme tekniğine yönünden çeşitlendirilebildiği gibi aynı zamanda içeriğinde 
bulunan katkı maddeleri, kullanılan unun cinsi ve mayalı olup olmaması yönünden de farklılıklar 
gösterebilmektedir. Ülkemizde tüketilen ekmek türlerine bakıldığında büyük bir bölümünü somun 
ekmeği veya halk arasında çarşı ekmeği olarak adlandırılan francala ekmek türünün oluşturduğu 
görülmektedir. Ayrıca Anadolu kültürüne yansıyan yufka, tırnaklı ekmek ve bazlama türlerini de 
görmek mümkündür (Alyakut ve Küçükkömürler, 2018). 

Ekmek yapımında genellikle buğday unu kullanılmakla birlikte mısır, çavdar gibi tahılların unundan da 
ekmekler yapılmaktadır. Anadolu topraklarında yaşayan topluluklar, öğüttükleri tahılları kullanarak 
çeşitli ekmekler yapmışlar ve bu ekmek türlerine pişirme tekniğine ya da verdiği şekle göre farklı 
isimler vermişlerdir. Türkiye'de ekmekler genel bir tanımlamayla; mayalı veya mayasız ekmek olarak 
iki gruba ayrılmaktadır. Maya ile yapılan ekmeklerde una, su, tuz ve maya ilave edilerek yoğrulan 
hamurun mayalandırılması ve daha sonra şekillendirilerek pişirilmesi işlemi uygulanmaktadır. Mayasız 
ekmeklerde ise, çeşitli unlara su ve tuz ilave edilerek yoğrulması sonucu hazırlanan hamurun 
şekillendirilerek pişirilmesi işlemi uygulanmaktadır (Arlı ve Işık, 1994). Mayasız hazırlanan basit 
hamur türlerini fermantasyon için bekletme söz konusu olmadığından taş veya saç üzerinde, tandırda, 
fırında veya fırın benzeri pişirme yerlerinde hemen pişirebilmektedir (İsmek, 2018). 

 

1.2.  Maya Kavramı ve Ekmek Yapımında Kullanılan Maya Türleri 
 

Maya; şekeri alkol ve CO2’e kadar indirgeyebilen ve tomurcuklanarak çoğalan tek hücreli bir 
mikroorganizmadır (Poitrenaud 2004). Ekmek mayaları ise; hamurda şekeri parçalayarak fermantasyon 
olayını gerçekleştirmektedir. Fermantasyon bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer 
mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır. 
Bu etkisinden dolayı karbondioksit ile birlikte hamurda kabarmaya neden olur ve hazırlanan ürüne diğer 
malzemelerinde eklenmesiyle hamurun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Mayalar,  fermentasyon 
sonucu ortaya çıkan ürünün tadının ve lezzetinin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Ekmek yapımında 
Saccharomyces cerevisiae türü mayalar kullanılmaktadır (Ali vd., 2012). 

Günümüzde mayasız ekmek elde etmenin yanı sıra fermantasyon işlemi ile mayalı ekmek yapımı da 
oldukça yaygındır. Fermantasyon ve kullanılan maya çeşidi, ekmeğin içyapısını ve ekmeğin kalitesini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Mayalı ekmek yapımında; geleneksel (ekşi maya yöntemi) ve endüstriyel 
olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır (Erginkaya ve Kabak, 2011). 
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1.2.1. Mayanın Ekmekte Kullanılması ve Maya Türleri 

Ekşi mayanın tarihi bundan 6 bin yıl öncesine kadar gitmektedir. Mısırlı bir fırın ustası, ekmek 
yapımında kullanmak için hazırladığı hamuru dışarda unutur. Dışarda unutulan hamur kabarır ve ekşir. 
Fırıncı atmaya kıyamadığı hamuru daha sonra pişirince bir de bakar ki kabarık ve lezzetli bir ekmek 
olduğunu fark eder. Olayın bilimsel açıklamasına baktığımızda, havada bulunan bazı 
mikroorganizmalar ekmek hamurundaki maddelerle etkileşime girer ve hamurda fermantasyon işlemi 
oluşur (Gurme, 2020). 

 

Yakın geçmişe bakıldığında endüstriyel mayanın bulunuşunda 1835’te Fransa da Caignard de Latour, 
Scwann ve Kutsing gibi bilim insanları tomurcuklanma yoluyla yeniden üretilebildiğini 
deneyimledikleri mayanın canlı bir organizma olduğu çalışmalar sonucu fark etmişleridir. 1838’de bira 
mayasına Meyer tarafından ‘Saccharomyces cerevisia’ ismi verildi. 1859’da ünlü Fransız bilim adamı 
Louis Pasteur fermantasyona yol açan organizmanın maya olduğunu belirtti. Emil Christian Hansen, 
katıksız maya parçaları elde etmeyi başardıktan sonra 1870’li yıllardan sonra yaş maya üretimine 
başlanılmış oldu. Bu, mayanın sağlamlığı acısından çok öenmliydi (Gurme, 2020). 

 

 Yaş (Pres) Maya: İçeriğinde barındırdığı su oranı %70 düzeyinde olan mayalar yaş maya 
olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca yaş pres maya, bir filtreden melasin, azot, fosfat, mineral ve 
vitaminlerin geçirilmesiyle elde edilen maya blokları olarak tanımlanmaktadır.  Fermantasyon süreci 
sonrasında üretilmiş olan maya, ev kullanımı ve endüstriyel kullanım için uygundur. Yaş pres maya 
uygun boyutlarda ve gramajlarda paketlenmekte ve +4°C’de 3-4 haftaya kadar saklanabilmektedir 
(Ünüvar, 2008; Ünal ve Atılgan, 2016).  
 
 Kuru Maya: Su oranı %6-8 oranında olan mayalardır. Kuru mayalar; 40-43°C civarında su 

içerisinde yaklaşık 10-15 dakika bekletildiğinde ekmek yapımı için en uygun hale gelmektedir. 
Günümüzde marketlerde satışta sunulan kuru mayalar genellikle 100 gr’lık paketlerde granül şeklinde 
satılmaktadır. Kuru mayalar serin ve kuru bir ortamda saklandığı takdirde 12 aya kadar 
kullanılabilmektedir. Kuru mayanın aktif hale gelmesi için ortalama 38°C olan suda 15 dakika 
çözdürülmesi yeterli olmaktadır. Mayanın canlı kalabilmesi için suyun ılık olması önemlidir (Ünal ve 
Atılgan, 2016). 
 
 Instant Maya: Instant mayalar %5 su içeriğine sahiptirler. Günümüz kurutma teknolojisiyle 

üretilen instant mayalar, sahip olduğu bu özelliği nedeniyle kolayca çözünebilmektedir. Yapılacak olan 
ürünün türüne, hamurunun un randımanına, hava şartlarına, kullanılacak katkı maddesine, 
fermantasyon şekline göre maya miktarı değişebilmektedir (Kalkışım vd., 2012). Instant maya 10 
gramlık paketler halinde marketlerde satışa sunulmaktadır. Paketleri açılmadığı takdirde raf ömrü 2 yıl 
kadar uzayabilmektedir. Paketi açıldığında ise; hava almayacak şekilde saklanırsa 1 ay içerisinde 
kullanılması gerekmektedir. Instant mayalarda kuru ve yaş mayada olduğu gibi su ile çözdürmeye gerek 
duyulmadan, doğrudan una karıştırılabilir (Ünal ve Atılgan, 2016). 
 

1.Yöntem
Endüstriyel Mayalar 

• Yaş (Pres) Maya
• Aktif Kuru Maya

• Instant Maya

2.Yöntem
Geleneksel Maya

• Ekşi Maya
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 Ekşi Maya: İçeriğinde herhangi bir endüstriyel maya türü barındırmayan, kendiliğinden 
mayalanma işlemini gerçekleştiren hamur mayasıdır. Ekşi maya bünyesinde laktik ve asetik asit 
bakterilerini barındırmaktadır. Tadı endüstriyel mayalı hamurlara göre ekşi olduğu için bu hamur “ekşi 
maya” ya da “ekşi hamur” olarak adlandırılmaktadır (Tamerler, 1986). 

Ekmek üretiminde farklı teknikler kullanılmakla birlikte, ekşi mayadan ekmek yapımı çok eski yıllara 
dayanmaktadır. Ekmek mayasının keşfedildiği tarih ise M.Ö. 1800 yılları göstermektedir. Tesadüfen 
ortaya çıkan bu maya türü halen birçok kırsal bölgede kullanılmaktadır. Geleneksel tarzda ekmek 
üretiminde kullanılan ekşi maya; belirli oranlarda buğday, çavdar veya diğer tahıl unlarının yine belirli 
oranlarda su ile karıştırılarak laktik asit fermantasyonuna (3-5 gün) bırakılması sonucu elde 
edilmektedir (Erkmen, 2010). Ekmek hamuru hazırlanırken içerisine daha önceden hazırlanmış ekşi 
mayalı hamur takviyesi yapılmaktadır ve bundan dolayı hamurdaki mevcut mikroflorayı, daha önce 
hazırlanıp katılan hamurun mikroflorası belirlemektedir (Corsetti vd., 2004). Ayrıca ekşi maya; ekmek 
kültür mayalarının yanı sıra, hamurun elde edilmesi esnasında farklı kontaminasyon kaynaklarından 
bulaşan yabani mayaları, sitrik asit ve laktik asit bakterilerini de içerebilmektedir. Bundan dolayı ekşi 
maya farklı tür ve cins mikroorganizmaların faaliyet gösterdiği karışık ve çok eski tarihlere dayanan 
zengin bir kültürdür (Akman ve Yazıcıoğlu, 1962; Elgün ve Ertugay, 2002; Stolz, 2003; De Vuyst ve 
Neysens, 2005). 

1.3.  Literatür Taraması  

Son yıllarda beslenme kaynaklı yaşanan sağlık problemlerinin beraberinde Covid-19 pandemi süreci, 
insanları sağlıklı ve doğal kaynaklı ürünlerin tercih edilmesine yöneltmiştir. Bu ürünler arasında mayalı 
ürünler, özellikle geleneksel yöntemler ve ekşi mayalı ürünler ön plana çıkmıştır. Bu yansımanın etkisi 
bilimsel çalışmalarda da görülmektedir. Literatürde; ekmek yapımında kullanılan mayalama teknikleri, 
geleneksel maya olan ekşi maya ile ticari mayaların çeşitli yönlerden karşılaştırıldığı farklı 
araştırmaların olduğu, bununla birlikte bu farklılıkların birebir ortaya konduğu ve bir araya getirildiği 
çalışmaların sayısal olarak yetersiz olduğu görülmüştür. Yapılan literatür değerlendirmesi sonucu; ekşi 
maya ve ticari maya ile yapılan çalışmalar incelenmiş; ekşi mayalı çeşitli ekmek türlerinin sağlıklı 
olması, tok tutması ve raf ömrünün uzun olması gibi özelliklerini ortaya koyan çalışmaların daha fazla 
yapıldığı tespit edilmiştir (Di Cagno vd., 2002; Greco vd., 2011Minervini vd., 2014; Picozzi vd., 2016; 
Soyuçok vd., 2016; Hendek Ertop ve Hayta, 2016; Petel vd., 2017; Lynch vd., 2018; Şen, 2018; Mızrak, 
2018; Demir, 2021).  

Literatürde tek tip ekşi mayanın ekmek üzerinde yaptığı olumlu etkileri açıklayan çalışmaların dışında 
ekşi mayanın geliştirilmesine yönelik çalışmaların da olduğu görülmüştür. Bunlar arasında; Bircan ve 
arkadaşları tarafından farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan ekşi hamurlardan üretilen ekmeklerin 
bazı özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandığı çalışmada; boza, yoğurt ve geleneksel yöntemle ekşi 
mayalar elde edilmiş ve tam buğday unu ile farklı üç ekmek üretilmiştir. Ekmekler teknolojik ve duyusal 
özellikler yönünden değerlendirildiğinde; yoğurtlu maya ile yapılan ekmeklerin ekmek kabuk ve iç 
rengi, tat, koku, doku, kıvam gibi duyusal kriterler açısından en yüksek puanları aldığı bildirilerek, bu 
mayadan üretilen ekmeklerin fiziksel ve duyusal özellikler yönünden diğer bozalı ve geleneksel ekşi 
mayadan üretilen ekmeklerden daha üstün olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bircan vd, 2017). Ayrıca 2021 
yılında Yıldız ve arkadaşları tarafından ekşi maya ekmeği üretimi için çeşitli meyvelerin kullanılarak 
ekşi mayaların geliştirilmesine yönelik yapılan çalışılmada, farklı familyalarda yer alan elma 
(Rosaceae) ve incir (Moraceae) meyveleri tercih edilmiş ve ekşi maya geleneksel yöntemler 
kullanılarak türetilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda ekşi maya ilavesinin hem duyusal hem de 
deneysel testler sonucunda ekmeğin tat ve aromasını geliştirdiği, ürünün kabuk ve iç rengi üzerinde 
etkili olduğu, nem kaybını azaltarak raf ömrü süresini uzattığı sonucuna ulaşılmıştır (Yıldız vd., 2021). 

Bilimsel gerçeklerle ekşi mayanın sağlık açısından önemi ortaya konmasına karşın ticari kaygılar 
nedeniyle, insanların yaşam tarzlarının ve beslenme alışkanlıklarının değişmesinin beraberinde hazır 
tüketime olan eğilimin artmasına, Eryiğit’ın çalışmasında belirttiği gibi tüm olumlu yönlerine rağmen 
ekşi maya kullanılarak üretilmiş standart bir ekmek türünün olamaması (Eryiğit 2018) gibi nedenlere 
bağlı olarak günümüzde geleneksel mayalama yöntemi ve ekşi maya kullanımı göz ardı edilmiş ve 
endüstriyel mayaların kullanımı oldukça yaygın hale dönüşmüştür. Buna rağmen endüstriyel mayaların 
sağlık üzerindeki etkisi halen bir tartışma konusudur. Bu çalışma kapsamında Anadolu’da ekmek 
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mayalamada kullanılan geleneksel ekşi maya ve teknolojinin getirisi endüstriyel mayaların özellikleri 
ve ekmek üzerinde etkileri bire bir karşılaştırılarak bu konudaki bilgilerin güncellenmesi, yanlış 
bilgilerin düzeltilmesi ve önemi yakın geçmişe kadar göz ardı edilen sağlıklı geleneksel mayalama 
yönteminin ve ekşi mayanın öneminin hatırlatılarak bir kez daha vurgulanması amaçlanmıştır.   

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma kapsamında ekmek yapımında ” ekmek, ekşi maya, endüstriyel maya” anahtar kelimeler 
kullanılarak açık erişim web sayfaları, makale çalışmaları ve diğer yazılı metinler taranarak doküman 
analizi yöntemi ile elde edilen ikincil veri kaynakları değerlendirmeye alınmıştır.  

Doküman analizi, tekniğinde yazılı belgelerin içeriği özenle ve sistemli bir şekilde olarak analiz 
edildikten sonra kullanılan bir nitel araştırma tekniğidir. Doküman analizi, başta basılı ve elektronik 
kaynaklar olmak üzere diğer tüm belgelerin incelenip ve sonrasında değerlendirilip kullanılan sistemli 
bir yöntemdir (Wach, 2013). 

 

3. BULGULAR  

İncelenen veri kaynakları içerisinde ekşi maya ve endüstriyel herhangi bir mayanın üretilen ekmeklerin 
yapısal, tadım, görünüş gibi duyusal özellikleri araştırılmıştır.  Bunun yanı sıra besin değeri gibi çeşitli 
kimyasal içerik değişimleri ve bu değişikliklerin üretilen ekmeğin yapı ve bileşimine, ayrıca insan 
sağlığı üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerine yönelik ifade edilen tüm açıklamalar ve sonuçlar 
derlenmiş,  üretilen ekmeğe kazandırdığı nitelikler karşılaştırılmış, var olan bilgiler ile güncellenen 
bilgiler bir araya getirilmiştir. Elde edilen verilerin sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

Ekşi maya, bilinen en eski maya çeşidi olup, dokuz bin yıllık tarihe sahiptir. Buna karşın ticari mayalar 
ise sanayinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmış ve sadece bir asırlık geçmişi olan maya çeşitleridir. 
Ekşi maya içeriğinde genellikle tek bir tür mikroorganizmadan oluşmamaktadır ve çok daha fazla aktif 
bakteri ile maya kültürlerinden oluşan geniş bir mikroflora bulunmaktadır. Endüstriyel mayalar ise 
genellikle tek güçlü bir tür (Saccharomyces cerevisiae) mikroorganizmadan  oluşmaktadır (İsmek, 
2018; Kalkışım vd., 2012).  

Ekşi maya ve ticari mayaların üretim süreç ve tekniklerinin birbirlerinden farklılık gösterdiği, bu 
farklılığın temel nedeninin ise bu iki tür mayanın üretiminde metabolik ve kinetik yöntemlerin 
farklılıklarından kaynaklı olduğu ifade edilmiştir. Buna bağlı olarak, ekşi maya üretim yönteminde 
uçucu bileşikler ve laktik asit bakterilerinin aktive olma süresi ortalama 12 saat kadar sürmektedir. Bu 
süre diğer ticari maya türlerinde ise, kullanılan güçlü mayaya bağlı birkaç saatlik süre içerisinde 
olmaktadır (Petel vd., 2017). Ekşi mayanın fermantasyon süreci endüstriyel mayalara göre daha 
uzundur. Ekşi mayalı hamurlarda mayalanma sürecini etkileyen faktörlerden biri kepeğin içerisinde yer 
alan yararlı minerallerin insan vücudunda emilebilir duruma gelmesi için doğal bakteri faaliyetlerinin 
oluşmasıdır. Buğdayın başlıca proteini olan gluten ise ancak doğru biçimde mayalandığında insanların 
tüketimi için sağlıklı hale gelebilir. Bu sebepten çölyak hastalarının tüketimine uygundur. Endüstriyel 
mayalar, hamurun daha hızlı kabarmasını sağlar. Mayalama süresinin kısalmasına bağlı yeterince 
mayalanmadan pişen ekmeklerin sindirimi zor, lezzeti ve besin değeri düşük ürünlerin ortaya çıkmasına 
neden olduğu, buna bağlı olarak insan sağlığına zarar verebileceği (başta “gluten alerjisi” olmak üzere, 
obezite, diyabet ve kanser gibi) bildirilmiştir (Kalkışım vd., 2012; Petel vd., 2017).  

Ekşi maya ile üretilen ekmeklerde, fermantasyon sürecinde oluşan asitlerin ve diğer lezzet 
bileşenlerinin üretiminin yanında hamurun kabarmasına etki eden CO2 üretimi de söz konusudur 
(Corsetti ve Settanni 2007). Devamlı beslenerek olgunlaşan mayada, mayalanma sırasında ve pişirme 
esnasında ortaya çıkan karbondioksit gazı pişirme esnasında yok olurken, alkol ekmeğe tadını 
bırakmaktadır (Kalkışım vd., 2012).  

Ekşi maya, ortamda bulunan laktik asit bakterileri (LAB) ve mayaların etkisiyle, hamurun mayalanması 
sırasında içeriğinde bulunan karbonhidratı indirgeyerek laktik aside dönüştürmektedir. Bu doğrultuda, 
ekmeğin kandaki glikoz seviyesini dengelemekte ve diyabet gibi birçok hastalığın oluşmasını 
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engellemektedir. Ekşi maya, içerdiği enzimlerden dolayı ekmeğin sindirimini de kolaylaştırmaktadır. 
Nişastanın yavaş metabolize olmasına yardımcı olarak vücuttaki kan şekerinin kontrollü bir şekilde 
yükselmesine neden olmaktadır. Böylece kan şekerinin ani iniş çıkışlar yapmasının engellenmesi ile 
uzun süreli tokluk hissi oluşturulmaktadır. Yapılan çalışmalarda; ekşi maya ile yapılan ekmekte 
glisemik indeks 68, endüstriyel maya ile yapılmış bir ekmekte ise glisemik indeks 100 olarak tespit 
edilmiştir (Dunya, 2022). Farklı çalışmalarda da; ekmek türleri arasında ekşi maya ile yapılmış olan 
ekmeklerin mineraller oranının diğer ekmeklere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle ekşi 
mayalı ekmek ideal bir besin kaynağı olarak görülmektedir. Aynı zamanda ekşi mayanın nişastanın 
sindirilmesini geciktirdiği, böylece kan şekeri seviyenin düzenlenmesine katkı sağladığı açıklanmıştır. 
Çalışmalarda ekşi maya ile yapılmış ekmeklerin diğer ticari maya ile yapılmış ekmek türlerine göre 
glisemik indeks düzeyinin daha düşük olduğu vurgulanmıştır (Di Cagno vd., 2002; Picozzi vd., 2016; 
Soyuçok vd., 2016; Mızrak, 2018). Başka bir çalışmada ise;  ekşi mayanın serbest aminoasit miktarının, 
diğer ticari mayalara göre çok daha fazla olduğu açıklanmıştır. Ayrıca bu çalışmada,  buğday ve yulaf 
unundan yapılan ekmeklerin üretiminde ekşi maya kullanımının ekmeğin glisemik indeks düzeyini 
aşağı düzeylere çeken bir etki yaptığı ve bu değişimin sağlık yönünden fayda sağlamasının beraberinde 
ekşi mayanın ortaya çıkartılan ekmeğin tadında da olumlu katkılar yaptığı bildirilmiştir (Minervini vd., 
2014).  

Ekşi mayada pek çok yararlı aktif bakteri ve maya kültürleri bir arada bulunmaktadır ve katkı maddesi 
içermemektedir. Yaş mayalardaki su oranı kuru mayalardan daha fazladır. Mayanın su sızdırmasını 
engellemek ve kremsi görünümünü sağlamak amacıyla tekrar emülsifiyer madde takviyesi 
yapılmaktadır. Emülsifiyer madde sadece yaş mayada değil aynı zamanda kuru mayada da mayanın 
homojenize olması için ilave edilmektedir (İnsan ve Hayat, 2020). Ayrıca yaş pres mayanın içerdiği su 
oranına (%70) ve koruyucu madde kullanılmamasına bağlı 2-4°C’de en fazla 3-4 hafta 
saklanabilmektedir. Bu sürenin uzaması veya soğuk ortamın sağlanamaması, mayanın fermatasyon 
gücünde azalmaya, bu mayanın ekmek yapımında kullanılmasına bağlı yapılan ekmek hacminin, 
duyusal kalitesinin ve muhafaza süresinin azalmasına neden olacaktır (Evren vd., 2006; Güneli, 2010). 

Şen, ekşi maya ile yapılan ekmeğin katkı maddesi bulundurmaması, gözeneklerinin daha sık ve 
homojen bir yapıda olmasının önemli tercih nedenleri arasında olduğunu belirtmiştir (Şen, 2018).  

Ertop ve Hayta tarafından (2016), ekşi hamur fermantasyonunun ekmeğin biyoaktif bileşenleri ve 
biyoyararlanımı üzerindeki etkilerini saptamak amaçlı yapılan çalışmada ise, tüketici genel 
yönelimlerinin katkısız, doğal ürünlerin tüketimi şeklinde olduğunu belirtilmiştir. Ayrıca çalışma 
kapsamında, hamurun doğal fermantasyonu veya starter olarak ortaya çıkan ekşi maya içerisinde 
barındırdığı laktik asit bakteri türlerinin (LAB) ortaya çıkardığı metabolitlerin, ekmeğin lezzetini, besin 
değerini, tekstürel ve diğer fizikokimyasal özelliklerini etkilediği bildirilmiştir. Ayrıca ekşi maya 
fermantasyonunun ekmekte biyokimyasal değişikliklere neden olduğu ve metabolitlerin ekmekte;  
biyoaktif bileşen içeriğinde zenginleşmeye ve değişime, protein ve mineral biyoyararlanımında artışa, 
eksopolisakkaritlerin oluşumuna, çölyak hastaları için toksik bir protein olan gliadinin degradasyonuna, 
dirençli nişasta içeriğinde yükselmeye, nişastanın mikrobiyal hidrolizi sonucu ekmeğin sertleşmesinin 
ve bayatlamasının önlenmesine,  fenolik bileşiklerin etkisiyle ortaya çıkan antioksidan aktiviteye,  fitaz 
aktivitesinde ve safra bağlama kapasitesinde artışa, diyet lif içeriğinde yükselmeye neden olduğu da 
ifade edilmektedir (Hendek Ertop ve Hayta, 2016; Demir, 2021). 

Ekşi mayanın, endüstriyel mayaya göre ekmeğin bayatlama süresine katkı sağlayarak  raf ömrünü 
uzattığı açıklanmıştır (Stolz, 2003; De Vuyst ve Nessens, 2005; Gobbetti ve Ganzle, 2013). Ayrıca Ekşi 
maya,  ekmeğin içerisindeki dirençli nişasta içeriğini artırarak ekmeğin bayatlamasını engellemektedir. 
Bunda dolayı mayalı ekmek uzun süre tazeliğini muhafaza edebilir. Bu süre ekmeğin bulunduğu 
ortamın sıcaklığına göre 4-10 gün arasında olabilmektedir. Bu nedenle uzun ömürlü ekmeklerdir. Ticari 
mayalı ekmeklerin bayatlama süresi kısadır. Aynı gün tüketilmelidir. Raf ömrü 1-2 gündür (Stolz, 2003; 
Hayıt ve Gül, 2017). 

Bunun yanı sıra ekşi maya kullanılarak yapılan ekmek nitelikli, kaliteli, daha lezzetli Aynı zamanda 
ekşi mayanın, ekmeğin tat ve aroma gelişimine de katkı sağlayarak ekmeğin besleyici yönünü de 
geliştirdiği bildirilmiştir (De Vuyst ve Nessens, 2005; Gobbetti ve Ganzle, 2013). Böylece ekşi mayanın 
üretilen ekmeğin tüketiciler tarafından daha fazla beğeni almasını sağladığı açıklanmıştır. Doğal ekmek 
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yapımında kullanılan bir katkı maddesi olarak tanımlanan ekşi mayanın, aynı zamanda ekmeğin hacim 
ve iç dokusunu iyileştirmesi nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edildiği de bildirilmiştir (İpek, 2017). 
Benzer şekilde, ekşi mayanın içeriğinde mevcut olan mikroorganizmaların ekmeğin bayatlama süresini 
geciktirdiği ve ekmeğin daha yumuşak bir dokuda olmasını sağladığı da ifade edilmiştir (Lynch vd., 
2018). 

Son dönmelerde glütenin neden olacağı olumsuzlukları yok etmek adına glütensiz ürünlere eğilim 
artmış, bununla birlikte tüketilen tahıl ürünlerinde glütenin çıkarılması çeşitli sorunlara neden olmuştur. 
Glütensiz ürünlerin duyusal niteliklerine bakıldığında; lezzet, doku (tekstür), hacim, renk ve görünüş 
gibi kalite özelliklerinde çeşitli problemler açığa çıkmaktadır (Hayıt ve Gül, 2017). Glutensiz ürünlerde 
glütenin hamura kazandırdığı özellikleri kazandırabilmek adına farklı katkı maddeleri ve yan ürünler 
kullanılmak zorunluluğu oluşmuştur. Buna karşın ekşi maya ve glütensiz tahıl ürünleri ile ilişkili 
yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde (Picozzi vd., 2016); ürün yapım aşamasında glütenin alt 
birimlerinden olan gliadin peptitlerinin ekşi maya fermantasyonu ile parçalanarak zararsız hale geldiği 
bildirilmiştir (Moroni vd., 2009). 2011 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar çölyak rahatsızlığı 
bulunan bir bireyin günlük beslenmesinde glüten içerikli ekmeklere ve ekşi mayalı ekmeklere yer 
vermiştir. Yapılan bu araştırmanın sonucunda çölyak hastası bireyin glüten içeren ekmekleri 
tüketmesiyle birlikte hastalık bulgularının daha fazla arttığı ve hastanın ince bağırsağında klinik 
semptomların görüldüğü tespit edilmiştir. Buna karşın, bu bireyin ekşi maya ile yapılmış ekmekleri 
tükettiğinde bu tarz belirtiler saptanmadığı belirtilmiştir (Greco vd., 2011). 

Ayrıca ekşi maya probiyotik özelliklere sahiptir ve bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı 
korumaktadır. Ayrıca ekşi maya, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan beta glukanın 
parçalanmasına engel olmakta ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaktadır. Bunun yanısıra ekşi mayalı 
ekmeğin B12 vitaminini arttırdığı ve böylece unutkanlığı azalttığı da bilinmektedir (İsmek, 2018). 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Geleneksel ekşi maya ve mayalama tekniği özellikle ekmek yapımında kullanılan en eski fermantasyon 
yöntemidir. Bununla birlikte sanayileşme ve teknolojik gelişmeler insanların yaşam tarzı ve beslenme 
alışkanlıklarında birçok değişikliğe neden olmuştur. Bu değişikliklerden biride ekmek ve çeşitli hamur 
işlerinin yapımında geleneksel ekşi maya yerine endüstriyel mayaların kullanılmasıdır. Teknolojik 
açıdan hızlı üretimi destekleyen endüstriyel mayalar çeşitli katkı maddelerinin kullanılmasını gerekli 
kıldığı için sağlık açısından birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu derleme çalışması kapsamında 
yapılan araştırma sonucu ekşi maya ve endüstriyel mayalar arasındaki farklılıklar karşılaştırılmış ve 
ekşi mayanın özellikle ekmek üzerinde görünüş, yapı ve tat özelliklerine olumlu iyileştirici etkiler 
yaptığı, ayrıca biyoyararlılık özellikler oluşturarak glüten hassasiyeti olan ve/veya diyabet, kalp 
hastalığı ve obezite gibi kronik hastalığı olan bireyler için sağlıklı ekmeklerin hazırlanmasını 
desteklediği belirlenmiştir. Ayrıca prebiyotik ve probiyotik özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini 
güçlendirici, bazı kanser türleri (kolo-rektal kanser) ve çeşitli viral enfeksiyonlar için koruyucu etkiye 
sahip ekmeklerin oluşturulmasını sağladığı ortaya konmuştur.  

Elde edilen bulgular ışığında;  var olan bilgilerin güncellenmesi ve tüketicilerin bilgilendirilmesi ile 
bireylerin sağlıklı ürün seçiminde (özellikle mayalı hamur işlerinde) etkili olunabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca temel bilgi desteği anlamında elde edilen bulguların benzer çalışmalara 
kaynak teşkil edebileceği de düşünülmektedir.  
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Özet  

Yemek kültürünün turizme olan katkısında yerel ürünleri ön plana alarak bu konuda iletişim araçlarının 
kullanılması gastronomiyi turizmin önemli bir parçası haline getirmektedir. Son yıllarda destinasyonun 
sahip olduğu gastronomik çekicilikleri kullanılarak festivaller yapılmaktadır. Festivaller, destinasyon 
tanıtımına ve destinasyonu ziyaret eden kişi sayısının artmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 
Gastronomi festivalleri sadece bir yemek deneyimi olmasının yanı sıra turizm deneyimini de 
yaşatmaktadır. Bu nedenle gastronomi festivallerinin turizm hareketliliğinin artmasında ve rekabet 
üstünlüğü sağlamasında da önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Gastronomi açısından zengin bir 
tarihe sahip olan Malatya ilin de yöresel birçok ürün bulunmaktadır. Bu ürünlere Malatya kirazı, 
Malatya kayısı, Arapgir üzümü, Hekimhan cevizi, Doğanşehir elması, Malatya peyniri, Akçadağ 
kömbesi, Malatya kurabiyesi ve Malatya tarhanası örnek verilebilir. Destinasyondaki gastronomik 
ürünlerin üretimine, tarımsal gelişimine ve gastronomi turizmine katkı da bulunmak amacıyla 
Malatya’da gastronomi temalı festivalleri yapılmaktadır. Bu festivaller; Uluslararası Kayısı ve Kültür 
Festivali, Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Şenliği, Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali, Arapgir 
Bağbozumu Şenlikleri ve Doğanşehir Elma ve Kültür Şenliği Festivalleridir. 

Bu çalışmada Malatya’da yapılan gastronomi temalı festivalleri değerlendirilerek destinasyona 
katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; festival düzenleyicisi konumundaki yerel 
yöneticiler ve paydaşlar ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gastronomi turizmine ve 
genelde turizme etkilerinin ortaya çıkarılmasına çalışılacaktır. Katılımcılara farklı çalışmalardan 
(Kargiglioğlu ve Kabacık, 2017; Bucak vd;, 2017; Özbay ve Semint, 2020) yararlanılarak hazırlanılan 
sorular yöneltilerek çalışmanın bulgularına ulaşılmaya çalışılacaktır. Çalışma da ilgili literatür başlığı 
altında; gastronomi turizmi ve festivalleri, destinasyon kavramı ve festivallerin destinasyona katkısı 
açıklanmaya çalışılacak ve devamında sahadan elde edilen bulgulara yer verilerek, sonuç ve öneriler 
kısmı ile çalışma tamamlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Gastronomi Festivalleri, Destinasyon, Malatya Gastronomi Temalı 
Festivalleri 

 

1. Giriş  

Festivaller, turizm faaliyetleri amacı ile gele ziyaretçilere destinasyonda olan etkinliklere sadece katılım 
amacı ile de olsa yeni bir turizm talebi oluşturmaktadır. Öncelikli olarak bölge halkı ve daha sonra 
ziyaret etmek için gele turistler festivallerin hedef kitlesini oluşturmaktadır (Bakırcı, vd;, 2017). Yemek, 
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kültür biçimi olarak festivallerde yerini korumasının yanında son yıllarda gastronomi alanında konu 
olduğu festivallerde de görülmektedir (Cömert ve Çetin,  2017).  

Gastronomi temalı festivallerde yemek, organizasyonun ana konusu olmakla birlikte ziyaretçilere farklı 
kültür tanıma ve yeni lezzetler tatma fırsatı da sumaktadır (Ünlü ve Nizamoğlu, 2022).  Festivallerde 
sunulan yemekler, bölgenin kültürünü, gelenek ve göreneklerini yansıtmakla birlikte turistlerle iletişim 
aracı görevi de görmektedir (Demirel vd;, 2019). 

Festivaller, yapıldığı yörelerde destinasyon imajı açısından önemli bir role sahiptir. Özellikle küçük 
toplulukların yöneldiği gastronomi/gıda konulu festivaller yerel ürünleri tanıtmak, (Çela vd;, 2007) 
bölge kalkınmasını sağlamak ve ürünleri markalaşmasında katkı sağlamaktadır (Quan ve Wang, 2004).  

Dünya üzerinde ve ülkemizde gastronomi temalı festivaller düzenlenmektedir. Bu festivaller yemeği 
bir kültür olarak kabul etmekle birlikte gelen ziyaretçilerine yeni lezzetli yemek tadımı ve kaliteli ürün 
deneyimi yaşatmaktadır (Ünlü ve Nizamlıoğlu, 2022) . bu çalışmada da ülkemizde yapılan gastronomi 
temalı festivallerde yola çıkarak Malatya ili ve ilçelerinde düzenlenen gastronomi temalı festivallerin 
üzerinde durulmuştur. Malatya ili çok eski bir tarihi geçmişe dayanmakta ve gastronomi açısından 
zengin bir kültüre sahiptir. Fakat yemek kültürü bağlamında çok fazla ön planda olmamıştır. Malatya’da 
düzenlenen etkinlikler incelendiğinde tanıtımların yetersiz kaldığı gözlemlenerek ve bu festivallerin 
destinasyona katkısını belirlemek amacı ile çalışma yürütülmüştür. Çalışma kapsamında; festival 
düzenleyicisi konumundaki yerel yöneticiler ve paydaşlar ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılarak gastronomi turizmine ve genelde turizme etkilerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.      

2. Kuramsal Çerçeve  

Araştırmanın bu kısmında gastronomi kavramı, gastronomi turizmi, festivaller, destinasyon ve bunlar 
arasındaki ilişki incelenmektedir.  

Gastronomi Kavramı ve Gastronomi Turizmi 

Gastronomi, tarihsel süreçlerinden itibaren yiyecek ve içeceklerin bütün özelliklerini ayrıntılı olarak 
bakıldığında anlaşılması, uygulanması ve günümüz şartlarına göre geliştirlerek uyarlanması gibi aynı 
zamanda sanatsal ve bilimsel alanlarında bilim dalı olarak katkı sağlamaktadır (Deveci vd;, 2013). 
Bununla birlikte sürekli değişen teknoloji alanında dinamik bir yapıya sahiptir ve disiplinler arası bir 
konu olarak da önemini arttırmaktadır (Çalışkan ve Aydın, 2021).  Diğer bir anlamda, bölge ya da ülke 
mutfaklarının özelliklerini ayıran, yiyeceklerini, yeme-içme alışkanlıklarını, yemeğin yapımındaki 
tekniklerini, sunumlarını içine alan bir kavramdır (Özbay ve Semint, 2020).  

Gastronomi turizmi ise, genel tabirle bireylerin yiyecek ve içecekleri içeren deyimleri ve tecrübelerini 
tanımlamada kullanılmaktadır (Aksoy ve Sezgi, 2015). Ayrıca turizm türlerine alternatif bir turizm türü 
olarak destinasyonlar tarafından yöresel ürünler bağlamında ön plana çıkmaktadır (Çalışkan ve Aydın, 
2021). Literatür incelendiğinde gastronomi turizmi için mutfak turizmi ve yiyecek turizmi gibi farklı 
ifadelerle de kullanıldığı görülmektedir (Long, 2004).   

Gastronomi ve turizm arasındaki ilişkide misafirperverlik, mutfak ve yenilikçi kavramların gastronomi 
turizminin gelişmesinde etkili olmaktadır. Aynı zamanda gastronomi destinasyon ve destinasyon 
imajına da bağlıdır. Bu bağlamda da gastronomi, turizmin çekicilik öğelerinden biri olmaktadır (Kesici, 
2012).  

Gastronomi turizmi, ülkeye ya da bölgeye özgü yemeklerin olması ve sunulması o bölgenin ve yörenin 
kültürel kimliğini ve mirasını yansıtabilmektedir. Bu durumda yerel destinasyonlar için rekabet avantajı 
sağlanmaktadır (Çalışkan, 2013). Ekonomik kalkınmayı sağlamak ve destinasyonun gelişimi ve 
büyümesi açısından önemlidir.  

Festival Kavramı  

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre festival kavramının birkaç farklı anlamı bulunmaktadır. Genel tanımı 
olarak Festival, “bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik” anlamındadır (TDK). 
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Festivaller, bölgeye ait geleneğin yaşatılması, kültürel mirasın geliştirilmesi, toplumsal kültürün 
arttırılması ve kültürlerarası ilişkilerin güçlendirilmesinde ve ulusal kimliği teşvik etmek gibi çeşitli 
alanlara katkıları olmaktadır (Demirel, vd;, 2019). Bununla birlikte festivaller, hem dünya da bulunan 
insanların arasındaki ilişkiyi güçlendirmekte hem de görülen yeni kültürlere ve hayatlara artan merakı 
körükleyerek kişileri yeni yöreler görmesine katkı sağlamaktadır (Çulha, 2008).  

Sosyal anlamda katkısı olması ile beraber festivallerin ekonomik fayda sağladığı da görülmektedir 
(Çela, vd;, 2007). Aynı zamanda festivaller Dünya pazarında da ön plandadır. Paris, New York, 
Antalya, Roma, İstanbul, Barcelona gibi birçok şehir günümüz zamanlarında “marka” haline gelmiştir. 
Marka haline gelmelerinin sebeplerinden bir de şehirlerde yapılan etkinliklerin (spor organizasyonları, 
festivaller, şenlikler vb.) olmasıdır (Kargiglioğlu ve Kabacık, 2017). Bu etkinlikler kapsamında yemek 
kültürel bir biçim olarak çeşitli törenlerdeki ve festivallerdeki yerini korumaktadır. Bunun yanı sıra 
gastronomi deneyiminin yaşandığı festivallerde ana unsur olarak yemek yer almaktadır (Cömert ve 
Çetin, 2017).  

Gastronomi festivalleri, yemek, tarım ürünleri, şarap ve bir kültürü tanıma aracı olan mutfağı ele 
almaktadır. Bu festivaller bölgeden gelenler ve dışarıdan katılanlara o bölgede bulunan yöresel 
ürünlerin ve gelenek göreneklerin tanıtılması amacı ile yapılmaktadır (Özbay ve Semint, 2020).   

Tarih boyunca çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Malatya ilinde birçok yöresel ürün 
bulunmaktadır. Bu ürünlerin tanıtımını da festivaller aracılığı ile yapılmaktadır. Gastronomi temalı 
festivaller; 

● Uluslararası Kayısı ve Kültür Festivali,  

● Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Şenliği,  

● Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali,  

● Arapgir Bağbozumu Şenlikleri,   

● Doğanşehir Elma ve Kültür Şenliği ve  

● Kayısı Çiçeği Festivali’dir.  

Bu festivaller destinasyona sezon dışındaki dönemlerde turist çekmek ve yeni bir imaj yaratmak için 
katkı sağlamaktadır.   

 

Destinasyon Kavramı 

Destinasyon kavramı, bireyin ikamet ettiği yeri dışına gerçekleştirdiği ziyaret alanı olarak ifade 
edilmektedir. Diğer bir ifade ile ziyaretçinin bulunduğu olanaklarından istifade ederek ve belli bir süre 
boyunca kullandığı fiziksel bir alandır (Akyol ve Zengin, 2020).  

Destinasyon pazarlaması ise ülkelerin ve bölgelerin ekonomik gelirlerini arttırmak, kalkınmayı 
desteklemek ve tanınmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir aktivitedir. Bireylerde olumlu ve 
kalıcı bir imaj bırakmak ve destinasyonun markalaşmasını sağlamak destinasyon pazarlamasının 
amaçlarındandır (Özaltaş Serçek ve Serçek, 2015).  

Destinasyonun markalaşmasında birçok unsur bulunmakta ve son yıllarda gündeme gelen gastronomik 
unsurlar ön plandadır.  Turistik hareketler yerelden uluslar arası açılara kadar önemini kazanmış ve 
turizm faaliyetlerinde çeşitlendirme ihtiyacı duyulmuştur (Özsezgin ve Ünlüönen, 2018). Bu 
çeşitlendirme yolunda festivaller son yıllarda adını duyurmaya başlamıştır. Festivallerin destinasyon 
katkısında büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. 

3. Materyal Ve Yöntem  

Bu çalışmada yöresel ürün bağlamında gastronomi temalı festivallerin destinasyona ne ölçüde katkı 
sağlayacağını araştırmak üzere Malatya ilinde yapılan gastronomi temalı festivaller incelenmiştir. 
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“Malatya’da gastronomi temalı festivalleri destinasyona ne ölçüde katkı sağlamaktadır?” araştırma 
sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve nitel veri toplama 
araçlarından görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme festival düzenleyicisi konumundaki yöneticiler 
ve paydaşlar ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında notlar alınmıştır. Araştırma kısmında 14 soru 
içeriği ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yardımıyla 13 katılımcıyla yüz yüze görüşme 
sağlanmıştır.  

Araştırmaya katılan on üç kurumdan katılımcıya doğrudan ismi kullanılmak yerine kod (K1, K2, vb.) 
kullanılmıştır. 

4. Bulgular Ve Tartışma  

Yapılan bu çalışmada katılımcılara sorulan 14 soruya alınan cevaplarda elde edilen bulgular aşağı 
kısımda belirtilmiştir.  

Malatya’da gastronomi temalı festivaller hakkında bilginiz var mı?sorusu ile ilgili olarak 
katılımcılar festivaller hakkında bilgilerinin olduğunu belirtiler. K1 Uluslararası Kayısı ve Kültür 
Festivali ve Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Şenliği Festivalinin daha fazla adı duyulmuş festivaller 
olduğunu belirtti. K8 yeni bir festival olarak 2 yıldır Kayısı Çiçeği Festivalinin yapıldığını belirtti.  K11 
ise küçük ilçelerde yapılan gıda temalı senliklerinde tanıtımının yapılması gerektiğini vurguladı.  

Malatya’da olan gastronomi temalı festivallere daha önce katıldınız mı? Hangi 
festivaller?sorusuna katılımcılar çoğunluk olarak Uluslararası Kayısı ve Kültür Festivali ve Yeşilyurt 
Kültür Kiraz ve Spor Şenliği Festivali cevabını vermiştir. K2 ek olarak Doğanşehir Elma ve Kültür 
Festivaline katıldığını belirtti. K5 ve K10  ek olarak Kayısı Çiçeği Festivaline katıldıklarını belirtti. K6, 
K7 ve K11 ek olarak Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivaline katıldığını belirtti. K12 de ek olarak 
Arapgir Bağbozumu Festivaline katıldığını belirtti. K1 tüm gastronomi temalı festivallerde bulduğunu 
belirtti.  

Başka illerde veya ülkelerde festivallere katıldınız mı? Katıldığınız var ise Malatya’da olan 
festivallerle kıyaslandığınızda burada olan festivallerin artıları ve eksileri nelerdir?sorusu 
hakkında katılımcıların çoğunluğunun belirttiği eksiler tanıtım ve reklam yönünden zayıf olmasıdır. Ek 
olarak K3 başka il de katıldığını ifade etti ve eksi olarak yapılan festivallerde çeşitliliğin az olduğunu 
ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti. K8 soruya yanıt olarak “Yurtdışında olan Azerbaycan’ın Kabala 
şehrinde gerçekleştirilen Dünya Reçel Festivali’ne Malatya ilinin kayısı reçelini tanıtımını 
gerçekleştirdik” şeklinde ifade etti. K9 ise yurtdışında Almanya-Malezya da festivallere katıldığını 
belirterek Malatya ilinde gerçekleşen festivallerin daha donanımlı olması gerektiğini vurguladı. K10 
soruya yanıt olarak başka illerde festivale katıldığını belirterek Malatya ilinde gerçekleşen 
“Festivallerin yönetim ve organizasyon kısmında eksiliklerinin olduğunu görmekteyiz” şeklinde ifade 
etti.  K13 başka il de katıldığını ifade etti ve artı olarak festivallerin organizasyonun iyi olduğunu 
belirtti.      

Malatya gastronomi turizmi hakkında bilginiz var mı?şeklideki soruya K2 Malatya ilinin kültürel 
lezzetler açısından çeşitli olduğu ve bu çeşitliliğinde Malatya gastronomisini de etkilediğini 
belirtmektedir. K4 son 10-15 yıldır gastronomi alanında tanıtım faaliyetleri yürütülüyor ve devam 
etmekte olduğunu belirtti. K8 soruyu kapsamlı cevaplayarak “Malatya kültürünün tarihinin 5500 yıl 
öncesine dayanmaktadır. Malatya gastronomisi çok geniştir. Malatya ili köfteler şehridir ve fırın 
yemekleri ile daha ön plandadır. Coğrafi işaretli birçok ürünü vardır” şeklinde ifade etti. K10 ise 
Malatya gastronomisinin alt yapısının olduğu ama tanıtım ve alanda çalışmalarının eksikliğinin 
olduğunu belirtti.  

Malatya gastronomi turizminin tanıtımı ve gelişmesi için kurum olarak ne tür faaliyetlerde 
bulunuyorsunuz?sorusu hakkında K1; “Gastronomi temalı festivallerin çoğuna destek vermekteyiz ve 
ayrıca başka illerde yapılan gastronomi etkinliklerinde Malatya mutfağını tanıtmak için katılım 
gösteriyoruz. BESOS aracılığıyla başka etkinliklerde düzenliyoruz” şeklinde belirtti. K4 soruya yanıt 
olarak web sitesi, sosyal medya üzerinden tanıtımlar yaptığını belirtti ve ayrıca gastronominin içinde 
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yer aldığı etkinliklere katılıp Malatya ilinde yapılan gastronomi etkinliklerinde rehberlikte 
bulunduklarını ifade etti. K6 soru ile ilgili olarak “sosyal medya üzerinden tanıtım yapıyoruz. Malatya 
ilinde alınan coğrafi işaretlerde büyük katkı sağlıyoruz ve Malatya Peyniri ve Malatya Kağıt Kebabı 
yöresel yemeklerin tescilini aldık” şeklinde ifade etti. K7; yapılan festivallerin halk tarafından 
duyurulması adına tanıtım ve reklam yönünden katkıda bulunduklarını belirtti. K9; “MAGTAD olarak 
tanıtım ve sunum faaliyetlerinde bulunuyoruz” şeklinde cevapladı. K10 ise “Malatya gastronomi 
değerlerini tanıtmak adına hem yurt içi hem de yurtdışında çeşitli gastronomi yarışmalarına katılarak 
temsil etmeye çalışıyoruz” şeklinde cevapladı. K12 Malatya mutfağının tanıtımı, gezilecek yerlerin 
reklamı yönünden katkı sağladıklarını belirtti.  

Malatya olan gastronomi/gıda konularındaki festivaller ilin gastronomi turizmine nasıl katkı 
sağlamaktadır?şeklindeki soruya K3 olumlu yönde katkısı olduğunu ve yemeğin bitmeyen bir ihtiyaç 
olarak görüldüğünden lezzetin etkisinin büyük yönde katkı sağladığını belirtti. K4 soru ile ilgili cevabı 
“tanıtım ve reklamın sosyal medya ve televizyona taşınınca etkili bir tanıtım olması ve örnek olarak ise 
şef Danilo’nun Fatih Altaylı’nın programında yaptığı konuşma ile daha fazla yerli ziyaretçinin 
geldiğini görebilmekteyiz” ifade etmektedir. K6 ise olumlu yönde katkı sağlamakta ama daha 
geliştirilerek devamı da sağlanmalıdır diye ifade etmektedir.  K8 ise il ve ilçelerde yapılan festivallerin 
ilk önce turizm hareketliliğinin sağlandığını belirtti. K10 soruya “festivallerin Malatya’ya turistik 
anlamda katkı sağlamaktadır” cevabını verdi. K11; “Destinasyon tanıtımı ve ziyaret sayısının artması 
konularında katkı sağlayacağını görebilmekteyiz” şeklinde cevapladı. K13 ise festivallerin ilimize 
olumlu anlamda ve tanıtım amaçlı katkı sağladığını belirtti.  

Kurum olarak Malatya gastronomi temalı festivallere hangi konularda katkınız oluyor? 
şeklindeki soruya katılımcıların ortak cevabı tanıtım ve reklam konusunda katkılarının olması ve her 
imkanda destek olduklarını belirttiler. 

Malatya’da gastronomi temalı festivaller hakkındaki gözlemleriniz nelerdir?sorusu ile ilgili olarak 
K1 Malatya yöresel yemeklerin tanıtımının eksik olmasını belirtmektedir. K5 soruya yanıt olarak 
“festivallerde Malatya ilinin yemeklerinin kültürel yönde katkıları vardır” şeklinde belirtti. K6 soruyla 
ilgili “son yıllarda olumlu yönde gelişme göstermekte ve bu gelişmenin devamlılığın sağlanması 
önemlidir” şeklinde ifade etti.  K7: festival yapılan bölgenin gelir ettiğini iletmiştir. K8 ise her geçen 
yıldan bir sonraki yıl yapılan festivalin içeriğinin daha zengin olması gerektiğini vurguladı. K9; 
“Malatya ili çok zengin ve farkındalığı olan bir gastronomiye sahip ve tanıtımının daha iyi olması 
gerekiyor” yanıtını verdi. K10 ise tanıtımı organizasyonu katılım ve özel kuruluşların yetersiz 
desteğinin olduğunu belirtti. K11; Malatya’da çoğu ilçede olan bu festivaller her yörenin yöresel ürünün 
değerli olduğunu vurguladı.  K13 soruya yanıt olarak festivallerin ilimiz için büyük katkıları olmaktadır 
şeklinde ifade etti.   

Yapılan festivallerin fiziki donanımı yeterli mi? sorusuna katılımcıların çoğunluğu fiziki donanımın 
yetersiz olduğunu belirtti. K1; “yeterlidir fakat zamana göre gelişim ve değişim gösterecektir” şeklinde 
yanıtladı. K2 soruyu “yeterli fakat daha fazla iyileştirilebilir” şeklinde cevapladı. K12 soruya “yeterli 
düzeyde ama çeşitli konseptler de yapılması daha iyi olur” yanıtını verdi.  

Malatya’da gastronomi temalı festivallere katkı sağlayan kurumlar sizce yeterli mi? Değilse 
hangi kurum ve kuruluşların katılmasını tercih edersiniz?sorusuna K1; destek verebilecek 
derneklerinde katkı sağlamasının daha iyi olacağını belirtti. K2 ise çevre illerdeki kurum ve kuruluşlar 
da destek sağlasa daha iyi olacağını düşünüyorum şeklinde yanıtladı.  K3; “belediyeler, dernekler yanı 
sıra Sağlık Bakanlığı’nın, sektörden gelen kuruluşlarında festivallerin içine girmesi germektedir” 
şeklinde belirtti. K4 bu soruyu kapsamlı ele alarak açıklamıştır: “Yapılan festivallere devletin desteğinin 
ve katılımlarının fazla olduğunu görmekteyiz. Aslında bu destek ve katılımın özel sektörün yapması 
gerekmektedir. Turizmin pazarlama ve satış işidir. Daha fazla olması gereken kuruluşlar, tur 
operatörleri, oteller, acenteler, restoranlar olmalıdır” şeklinde ifade etmiştir.  K7 ise Çevre Müdürlüğü 
ile Sağlık Bakanlığı’nın festivallere destek sağlaması gerektiğini belirtti. K8 festivallere TSO, Borsa 
v.b. STK ve sanayi, esnafın daha fazla katılım sağlaması gerektiğini belirtti.  K12 soruya yanıt olarak 
festivallere derneklerin daha fazla otellerin, acentelerin olması gerektiğini belirtti.      
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Malatya’da gastronomi temalı festivallerin tanıtımının yeteri kadar yapıladığını düşünüyor 
musunuz? sorusuna verilen cevaplar Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo.1 Malatya’da Gastronomi Temalı Festivallerin Tanıtımının Yeterliliği  

Katılımcılar Yetersiz Kısmen Yeterli  Yeterli  

K1  +  

K2 +   

K3  +  

K4 +   

K5 +   

K6 +   

K7  +  

K8  +  

K9 +   

K10 +   

K11 +   

K12  +  

K13 +   

Tablo 1’e göre 4 katılımcının festival tanıtımının “Kısmen Yeterli” olduğunu, 9 katılımcının ise 
“Yetersiz” olduğunu ifade etmişlerdir.  

Malatya’da gastronomi temalı festivallere diğer illerden katılım oranı nedir?sorusuna katılımcılar 
net bir rakamla ifade edememiş ama oranın az olduğunu belirttiler. 

Sizce Malatya’da gastronomi temalı festivallerin içeriği ne yönde zenginleştirilebilinir?soruna 
katılımcıların verdiği ortak cevap tanıtım ve reklam yönünden zenginleştirilmesi gerektiği konusu ve 
halkı bu festivaller konusunda bilgilendirmektir. Ek olarak K4; “Malatya mutfağının, lezzetinin, gıda 
kalitesinin kontrollerinin yapılması ve izlenmesi yönünden zenginleştirmek gerekmektedir” şeklide 
belirtti. K8 ise “öncelikle festivalin büyümesi için o yörenin insanı, esnafı, tüccarı ve iş adamlarının 
katılımda daha fazla katkı sunmaları gerekmektedir” şeklinde cevapladı. K9; “yapılan festivallerimizi 
daha iyi yönde artı çeşitlilik sunarak geliştirmek gerekir” ifadelerinde bulundu. K10 soruyu ile ilgili 
“Malatya mutfağının Dünya mutfağında uygun ürünlerle füzyon bir mutfak kültürü haline getirilmesi 
içeriği zenginleştirecektir” şeklinde cevapladı. K11; “ünlü gurme ve şeflerin gelmesini sağlayarak 
destinasyona daha fazla katkı sunabiliriz” şeklinde ifade etti. K12 ek olarak “kültür, sanat, hem görsel 
hem de duyusal yönden hitabı geliştirilebilir” şeklinde yanıtladı.  

Malatya’da gastronomi temalı festivalleri tavsiye eder misiniz? Neden?  Bu soruya katılımcıların 
hepsi evet cevabını vermiştir. katılımcıların tavsiye nedenlerine bakıldığında çoğu katılımcı (K1, K2, 
K3, K5, K6, K7, K10, K12, K13) tanıtım açısından Malatya’da yapılan festivallere daha fazla katılım 
sağlanması için tavsiye edilmesi gerektiğini belirttiler. Bazı katılımcılar (K3, K7, K5, K12) Malatya 
yemeklerinin tadımı yönünde katılımın olması gerektiğini belirtiler. 
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5. Sonuç Ve Öneriler  

Yapılan araştırmada veriler incelendiğinde Malatya iline son yıllarda gastronomi konusunun gündeme 
gelmesi ve yıllardır yapılan gastronomi temalı festivallerin destinasyona katkısının büyük olduğunu 
görebiliriz. Bu festivaller sayesinde destinasyona olan ilginin artacağı ve ziyaretçi sayısının artması 
beklenmektedir. Yapılan gastronomi temalı festivallerin hepsinin farklı ilçelerde olması da Malatya 
ilinin her bir köşesinde yöresel ürünün olması ve bu ürünleri öncelikle Malatya halkına daha sonra ilgili 
sektör ve illere tanıtımının yapılması Malatya ilinin çekicilik ve popülerliğini artıracaktır. Bunun için 
çalışma sonun da önerilecek konular ise şu şekildedir; 

● Malatya’da gastronomi temalı festivallere katkı sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ve 
sayısı arttırılmalıdır. 

● Her bir ilçede yapılan festivallerin ilçeler bağlamında tanıtımları yapılmalıdır. 

● Sosyal medya aracılı ile Malatya’da yapılan gastronomi temalı festivalleri halkı da 
bilinçlendirilecek şekilde etkin tanıtım ve reklam stratejileri uygulanmalıdır. 

● Festivallerin içeriğinde ürün ve mekan hijyeninin ve halk sağlığının sağlanması için denetimler 
artırılmalıdır.  

● Malatya mutfağının tanıtılması için web tasarımlarına önem verilmeli ve uzman kişilerden 
destek alınmalıdır.  

● İlçelerde yapılan festivaller için konaklama ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşların 
kapasitelerini arttırılması için destek verilmelidir.  

● Malatya yemeklerini sunan yiyecek-içecek hizmetlerinin daha fazla festivallerde yer alması 
sağlanmalıdır.  

● Festivallere bölge halkı dışında daha fazla katılımcı sağlamak için farklı illerde de tanıtım ve 
reklam faaliyetlerinde bulunması gerekmektedir. 

● Festivaller içerisinde çevre bilincine de önem verilmelidir.  
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ÖZET 

 

Kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturan tarihi binalar, yapıldığı dönemin kent dokusu, mimari 
özellikleri, toplumun sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin hem fiziksel olarak hem de kültürel anlamda 
bir takım değerler içermektedir. Kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturan tarihi anıtlar, çeşitli 
sebeplerden dolayı zaman içerisinde yok olmakta veya ayakta kalabilenler, özgün işlevini yerine 
getirememektedir. İşlevini yitirmiş tarihi yapıların korunması için bir araç olarak “yeniden 
işlevlendirme” yöntemi kullanılmaktadır. Tarih boyunca yaygın olarak kullanılan bu yöntem, yapıların 
koruma altına alınarak kaybolmalarının önüne geçilmesinin yanı sıra yeni bir bina elde etme uygulaması 
olarak da günümüze kadar devam etmektedir. 

Konuyu teşkil eden Malatya Kent Müzesi, kışla yapısından müzeye dönüştürülmüş tarihi değere sahip 
bir yapıdır. Yapı, II. Abdülhamit Dönemi’nde, askeri bina olarak inşa edilmiş ve tarihi süreç içerisinde, 
farklı fonksiyonlar için kullanılmıştır. Yapı, 2016 yılında Battalgazi Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. 
Belediye, 2019 yılında yapıyı restore ederek, tarihi binanın müze olarak yeniden işlev kazanmasını 
sağlamıştır.  Bu anlamda kışla binasının müze olarak açılması,  hem tarihi yapıyı korumayı hem de 
yörenin kültürel mirasını, teşhire sunmayı amaçlamıştır. Dolayısıyla tarihi yapının, bünyesinde, halka 
ait somut ve somut olmayan kültürel mirasa yer verilmiştir. 

Çalışmada amaç, tarihi kışla yapısının müze olarak yeniden değerlendirilmesi ile beraber, yörenin de 
kültürel mirasının bir bina içerisinde yer edinmesinin önemine değinmektir. Ayrıca çalışmada, yapının 
müze olarak yeniden kullanılmasının, müzecilik açısından bölge ve yöre turizmine katkıları ele alınması 
hedeflenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Malatya, Kışla yapısı, Müze.  

    

TRANSFORMATION OF A HISTORIC BUILDING TO A MUSEUM WITHIN THE 
CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE: THE CASE OF MALATYA CITY 

MUSEUM 

 

SUMMARY 

Historical buildings, which form an important part of the cultural heritage, contain a number of values 
both physically and culturally related to the urban texture of the period, architectural features, social 
and economic status of the society. Historical monuments, which constitute an important part of the 
cultural heritage, disappear over time for various reasons or those that can survive cannot fulfill their 
original function. The "refunctioning" method is used as a tool for the preservation of historical 
buildings that have lost their function. This method, which has been widely used throughout history, 
continues to the present day as the practice of obtaining a new building, as well as preventing the 
disappearance of buildings by taking them under protection. 

Malatya City Museum, which constitutes our subject, is a building with historical value that has been 
converted from a barracks to a museum. Building, II. It was built as a military building during the 
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Abdülhamit Period and was used for different functions in the historical process. The building was 
allocated to Battalgazi Municipality in 2016. The municipality restored the building in 2019, allowing 
the historical building to re-function as a museum. In this sense, the opening of the barracks building 
as a museum aimed both to protect the historical structure and to present the cultural heritage of the 
region for display. Therefore, tangible and intangible cultural heritage belonging to the public is 
included in the historical building. 

The aim of the study is to emphasize the importance of re-evaluating the historical barracks as a 
museum, as well as the cultural heritage of the region in a building. In addition, it is aimed to discuss 
the contribution of the re-use of the building as a museum to the region and local tourism in terms of 
museology. 

 

Keywords: Malatya, Barracks Structure, Museum. 
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ÖZET 

 

Tarihsel süreçte insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme; göçebe ve yerleşik toplumlara göre 
değişim göstermiştir. Bu değişim toplumların yemek kültürlerinde görülen pişirme, yeme ve koruma 
amaçlı yemek ve servis kaplarının icat edilmesine, çeşitliliğin artmasına ve sanatsal ögelerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Günümüze kadar her dönemde toplumların teknolojik ve estetik beğenisine 
göre yeniden şekillenen yemek kapları, farklı biçim ve ölçülerde kullanılmaya başlamıştır.  

Bu çalışmada, Osmanlı saray sofralarını süsleyen 16. yüzyıl İznik seramiklerinin kaynak taraması ve 
çeşitli müzelerde bulunan eserlerin nitel araştırması yapılmıştır. Kullanım çeşitlerine göre kendi 
içerisinde sınıflandırılan İznik sofra seramikleri, Osmanlı döneminde önemli bir üretim merkezi olduğu 
Ehl-i Hiref defterlerindeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Buna göre; İznik seramikleri kendine özgü 
üretim ve süsleme teknikleri açısından dönemin Çin ve Japon porselenleriyle rekabet edecek kadar üne 
kavuştuğu görülmüştür. 

Araştırma, Osmanlı saray yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan İznik seramik kaplarının dönem 
özellikleri ve sınıflandırılması yapılarak, üretim ve süsleme tekniklerine dair kısa bilgiler verilerek 
sonuçlandırılmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Seramik, Çini, Yemek ve Servis Kapları 

 

İZNİK CERAMICS DECORATIVE OTTOMAN PALACE TABLES 

 

H. Serdar MUTLU 
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ABSTRACT 

 

Nutrition, one of the most basic human needs in the historical process; changed according to nomadic 
and settled societies. This change has led to the invention of food and service containers for cooking, 
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eating and preservation, which is seen in the food cultures of societies, increased diversity and the 
emergence of artistic elements. Meal utensils, which have been reshaped according to the technological 
and aesthetic tastes of societies in every period until today, have started to be used in different shapes 
and sizes. 

In this study, the literature review of the 16th century Iznik ceramics that adorned the Ottoman palace 
tables and the qualitative research of the works in various museums were made. It is understood from 
the records in the Ehl-i Hiref registers that Iznik tableware, which is classified within itself according 
to the types of use, was an important production center during the Ottoman period. According to this; 
It has been observed that Iznik ceramics gained a reputation to compete with the Chinese and Japanese 
porcelains of the period in terms of their unique production and decoration techniques. 

The research was concluded by giving brief information about the production and decoration 
techniques, by classifying the Iznik ceramic pots, which have an important place in the Ottoman palace 
food culture. 

  

Keywords: Ottoman, Ceramic, Tile, Food and Service Platters 

 

GİRİŞ 

 

İnsanlık tarihine bakıldığında beslenme insan için en temel ihtiyaçlarından biri olmuştur. Göçebe ve 
yerleşik toplumların yaşam ve yeme kültürlerine göre değişim göstermesi yemek kültürlerinde farklı 
pişirme, yeme ve koruma amaçlı yemek ve servis kaplarının icat edilmesine yol açmıştır. Dünya 
toplumlarındaki bu zengin yeme kültüründeki çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yemek kaplarında 
sanatsal ögeler yer almaya başlamıştır. Özellikle Çin ve Japon İmparatorluklarına bağlı üretim yapan 
porselen yemek kapları dünyada kendine özgü üslubu ile dikkat çekmiştir. Bu porselen yemek kapları 
çeşitli devletlere ve Osmanlı sarayına hediye olarak gönderilmiş ve değerli oldukları için sarayın Ehl-i 
Hiref olarak bilinen envanter defterlerinde kayıt altına alınmıştır. O dönemlerde İznik seramik ve çini 
yemek kapları bu porselenler kadar değerli görülmediğinden ancak daha sonraki yıllarda envanter 
defterine girebilmiştir. 

İznik sofra seramik kapları mavi beyaz dönem olarak bilinen bir dizi üretimiyle Çin ve Japon 
porselenlerine benzer özelliklerde üretilmeye başlanmıştır. İznik çini üretim merkezi Osmanlı 
Sarayındaki nakkaşların tasarımlarına göre üretim yaparak daha kaliteli seramik ve çiniler üretmeye 
başlamış ve dönemin Çin ve Japon porselenleriyle rekabet edecek kadar kaliteye ulaşmıştır. Daha 
sonraki dönemlerde Osmanlı Devletinin çeşitli devletlere hediye ettiği İznik çini ve seramikleri dünya 
müzelerinde ve özel koleksiyonlarda görülmeye başlamıştır.   

Farklı coğrafyalarda görülen yemek kültürlerinde kullanılan kaplar; porselen, metal, ahşap, cam,  
seramik ve çini gibi çeşitli malzemelerden üretilmiştir. Şekil ve biçim olarak büyük değişimlere uğrayan 
yeme kapları önceleri yeme ihtiyacı için sonraları yemekleri korumak amaçlı kullanılmıştır. Günümüze 
gelinceye kadar yemek kapları farklı kültürlere göre değişim ve gelişim göstermiştir. Farklı işlevler de 
üstlenen yemek kapları sanatsal ögelerle zengin görsellikte zarif sofraları süslemeye başlamıştır. Bu 
kaplar arasında Osmanlı saray sofralarını, Padişah tören ve şenliklerini süsleyen İznik seramik ve çini 
kapları; üretim teknolojisi, biçimleri ve süsleme elemanları açısından dönemin porselen kaplarıyla 
rekabet edecek kaliteye ulaşmıştır. Osmanlı saray sofralarında kullanılan bu yemek kapları dönemin 
ihtişamını yansıtması yanında yapım-teknik ve malzemesi açısından, sanatsal üslubu, estetik, görsel ve 
plastik değerler açısından son derece zengin çeşitliliğe sahiptir.  
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YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, Osmanlı saray sofralarını süsleyen 16. yüzyıl İznik dönemi çini seramiklerinin kaynak 
taraması ve çeşitli müzelerde bulunan eserlerin nitel araştırması yapılmıştır. Osmanlı dönemi minyatür 
yazma eserlerinde yer alan resimsel konular dönemin yemek kültürü sahneleri betimleme ve yorumlama 
açısından kaynak olarak yararlanılmıştır. 

Araştırmada literatür taramasına yönelik örnek yemek kaplarının sınıflandırılması yapılmış, üretim ve 
süsleme teknikleri açısından incelenmiştir. 

 

1. OSMANLI SARAY SOFRALARINDA 16. YÜZYIL İZNİK ÇİNİ YEMEK KAPLARI  

 

Osmanlı Dönemi yemek kapları hakkındaki bilgilere, dönemin arşiv belgelerinde, tarihi kaynaklarda, 
seyahatnamelerde, çeşitli batılı gezginlerin resimlerinde, minyatür eserlerde ve sarayın kayıtlarında 
ulaşılmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu dönemde seramik ve çini yemek 
kaplarının ilk kullanımı Çin porselenlerinin etkisiyle başladığı anlaşılmaktadır. 

Osmanlı dönemi saray ve halk için üretilen seramik ve çini kapların üretimini Çin ve Avrupa 
porselenleri (Fağfur veya Seladon) etkilemiştir ve bunun için Osmanlı döneminde önce İznik ve 
Kütahya seramik ve çini üretim merkezi olmuştur. Daha sonra Sultan II. Abdülhamid (1890) tarafından 
Yıldız Sarayında ilk porselen fabrikası olan Yıldız Porselen Fabrikası kurulmuştur. Bu fabrikada 
üretilen yemek kapları sarayın sofralarını süslemiştir (Ak, 2007, s.23). 

Osmanlı Dönemi’nde sarayın sofrasında kullanılan pişmiş toprak kaplar, bir inanışa göre Çin porseleni 
içine zehir konulduğunda bunu belli etmesinden dolayı yemek kapları olarak kullanılmıştır (Çalışıcı 
Pala, 2012, s.35). Ayrıca sarı porselen olarak bilinen Çin porseleni, imparatorluk rengini temsil ettiği 
için de özellikle tercih edilmiştir. Türk devletlerinde ise sarı renk, hem imparatorluk rengi hem de 
dünyanın merkezinin sembolü kabul edilmiştir ve bu inanış eski Şaman geleneğinden kaynaklıdır  
(Çalışıcı Pala, 201,s. 42).  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1:  Minyatürlerde Yemek Kapları, (Atasoy ve Raby, 1989, s. 35). 

 

 Osmanlı Döneminde seramik ve çini kap kullanımın tercihini etkileyen bir diğer inanış ise, altın ve 
gümüş kaplarda yemek yenmesi İslam dininde yasak olmasıdır. Bu nedenle değerli maden yerine pişmiş 
toprak ürünleri tercih edilmiştir. Altın maden yerine altın gibi gözüken altın kaplı bakır ve gümüş gibi 
gözüken kalay kaplı bakır ürünlerin kullanıldığı görülmektedir (Çalışıcı Pala, 2012, s.35).  Seramik ve 
çini kaplar yüksek pişirim derecelerinden dolayı sert ve dayanıklı olması ve bunun yanında ısıyı iyi 
iletmesi ve geç soğutması nedeniyle besinlerdeki asit ve alkalinden etkilenmedikleri için de sıklıkla 
tercih edilmiştir (Ak, 2007, s.25). 
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İznik seramik kaplar beyaz hamurlu, kalıp veya çömlekçi tornasında değişik formlarda üretilmiştir ve 
şeffaf sırlı ile sırlanmıştır. Bu kaplar arasında; düz ve çukur tabak, kapaklı kâse, derin kâse, leğen, kupa, 
kavanoz, maşrapa, sürahi, vazo, fincan, kandil, şamdan, askı topu, kalemdan gibi günlük kullanım 
eşyaları yer almaktadır. Osmanlı döneminde oldukça zengin çeşitlilikte görülen standart boyutlarda 
üretilen yemek kapları, yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda İznik atölyelerinde en çok üretilen 
biçimin, tabak formu olduğu anlaşılmaktadır  (Bilgi, 2009, s.24). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim sisteminde olan bu belgelerden biri de Ehl-i Hiref defterleridir 
(Osmanlıcada bugünkü sanat ve zanaat sözcüklerini içermektedir. El işçiliğine dayanan her tür üretim  
“ hiref ” kapsamında değerlendirilir, bu alanlarda çalışanlar ise “ehl-i hiref ” ya da “ erbab-ı hiref” 
olarak nitelendirilir.). Bu defterlerde çinicilerin isimleri, nereli oldukları, hangi tarihler arasında 
çalıştıkları ve ne kadar ücret aldıklarına dair bilgiler; seramik ve çini kapların satışlarıyla ilgili narh 
defterlerinde (Zorunlu mallar ve üretim faktörleri için resmî yetkililerce belirlenen her yerde geçerli 
olan fiyat ) ise formlar, ölçüler ve fiyatlarına dair bilgiler yer almaktadır (Atasoy ve Raby, 1989, s. 25-
26). 

İznik dönemi kullanım seramiklerinin; tarih, üslup, form, motif, renk ve kullanım alanına göre farklı 
biçimde sınıflandırıldığı görülmektedir. Atasoy ve Raby’e ait İznik kitabında seramik ve çini kapların 
kullanım alanına göre dört ana grupta sınıflandırıldığı (bkz Atasoy ve Raby, 1989, s.37-48) 
görülmüştür.  

Bu grup içinde yer alan Yemek ve Servis Kapları; Tabaklar, Sahanlar, Tepsiler, Kâseler-Üsküreler ve 
Tazza’lar tek tek sınıflandırılmış tür ve biçim özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca yemek ve servis 
kaplarının üretim yılı, biçimi, renk, desen ve kompozisyon açısından örnek eser incelemeleri yapılarak 
açıklanmıştır. 

 

2. YEMEK VE SERVİS KAPLARININ BİÇİM AÇISINDAN İNCELENMESİ 

2.1. Tabaklar 

 

Yapılan araştırmalar ve kazılar sonucunda Osmanlı döneminde İznik’te en çok üretilen yemek kap 
türünün tabak olduğu bilinmektedir (Hwee Lie Blehaut, 2001,s.20). Tabakların; genellikle daire 
formunda, fazla derin olmayan farklı boyut ve biçimlerde oldukları dönemin yazılı kaynakları ve 
minyatür eserlerin de görülmektedir.                                                                                                                          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 1: İznik, Tabaklar ve Sahanlar, (Atasoy ve Raby; 1989, s 38). 
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2.2. Sahanlar 

Osmanlı dönemi İznik atölyelerinde genellikle geniş kenarlı üretilen tabakların yanı sıra kenarlı veya 
kenarsız düz dipli sahanlarında üretildiği Atasoy ve Raby’e ait İznik kitabında detaylı şekilde yer 
almaktadır. Üretilen Sahan tabak formları; kenarsız derin ve yanı eğimli, sığ olanlarınki ise daha dik 
olduğu kaynakta görülmektedir. Sığ olan dar kenarlılarda yuvarlak kenarlı ve eğimli kenarlı olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır.  

 

Resim 2:  Minyatürlerde Yemek Kapları           Resim 3: Minyatürlerde Yemek Kapları 

(Atasoy ve Raby, 1989,s. 34).                                       (Atasoy ve Raby, 1989, s.34). 

Sahanların farklı kap türleriyle birlikte kullanımı minyatür eserlerde yer almaktadır (Resim1-2). 
Özellikle törenlerde ve ziyafetlerde yiyecek ya da içecek olan kapların altında sahan tabağın 
kullanıldığı bilinmektedir (Atasoy ve Raby, 1989, s.43). 

2.3.Tepsiler 

Genelde tepsi biçimli kaplar; içinde yemek pişen ya da servis yapılan orta boy ya da büyük kalaylı bakır 
ürünler için kullanılan bir terimdir. Çoğunlukla yuvarlak biçimde tasarlanmış, içinde yemek pişirilenler 
derin, servis için kullanılanlar ise sığ olarak biçimlendirilmiştir. Bu tür seramik tepsilerden günümüze 
kadar ulaşan bir örneğe hem kaynaklarda hem de minyatürlerde rastlanılmamıştır (Atasoy ve Raby, 
1989, s.44). 

2.4. Kâseler - Üsküreler   

Osmanlı dönemi İznik yemek kaplarının çoğu faklı biçim ve boylarda yapılmıştır ve kâseler de 
alışılmadık biçim ve boyutlarda şekillendirildiği kaynaklarda görülmektedir. Kâseler genellikle sıvı 
yiyecekler için kullanılmıştır. Bu yemek kapların bazıları kapaklı bazıları da kapaksız olarak 
tasarlanmıştır. Bu kâselerin bir bölümü Osmanlı metal kaplarına, bir bölümü de Çin porselenlerinden 
etkilendiği yapılan literatür araştırmalarında görülmektedir (Atasoy ve Raby, 1989, s.45). Başka bir 
kâse türü de Üsküre-i şerbet, Üsküre-i hoşaf ve Üsküre-i turşu gibi yazılı kaynaklarda yer alan derin ve 
yayvan olan üsküre de kâse kapları içinde yer almaktadır.
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Kapaklı Kâseler / Üsküreler 

 

  
                                             

Çizim 2: İznik, Kâse ve Üsküreler, (Atasoy ve Raby, 1989, s. 38). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4: Minyatürlerde Yemek Kapları, (Atasoy ve Raby, 1989, s. 36). 

 

2.5. Tazza’lar  

 

Osmanlı dönemi yemek tabakları grubu içinde yer alan başka bir tabak formu da yüksek ayaklı ve derin, 
ya da sığ bir kâse olarak tanımlanan “tazza” bütünüyle Osmanlılara özgü yemek ve servis için kullanılan 
bir kap türü olduğu bilinmektedir. Çin’de, İran’da ve Avrupa’da bu formun bir benzeri olduğu 
görülmemiştir. Günümüze ulaşan örneklerin sayısı az olmakla birlikte minyatürlerde hem seramik hem 
de metal örneklerine çok sık rastlanılmıştır (Atasoy ve Raby, 1989, s.45). 

                   

 

 

 

 

 

 

Çizim 3: İznik, Tazzalar, (Atasoy ve Raby, 1989, s.38). 
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Ayaklarının yüksekliği ve kâse kısmının derinliği farklı olan bu kapların birçoğunun geniş kenarlı ağzı, 
bir kaçının da kenarsız ağzı olduğu Atasoy ve Raby’e ait İznik kitabında detaylı olarak 
bahsedilmektedir.  

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

               

Resim 5: Minyatürlerde Yemek Kapları, (Atasoy ve Raby, 1989, s.46). 

 

3. İZNİK DÖNEMİ YEMEK KAPLARININ KOMPOZİSYON AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

İznik yemek ve servis seramik kaplarında işlevsellik ön planda olsa da biçimleri daha güzel göstermek 
ve estetik değer katmak amacıyla çeşitli dekor süslemeleri de kullanılmıştır. Her kap kendi biçimine 
uygun bordür, kenar ve süsleme kompozisyonlarına ayrılarak sır altı ve sır üstü dekorları yapılmıştır.   

Seramik yemek kaplarında kullanılan kompozisyonlar incelendiğinde; motifler genellikle tek başlarına 
kullanılmamış ve birbirleriyle değişik konum ve doğrultuda eklenerek bağlanmışlardır. Belirli 
biçimlerde ve ölçülerdeki tasarlanan kompozisyonlar gövde, çanak, boyun, dip gibi yapılan formun 
yüzeylerine ayrı ayrı desenler ve motifler olarak belirli uyumda ve yoğunlukta oluşturulmuştur. Bu 
uyum motiflerin ölçü, denge, şekil ve renk olarak bütünlüğünü korumasına önem verilmiştir (Kurt, 
200,s. 46). Sürekli gelişme eğiliminde olan kompozisyonlarda uygulanan formun kenarı şerit, çizgi veya 
bordür ile tamamlamıştır ve sonsuz uzayan motifleri de sınırlandırılarak sonlandırılmıştır. Sarayın kendi 
içinde çeşitli üslupların olduğu da kaynak kitapta yer almaktadır (Atasoy ve Raby, 1989, s.43-76-82). 

Bu bölümde farklı form ve biçimlerde olan yemek ve servis kaplarının sınıflandırmaları yapılmış ve 
kompozisyon özellikleri açısından biçim, desen, motif, renk olarak ele alınmış ve örneklerle 
açıklanmıştır. 
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4. ÇİNİ TABAK BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

4.1. Tabaklar 

 

 
 

Resim 6. İznik Tabak, 1570–1575, (Atasoy ve Raby, 1989, s.308 ). 

 

Eser Adı -Tarihi            Selvili Tabak 

Eser Yapım Tarihi    1570–1575 

Eser Ölçüleri     Çap: 30 cm. 

Eser Biçimi         Dilimli ağız kenarlı, dairesel çukur çini tabak 

Üretim Tekniği        Kalıpla üretim, beyaz hamur üzerine beyaz astarlı. 

Dekor Tekniği Çok renkli, sır altı tekniği. 

Desen Renkleri   Siyah, kobalt mavi, bakır yeşili ve kabarık mercan kırmızısı  

Sırlama Tekniği Şeffaf sır ve daldırma  

Bulunduğu Yer   Musee de la Renaissance, Chateau D’ ecouen, env. No. CI.8178. 

                    

Kompozisyon: 16. yüzyıl ikinci yarısında sarayın nakkaşhanesin de padişahın kararı ile seçilen 
ustaların kendilerine has oluşturdukları üslupları olduğu hatta kendi adları ile anıldığı bilinmektedir 
detaylı bilgi Atasoy ve Raby ait İZNİK kitabında yer almaktadır (Atasoy ve Raby, 1989).  

  Bu örnek yer alan tabak formu kompozisyon açısından incelendiğinde sarayın nakkaşı Kara Memi’nin 
eserlerinde görülen natüralist üslup kullanıldığı görülmüştür. Kara Memi üslubu denilince lale, gül, 
karanfil, sümbül, nergis gibi çiçekler ve nar ağacı, selvi, bahar dallı motifleri olduğu bilinmektedir. Bu 
üslup da kullanılan motifler Osmanlı sanatının ana teması haline gelmiştir. Örneğin Selvi ağacı motifi, 
düz ve dik biçiminden dolayı Arapça Allah sözcüğünün ilk harfi olan Elif’i anımsattığından dolayı 
sembolik olarak da en çok kullanılan motif olmuştur. Selvi ağacı genellikle lale ve gül motifi ile birlikte 
bezenmiştir yine ana temaya uygun olarak ona (Allah’a) yakın olanları temsil ettiği düşünülmektedir.  
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Örnekte yer alan daire biçiminde tabağın kompozisyonu incelendiğinde;  aynı kökten çıkan gövdesi 
yukarı doğru zikzak desenli selvi ağacı ve iki yanında simetrik olarak açılan karanfillerle süslenmiştir. 
Selvi ağacının kökünden çıkan laleler sağda ve solda simetrik kompozisyon oluşturmuştur. Sağdaki lale 
kırmızı, soldaki lale kobalt mavi renkle boyanmış ve simetrik kompozisyonun dengesini bozmak için 
dekorlanmıştır.  

Tabağın kenar bordüründe ise; dalga motifi ve geometrik biçimlerden oluşan dairesel şekillerle 
süslenmiş ve tek çizgi ile sınırlandırılmıştır.  

 

4.2. Sahanlar 

 

 

 

 

 

Resim 2. İznik, Kenarsız çukur tabak, 1535–1540, (Bilgi, 2009, s.58 ) 

 

Eser Adı -Tarihi            Çintamânili Sahan 

Eser Yapım Tarihi    1535–1540 

Eser Ölçüleri     Çap: 30,5 cm. Y: 4 cm. 

Eser Biçimi         Kenarsız çukur tabak, düz ağız kenarlı, sığ gövdeli ve halka dipli 

Üretim Tekniği        Kalıpla üretim, beyaz hamur üzerine beyaz astarlı. 

Dekor Tekniği Mavi-beyaz iki renkli, sır altı tekniği. 

Desen Renkleri   Kobalt mavisi, turkuaz renkli 

Sırlama Tekniği Şeffaf sır ve daldırma  

Bulunduğu Yer   Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul 2009 

 

Kompozisyon: İznik dönemi çini tabağın kompozisyonunda; ikisi altta biri üstte üçgen şeklini 
anımsatan üç yuvarlak ve iki dalgalı çizgiden oluşan Çintamâni (Pars beneği) motifi kullanılmıştır. Bu 
motif; kaplan postu, bulut, şimşek, dudak gibi değişik isimlerle çeşitli yayınlarda anılmaktadır. Osmanlı 
döneminde bu motif güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak sıkça kullanmışlardır. Üç yuvarlak 
çintemani motifi pars postunda görülen beneklere, iki dalgalı çizgi ise kaplan postuna benzetilmiştir. 
Farklı sanat alanlarında da kullanıldığı gibi seramik ve çini tabaklarda da sıkça kullanılmıştır (Birol ve 
Derman, 2008, s.169).  
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Tabağın merkezi ile bordür iki eşit çizgi ile merkezi bordürden ayırarak merkeze derinlik duygusu 
verilmiştir. Tabağın ortası, yuvarlak madalyon içinde çift sıra konturlu, kayan eksenler halinde 
çintamâni motifi ile bezenmiştir. Bu motif tabağın kenar bordüründe ve arka yüzde de tekrar edilmiştir. 
Tabağın ortasında desen yatay ve simetrik şekilde tasarlanmıştır ve bordür etrafı kenar çizgisi ile 
sınırlandırılmıştır.  

Kompozisyonu oluşturan desenler Kobalt mavi renk ile konturlanmış ve desenlerin içleri mavi ve firuze 
renkle boyanmıştır. Renkte sağlanan bu uyum boşluk doluluk dengesinin uyum içeresinde kullanılması 
ile zengin bir görsel anlatım dili oluşturmuştur.  

 

4.3. Tepsiler 

 

 

 
 

Resim 3. İznik, Kenarsız düz tabak, 1545–1550, (Atasoy ve Raby, 1989, s.196). 

                          

Eser Adı -Tarihi            Goncagüllü Tepsi 

Eser Yapım Tarihi    1545–1550 

Eser Ölçüleri     Çap: 31 cm.  

Eser Biçimi         Kenarsız tabak, düz ağız kenarlı, sığ gövdeli ve halka dipli 

Üretim Tekniği        Kalıpla üretim, beyaz hamur üzerine beyaz astarlı. 

Dekor Tekniği Çok renkli, sır altı tekniği. 

Desen Renkleri   Kobalt mavisi, mavi, yeşil ve mangan pembesi  

Sırlama Tekniği Şeffaf sır ve daldırma  

Bulunduğu Yer   Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul 2009 

Kompozisyon: 16. yüzyıl ortalarında İznik çini ustaları mavi-beyaz renkle ürettikleri çini eserlerde 
farklı renkler kullanmaya başlamışlardır. Bu grup çinilerde önce yeşil daha sonra da mangan moru, 
mangan pembesi, mavi, lacivert, zeytin yeşili gibi pastel renkler kullanılmıştır. Tabak tek bir yüzey gibi 
düşünülerek kompozisyon oluştururken merkez, çanak ve kenar gibi ayrılmalar yapılmamıştır. 
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Çin tabaklarında görülen çiçekli kıvrımlı dallar, İznik çinilerinde kendine özgü bitkisel tarzlardaki 
kompozisyonlarda kullanılmıştır. Serbest kompozisyon şeklinde üretilen bu tabakta merkezden sağa ve 
sola dağılan goncagül motifi ve bu motifin ortasından çıkan asimetrik lale ve sapların kesiştiği 
noktalarda penç motifleri yer almaktadır. 

Tabak formunda Goncagül motifi ön planda tutulduğu için kompozisyondaki diğer motifler büyüklük 
ve küçüklük ilkesi doğrultusunda dengeli olarak kullanılmıştır. Goncagül motiflerin dönen hareketleri, 
pençlerin durağan yapısına karşıtlık oluşturarak kompozisyonda uyum sağlanmıştır. Desenin bitimini 
gösteren kenar çizgisiyle tabak sınırlandırılmıştır (Tosunoğlu, 2011, s.55-56).  

 

4.4. Kâseler-Üsküreler 

 

 
 

Resim 4. İznik, Kâse-Üsküre, 1580–1585, (Atasoy ve Raby, 1989, s.342). 

                                   

Eser Adı -Tarihi            Balık Pullu Kâse 

Eser Yapım Tarihi    1580–1585 

Eser Ölçüleri     Çap: 20.7 cm, Y: 21.7 cm. 

Eser Biçimi         İçe dönük düz ağız kenarlı çini kâse,  yarım küre gövdeli, yüksek 
halka kaideli ve topuz tutamağa sahip geçme kapaklı. 

Üretim Tekniği        Çarkta üretim, beyaz hamur üzerine beyaz astarlı. 

Dekor Tekniği Çok renkli, sır altı tekniği. 

Desen Renkleri   Siyah, kobalt mavi, yeşil, firuze ve kiremit kırmızısı  

Sırlama Tekniği Şeffaf sır ve daldırma  

Bulunduğu Yer   Ömer M. Koç Koleksiyonu. 

 

Kompozisyon: Örnek kâse formun da yer alan kompozisyon incelendiğinde köken olarak Orta Asya’ya 
kadar dayanan Rumi motifi yer almaktadır ve bu motif birçok alanda kullanıldığı gibi Türk çini ve 
seramik sanatında da oldukça yaygın kullanılmıştır. Rumi motifi hayvan figürlerinin kanat, bacak ve 
bedenlerinin stilize edilmiş şekli olarak bilinmektedir ve sembolik olarak kahramanlık, kuvvet, bereket, 
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mertlik ve bağlılık gibi değerleri temsil ettiğinden dolayı sıklıkla kullanılan bir motif olmuştur (Birol 
ve Derman, 2008:40-41). 

Gövde ve kapakla iki parçadan oluşan kâse formu, karşılıklı iki rumi kıvrımın gelmesiyle ve dört adet 
yarım madalyon oluşturularak desenlenmiştir. Geometrik kompozisyonun egemen olduğu kâsede 
zeminin tamamı balık pulu motifi ile süslenmiştir. Üst üste eklenerek konturlanan balık pulu motifi 
algısal olarak genişleme hissi vermektedir. Kâse ve kapağın kenarındaki geometrik örgü motifi birer 
kuşak oluşturarak her ikisini de çevrelemiştir. Kâsenin kapak tutamağının çevresi radyal biçimde tekrar 
eden motifle sınırlandırılmıştır. Kâsenin içinde, altı yapraklı çiçek motifi çift çizgiyle sınırlandırılarak 
dekorlanmıştır.  

Balık pulları kontur çizgileri arasında beyaz boşluk bırakılarak, kobalt mavisi ve firuze yeşil renkler ile 
boyanmıştır. Kompozisyonda kırmızı rengin ön planda tutulması, kobalt mavisinin uzaklık etkisi ile 
kompozisyona ayrıca boyut kazandırmış ve genel renklerle denge kurulmuştur. 

4.5. Tazza’lar 

  

 

 

 

                             

 

 

 

 

Resim 5. İznik, Ayaklı Tabak “ Tazza”, 1560–1580, (Bilgi, 2009, s.346). 

 

Eser Adı -Tarihi            Hatayili Tazza 

Eser Yapım Tarihi    1560–1580 

Eser Ölçüleri     Çap: 24.5 cm, Y: 10.4 cm. 

Eser Biçimi         Yüksek ayaklı çini tabak, hafif dışa dönük düz ağız kenarlı, 
çukur gövdeli ve halka kaideli. 

Üretim Tekniği        Çarkta üretim, beyaz hamur üzerine beyaz astarlı. 

Dekor Tekniği Mavi -Beyaz, sır altı tekniği. 

Desen Renkleri   Kobalt mavi ve açık mavi  

Sırlama Tekniği Şeffaf sır ve daldırma  

Bulunduğu Yer   Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul. 

Kompozisyon:  Yüksek ayaklı tabak “tazza” grubunda olan yemek kabın içinde ve dışında ayrı 
kompozisyon şemaları kullanılmıştır. İç merkezde bitkisel kompozisyon şemasının egemen olduğu 
desende, bir madalyon içinde penç ve bu penç motifini kuşatan, birbirlerine ince saplarla bağlı, 
dönüşümlü düzende stilize başak demetleri ile hatâyi (lotus) motifleri ana süslemeyi oluşturmaktadır. 
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Penç motifi, herhangi bir çiçeğin kuşbakışı görüntüsünün stilize edilmesiyle elde edilmiştir (Birol ve 
Derman, 2008: 47). Hatâyi motifi; doğada bulunan çiçeklerin dikine kesitinin, anatomik çizgilerinin 
üsluplaştırılmasıyla oluşturulan ve çoğunlukla simetrik bir biçimde çizilen motif çeşididir. Bu motif 
şakayık, çiçekli arabesk, lotus, palmet gibi isimlerle anılmakta ve farklı dönem üsluplarıyla değişik 
çizilmiş şekillerinin var olduğu bilinmektedir (Birol ve Derman, 2008: 65-66). Eser incelenmesinde dil 
birliği olması açısından hatâyi olarak verilmesi tercih edilmiştir (Tosunoğlu, 2011, s.63).  

Örnek tabak biçiminin iç ve dış yan yüzeyleri merkezin aksine dikey eksenli şekilde, yan yana 
sıralanmış ve bir birinin tekrarı olarak tasarlanan geometrik motifler ve içleri dönüşümlü olarak küçük 
yaprak ve şeritli nişlerle süslenmiştir. Zemin boş bırakılarak yaprak ve şerit çizgilerin boyanması 
boşluk-doluluk ilişkisi yönünden dengelemiştir. Yüksek kaidenin üzeri ise ayak kaidesine ters 
yerleştirilmiş hatâyi (palmet frizi) ile süslenmiştir. Palmet ve Lotus motiflerinin kökeni Mısır sanatına 
dayanır. Şekil olarak palmiyeye benzerliği ve palmiye ağacının da el biçimini çağrıştırması nedeniyle 
bu motife palmet denilmiştir. Palmet ismi Latincede beş rakamının karşılığı olan “Palma” Fransızcada 
“Palme” isminden gelmektedir. Bu motif Türk sanatında kullanılan Palmet ve Lotus motiflerinin orijini 
olarak kabul edilmiştir (İnal, 1975, s.197). Palmet-lotus motifi; bir sapın iki tarafından simetrik olarak 
sıralanmış yapraklardan oluşan üsluplaştırılmış bitkisel süsleme öğesidir. Friz ise, genellikle şerit 
biçiminde yapılmış her tür sanat yapıtına verilen isim olarak bilinmektedir (Sözen ve Tanyeli, 2007). 

 

Tazza kaidesinin alt kenarı ile içteki ağız kenarı geometrik tarzda oluşturulan zikzak motifli bir kuşakla 
çevrelenmiştir. Mavi-beyaz üslupta boyanan bu kapta zemin beyaz bırakılarak desen ön plana çıkmıştır. 

 

SONUÇ  

 

Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatında özel bir konuma sahip olan İznik kenti, zamanla önemli bir 
kültür merkezi haline gelmiştir. Özellikle 16. yüzyılda ihtişamlı bir dönem yaşayan İznik seramik ve 
çinileri mimari yapılarla saray sofralarını süsleyen en nadide kapların üretim merkezi olmuştur.  

Bu çalışmada Osmanlı Dönemi saray sofralarını süsleyen seramik ve çini kapların üretim biçimlerine, 
süsleme teknikleri ve kompozisyon özelliklerine dair bir kısa bilgiler verilmiştir. Bu tür kaplardan farklı 
özelliklere sahip olanlardan bir seçki grubu hazırlanmış, dönemin Çin ve Japon porselenleriyle rekabet 
edecek kadar üst düzey kaliteyi yakalayan İznik çini yemek kaplarına yer verilmiştir. Türk İslam dinini 
kendi yaşam kültürüyle birleştiren Osmanlı Devleti yemek kültüründe de kendine özgü bir tarz 
oluşturmuştur. İznik seramik kapları üretim teknolojisi ve kalitesi yanında bitkisel ve geometrik 
süsleme kompozisyonlarıyla saray sofralarında ve mutfağında kullanılmıştır. Daha çok yemek ve sıvı 
içeceklerin depolanmasında kullanılan pişmiş toprak kaplar, saraya yönelik çok amaçlı üretilmiştir. 
Bunun yanında her dönemde farklı geleneksel yaşam biçimlerine bağlı olarak işlevinin, biçiminin ve 
boyutlarının değiştiği de gözlenmiştir.  

Osmanlı saray sofralarını süsleyen İznik seramik kaplarının seçilen örneklerinde yapılan incelemelerde 
biçim açısında bakıldığında; tabak formlarının belirli bir ölçü standardının olmadığı ve o dönemin 
estetik beğeni düzeyine göre şekillendiği görülmektedir. Tabakların ayak yüksekliği ve derinliğinin 
değişken olduğu 16. yüzyıl İznik seramik ve çini yeme kaplarında biçim olarak da birçoğunun geniş 
kenar ağızlı veya kenarsız düz olduğu işlevine göre üretildiği anlaşılmıştır.  

Kompozisyon açısından bakıldığında İznik seramik kaplarının biçimlerine göre belirlenen 
kompozisyonların tüm veya parçalı olarak uygulandığı görülmüştür. Belirli biçimlerde ve ölçülerdeki, 
gövde, boyun, çanak, dip gibi bölümlerin yüzeylerine ayrı ayrı desenler uyumlu bir tarzda yapılmıştır. 
Desenler oluştururken şekil, ölçü, denge ve renk ile olan bütünlüğün korunduğu anlaşılmış ve son 
derece zengin süslemeli kompozisyonların çini tabakların kullanım alanlarına göre saray mutfaklarında 
yer aldığı görülmüştür. 
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Abstract 

 

Throughout history, artists have interpreted everything belonging to the culture around them and 
expressed their opinions. In this context, culture, which they use, is the social, political, economic, and 
production of human beings that spread over many areas. This Ridley Scott's “Gladiator” movie with J. 
L. Gerome's “Pollice Verso” is an exciting example of the art and culture interaction that has stood out 
in history. This exemplary stems from the fact that they are concrete examples of the post-age 
contribution of art to other cultures and subsequent generations. This research's primary goal is to 
concretely determine the effect and function of artwork on intercultural interaction. The research was 
conducted with the qualitative research method. The data were synthesized and integrated by doing a 
literature review to reach the sources that found that Gerome's work influenced Ridley Scott. Visual 
examples that clarified the research were examined with descriptive picture analysis. As a result of the 
study, it was concluded that Ridley Scott's Gladiator movie was inspired by J. L. Gerome's "Pollice 
Verso," and Gerome's painting inspired significant cultural motifs and details in the movie. 

 

Keywords: Culture, J. L. Gerome, Ridley Scott, Roman Culture, Pollice Verso, Gladiator, 
Anthropology. 

 

Introductory  

 

Artists have always been influenced by the cultural structure and produced artwork bearing its traces. 
Thus, they used their works as a link in the chain of past, present, and future times. One of the examples 
of these rings is the interaction between the movie “Gladiator” and Jean Leon Gerome's painting 
"Pollice Verso (Thumbs down)". According to anthropologist Edward Burnett Tylor, culture or 
civilization is "a complex whole that includes knowledge, art, tradition, skills, and habits that a person 
learns as a member of a society” (Guvenc, 1979, p.102). Therefore, it can be said that everything created 
by man is within the scope of culture. Based on this definition of Tylor, since everything that human 
beings do is defined as culture, every product created throughout human history can be defined as a 
cultural value. 
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Materials and Methods 

 

The primary purpose of this research is to identify an ideal concrete example of the effect and function 
of a work of art on post-period intercultural interaction. The research was carried out using the 
qualitative research method. The data obtained were synthesized and combined through a literature 
review to find sources documenting how Gerome's work influenced director Ridley Scott. The research 
is limited by supporting the main construction, Gladiator movie and Pollice Verso painting, with 
examples from a few other movies. As a result of the literature review, it was supported that J. Leon 
Gerome's painting was the inspiration for Ridley Scott's Gladiator, and similar folkloric motifs and 
cultural elements were identified in both works. Visual examples that clarified the research were 
examined with descriptive picture analysis. The research universe is the movies that include the 
paintings of artists in Hollywood movies; the sample is the interaction between the movie Gladiator and 
Gerome's movie "Pollice Verso-Thumb Down." 

 

Literature Review 

 

In Art History, many artists have depicted social life and ordinary snapshots of nature, turning them 
into extraordinary paintings. These produced works have taken their place in Postmodern life and 
cinema art, fascinated today's people again, sent messages, or contributed to the feelings and culture of 
the people watching them. 

 

In 1911, Italian film theorist Ricciotto Canudo called cinema the "Seventh Art" and referred to it as 
"plastic art in motion". (Welsh, 1975, p.252-254; https://en.wikipedia.org2) Therefore, the art of cinema; 
is influenced by music, painting, sculpture, architecture, poetry, and literature. When cinema history is 
examined, the art of painting has been used for different purposes on silver screens. These; 

 

- Describing the life of a painter (Van Gogh), 

- Appears as props in the movie (usually), 

-Tables and pictures are the main themes of the movie, 

-The ones used as a mood expression or inspiration in the movie frame, 

-Pictures that translate symbolic expressions, 

-Films that are illustrations can be given as examples, 

-The ones that used to refer to the actor's World. 

 

This way, the artwork's messages transform society and shape its culture. Thus, the artist presents new 
messages by reinterpreting this shaped culture, and this acculturation continues continuously by 
developing within the movement. 

 

 

 

 

                                                            
2 https://en.wikipedia. org/wiki/Ricciotto_Canudo 
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Figure 1.  Culture, Artist and Artwork Cycle. 

Silver Screen references the messages that come with these usage options of the plastic arts to help us 
better understand the actor's world (https://arthive.com/3). These films or actors will not be mentioned 
at length in the research here. However, it can be said that one of the most prominent characters, “Mr. 
Bond, Mr. Bean, Pollock, and Gladiator” movies, can be given as examples. In addition, there are 
paintings commissioned by artists in these films that contribute to society's culture. One of the notable 
ones is the painting commissioned to Jeremy Lipking in the movie "Maiden Robbery (2008)", starring 
Christopher Walkel. Another example is the movie 'Pollock'. 

 

   
Figure 2. Painting by Jeremy Lipking for the movie "The Maiden Heist (2008)". 

Another film is the drama film “Pollock”, in which american actor Ed Harris played Jackson Pollock, 
who died in 1956. Harris took lessons by training himself for his role in this movie. Harris took lessons 
by training himself for the role (https://legacy. npr.org4). Thus, a contribution was made to American 
culture by reviving the biography of an American artist half a century later with another actor from the 
same culture. 

 

 

                                                            
3 https://arthive.com/publications/582~Paintings_starring_on_screen_Top5_canvases_that_played_ 
impressive_parts_in_movies 
4 https://legacy.npr.org/programs/morning/features/2001/mar/010308.harris.html 
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Figure 3.  Ed Harris took private lessons for his role in Pollock. 
 

The most interesting of these paintings was the movie Gladiator, for which Ridley Scott won an Oscar. 
Director Scott was inspired by the painter J. Leon Gerome's painting "Pollice Verso-Thumbs Down," 
which is about a snapshot from Roman culture. The film has also won 59 awards, including Oscars, and 
has been nominated for 106 awards5. Therefore, this Oscar-winning movie, shot 128 years later, added 
the reflections of the Romani culture to today’s culture in a very realistic way or refreshed the cultural 
memory of the society. 

     

Figure 5. Jean Leon Gerome, Pollice Verso-BaşparmakAşağı, 1872, Phoenix Art Museum. 

 

This work of Jean-Leon Gerome; (Figure 5) depicts the moment when a gladiator named Murillo awaits 
the king’s decision, looking at the crowd before delivering the final killing blow during the Roman 
Empire. Death-thirsty spectators in the Colosseum cannot wait to see the end of the defeated gladiator 
by giving Murillo the now-used “thumbs down” sign. Meanwhile, the king, who will make the final 
decision, eats figs calmly from the fruit plate (Allan & Morton, 2010, p. 45). 

 

 

                                                            
5 https://www.imdb.com/title/tt0172495/awards 
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Figure 4. Thumbs Down Gesture and Fig Eating Emperor. 

Comparisons;  When the painting is examined, this work of Gérôme conveys the cultural and folkloric 
elements and traditional gestures of the Roman Empire in its ascendant period, giving the impression 
that they are living the moment and hearing the shouts of the crowd. 

 

 
                                            Figure 6. Tablodan detay. 

 

If we compare Gerome's painting with the movie Gladiator, the visual evidence obtained is rich enough 
to satisfy us. The costumes were used to draw attention to the protocol area of the emperor, weapons, 
handicrafts on fabric/carpets, and architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                              Figure 7 
. Detail from the painting. 
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                                    Figure 8. A scene from the movie “Gladiator”. 

 

 

             
        Figure 9. A scene from the movie. 

Inspiration; Director Scott was inspired by the power of "Pollice Verso", which details the history and 
culture of the Roman Empire. Brian J Robb describes this moment in his book “Ridley Scott.” They 
showed him his painting “Pollice Verso” (Thumbs Down). Roman gladiator Murillo, in the center of 
the great colosseum, next to the defeated gladiator, was waiting for emperor’s decision. Scott said, "This 
image told me about the Roman Empire in all its glory and evil. I felt that moment and wholeheartedly 
accepted the offer." (Robb, 2005, p.107; Landau, 2000, p. 2). 
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               Figure 10. Ridley Scott (Film director). Figure 11. Gladiator Movie Poster (2000). 

 

In another source written on this subject, Vincent LoBrutto declares; "This classic painting has become 
an important reference to Ridley Scott's Gladiator. The Pollice Verso painting also popularized the 
thumbs up and thumbs down gestures, which is Latin for "turned thumbs," in gladiator fights (LoBrutto, 
2019, p. 143) Therefore, Scott decided to direct the project after seeing the painting. From this, it can 
be concluded that the artworks carry cultural images, traditions, and concrete/abstract items from the 
past to the future by acting as a bridge. 

Also, when the actors' costumes in the film are visually examined, it can be seen that Gerome's painting 
inspired them. 

            
                                        Figure 12. A scene from the Gladiator 

 
                               Figure 13. A scene from the Gladiator. 
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                                                   Figure 14. A scene from the Gladiator.       

Discussion 

From the birth of a person until he closes his eyes, his life, lifestyle, and everything he does is culture. 
(Eliot, 1972, p. 31). The artist contributes by influencing the members of society and, therefore, the 
culture with his work. Moreover, this contribution keeps the process, which is constantly transforming, 
active by being influenced by the culture again. In this context, the art of painting becomes an important 
source of cultural stimulus and message in cinema. What makes this feature strong is the artist's unlike 
anything style from the past and the spirit it adds to it. 

Moreover, the artist's soul translates into his work the secrets that do not exist in nature and the universe. 
With this translation, it becomes one of the most important bridges of art culture. On the other hand, 
every culture imposes the most beautiful reality on other cultures and universal values. Just like in 
Gerome's "Thumbs Down."  

Losing and deforming cultures of societies means losing their own identities. For this reason, every 
work of art is the guardian who protects and hides society's identity. If cultural elements and assets are 
not given importance, society loses its identity and degenerates. Gerome's painting also carries the 
cultural elements of the Roman empire, such as tradition, ceremony, gesture, and motifs from history 
into the 21st century. 

Conclusion 

 

Works of art are the bridges of their cultures and keep them alive by contributing to their culture and 
passing it on to future generations. It can be said that the painting 'Thumbs down', the inspiration for 
the movie Gladiator, was shown to director Scott at the right time and by the right people. However, 
Gerome's painting's coding of artistic power made Scott accept the Gladiator movie. Director Scott's 
visual connection to the painting allowed him to hear the crowd's "make us move" shoutings. 

As a result of the research, it has been concluded that J. L. Gerome's "Pollice Verso" and Ridley Scott's 
movie "Gladiator" are one of the most interesting and concrete examples of transferring the interaction 
between art and culture to future generations. In this context, it can be accepted that the work of the 
painter Gerome influenced the movie Gladiator and was the main reason why the movie won 59 awards, 
including Oscar, and was nominated for 106 awards. Therefore, in this achievement, Geromen's 
painting can be seen as the source of the awards won. Because “Causes are the first signatures as 
guarantors of results”. With this example, it can be deduced that works of art have a unifying and 
impressive power that touches, influences, and inspires beyond their ages. 
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Bu tebliğde, Anadolu coğrafyasında günümüze kadar gelmiş halk çalgılarına yer verilecektir. Söz 
konusu bu çalgılar gruplandırıldığında gerek ses telleri, gerekse onları icra etmeye yarayan yardımcı 
gereçlerinin ana ham maddesinin bağırsak teli veya at kılı telleri olduğu görülmektedir. Bu çalgılar 
içerisinde yaylı, mızraplı ve vurmalı çalgılar bulunmaktadır. Yaylılar içerisinde hegit, ıklığ, Harşit 
vadisi kemençesi, rıbaba, gıygıy gibi çalgılar yer alırken; vurmalılar arasında Hitit dönemi ‘arp’ı; 
mızraplılar arasında da iki telli gibi birçok çalgı çeşidi yer almaktadır. Bu çalgıların birçoğu bugün yok 
olmaya yüz tutmuştur. 

Bildirde çalgıların ana gövdesi üzerinde yer alan kiriş veya at kıllarının günümüzde kullanılan çelik tel 
veya mübadilleri ile olan benzerlik veya farklılıklarının tını ve rezonans bakımından değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bunun yanında kiriş ve at kılı tellerin nasıl yapıldığı (tel sayısı) ve ne tür materyallerden 
yapıldığı konusunda da bilgiler verilecektir. Sunumda, bu çalgıların tarihi, yapısal özellikleri, 
kullanıldığı coğrafyalar, icracıları ve icra şekilleri hakkında detaylı bilgilere değinilirken; aynı tür bazı 
çalgıların tek telli, iki telli veya üç telli oluşu gibi yapısallıklarının organoloji açısından bir 
değerlendirmesine de yer verilecektir. Bunun yanında aynı tür her çalgının homojen veya hetorojen 
yönleri de değerlendirilecektir. Yaylı çalgılarda ses telinin titreştirilmesine yarayan yay kıllarının ne tür 
özellikler taşıması gerektiği, arşenin yönü ile yay çubuklarının yörelere göre değişen sekil 
farklılıklarının sebebinin ne olduğu konusunda da detaylı bilgilere yer verilecektir. Aynı zamanda 
çalgılardan örnek icralar dinletilirken notaları da gösterilecektir. 

Tebliğde, başka ülkelerde temel saz olarak kullanılan kiriş ve at kılı menşeili çalgılar ile Anadolu 
coğrafyasında kullanılan bu çalgıların karşılaştırmaları yapılarak ulaşılan sonuçlar paylaşılacaktır.  

Söz konusu bu çalışmanın mahiyeti, geçmişten bugüne geleneksel çalgı kültürümüzün yolculuğuna 
başka bir açıdan ışık tutması yönüdür.  

 

Anahtar Kelimeler: Kiriş, at kılı, Anadolu’da kaybolmaya yüz tutmuş çalgılar, organoloji, yay. 
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ÖZET 

Tarihi yapılar, bilgiyi gelecek nesillere aktaran birer araç görevi üstlenirler. Kültürel mirasa ait olan bu 
yapıların, zaman içinde özgün işlevlerinin kaybolması veya değişmesi nedeniyle yeni işlevler verilerek 
dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu müdahale kültürel devamlılığı sağlarken kullanıcılarına farklı 
deneyimler de sunmaktadır. Mutfak kültürü, toplumların öz kimliğini yansıtması, diğer topluluklarla 
etkileşime girmesi ve kültür aktarımı yapması açısından önemli olan sosyal bir olgudur. Yeme içme 
mekanları da bu olguya göre şekillenmektedir. Otantiklik kavramı, geçmişe ait, bozulmamış nesneler 
için kullanılırken kültür ile otantiklik arasında güçlü bağların olduğu görülmektedir. 

Yeniden kullanılan yapılar, mimari değerleri ve mutfak kültürünü yansıtan yeni işlevleriyle turizm 
açısından dikkat çekmektedir. Günümüzde yeme-içme mekânı olarak kullanılan Tabaklar Hamamı 
(Bolu) ve Sandal Bedesteni (İstanbul) bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Makale kapsamında 
veri toplamaya yönelik literatür tarama süreci gerçekleştirilmiş ve söz konusu yapıların yeniden 
kullanımı otantiklik kavramı ışığında fiziksel ve kültürel olarak incelenmiştir. 

Sonuç olarak otantiklik kavramının iç mekâna yansımaları ve kullanıcı algısındaki olası etkileri 
yorumlanmıştır. Bu değerlendirmede eldeki her iki yeme içme mekânında da yapının "eski" kimliğini 
vurgulamak ve otantik bir ortam yaratmak amacıyla bazı geçici veya kalıcı mimari müdahalelerin 
yapıldığı ve dekorasyon objelerinin kullanıldığı görülmüştür. Mekânın otantikliğinin, kültürel olarak 
inşa edilen, bağlama ve kullanıcıların deneyimlerine bağlı olarak değişen bir olgu olduğu çıkarımı 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Binaların Yeniden Kullanımı, Yeme İçme Mekanları, Otantiklik 

 

ABSTRACT 

Historical buildings act as a tool that transfers knowledge to future generations. These structures, 
belonging to the cultural heritage, have been transformed by assigning new functions due to the 
disappearance or change of their original function over time. While this intervention provides cultural 
continuity, it also offers different experiences to its users. Culinary culture is a social phenomenon that 
is important in terms of reflecting the self-identity of societies, interacting with other communities, and 
making a cultural transfer. Eating and drinking places are shaped by this phenomenon. The concept of 
authenticity is used for objects belonging to the past, which has not been changed, and there are strong 
ties between culture and authenticity. 

The re-used buildings attract attention in terms of tourism with their architectural values and their new 
functions which reflect the culinary culture. Tabaklar Hamamı (Bolu) and Sandal Bedesteni (Istanbul), 
which are used as eating and drinking places today, have been the subject of this study. Within the scope 
of the article, the literature review process for data collection was carried out, and the structures in 
question were examined physically and culturally in the light of the concept of authenticity. 
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As a result, the reflections of the concept of authenticity in the interior and its possible effects on the 
perception of the user were interpreted. In this evaluation, it was observed that some temporary or 
permanent architectural interventions were made, and decoration objects were used in order to 
emphasize the "old" identity of the building and to create an authentic environment in both of the cases 
in hand. It has been deduced that the authenticity of the space is a phenomenon that is culturally 
constructed, changing depending on the context and the experience of the users. 

Keywords: Adaptive Reuse, Eating and Drinking Places, Authenticity 

 

1. GİRİŞ 

Kültür, toplumdaki bireylerin sahip olduğu maddi ve manevi unsurların tümü olarak tanımlanmaktadır 
(Öztürk, 2021). Bir başka deyişle, bir insan topluluğu için düşünce ve değer bütünlüğü meydana getiren, 
o topluluğu diğerlerinden farklı kılan kendine özgü karakteristik unsurların tümü kültürü 
oluşturmaktadır (Özlem, 2016). Kültürün öğeleri sözlü, yazılı, görsel, işitsel ya da deneyimsel olabilir. 
Gelenek görenekler, sanat, dil, din, tarih gibi kültürün başlıca öğeleri haricinde üretildiği hiçbir 
dönemde kültür ve mimarlık birbirinden ayrı düşünülemez. Dünyanın ayrı yerlerinde üretilen iki mimari 
eserin birbirinden farklı özelliklere sahip oluşu, üreticisi olan toplumun kültürel altyapılarının bir 
sonucudur.  

Gündelik hayatın her alanında etkili olan kültür; yaşayan, canlı bir süreçtir ve kendisine has bir 
yapıdadır. Farklı toplulukların yemek alışkanlıkları arasındaki çeşitliliğin de kültürden kaynaklandığını 
söylemek mümkündür (Öztürk, 2021). Toplumun kuralları ve gelenekleri vasıtası ile ortaya çıkan 
beslenme ve mutfak kültürü mimari mekanlara da yansımıştır. Bu mekanların tek tip olmadığını, hatta 
aynı kültüre ait olan yeme içme mekanlarında da kültür ve teknolojinin zaman içerisinde 
zenginleşmesinden kaynaklanan farklılaşmalar görüldüğünü söylemek mümkündür. 

Yeme içme mekanlarında ilk etapta deneyimlenen olgu servis edilen yiyecek ve içecekler olmaktadır. 
Bunun yanı sıra Yetimoğlu’na (2017) göre menü, servis kalitesi, ambiyans ve hizmet veren elemanlar 
kullanıcıların deneyimlediği başlıca faktörleri oluşturmaktadır ve aynı zamanda yeme içme 
mekanlarındaki otantikliğin boyutlarını bu alt başlıklar üzerinden incelemek mümkündür (Yetimoğlu, 
2017). Otantiklik kavramı yiyecek ve içecekler ile ilişkilendirilecek olursa, tarihsel süreç dahilinde, 
toplumların kültürel ve yaşamsal birikimleri sonucu ortaya çıkan yöresel tatlardan bahsedilmektedir 
(Pratt, 2007; Yetimoğlu, 2017). Sosyal anlamda ele alınabilecek olan otantik gıdalar, özgün ve yerel 
mutfak kültürünü temsil etmektedir. Otantiklik, mimari mekânda ağırlıklı olarak yarattığı ambiyans ile 
kendisini göstermektedir. 

Otantik kelimesi, TDK’ya göre “belge değerinde olan, gerçeğe dayanan, aslına uygun” olarak 
tanımlanmaktadır (URL-1). Otantiklikten söz edebilmek için gelenekler aracılığıyla bugüne dek 
ulaşmış olan bozulmamış şekiller, diller, yaşam biçimleri ya da simgelerin var olması gerekmektedir 
(Rushdie, 1991; Yetimoğlu, 2017). Günal (1998), otantiklik olgusunu globalleşmenin yarattığı tek 
tipliliğe bir tepki olarak yerli ve otantik olanın değer kazanması olarak ele almaktadır (Günal, 1998). 
Çoğunlukla turizm açısından irdelenen otantiklik konusunda çalışmalar vermiş isimlerden birisi olan 
MacCannell (1973), turistlerin ziyareti için hazırlanan mekanların otantik görünümü verebilmek için 
ön ve arka bölge olarak tasarlandığından söz etmektedir. Bu teze göre arka bölgenin varlığı, 
deneyimleyen kişiler için sergilenen etkinliğin görünmeyen yanlarının da olduğunu düşündürerek bir 
gizem yaratmaktadır. Turistler bu sayede otantik bir deneyim yaşama arzusu duymakta ve sürekli ön 
bölgeden arka bölgeye geçmeyi istemektedir (MacCannell, 1973). Bu durum Cohen’e (1979) göre 
“sahnelenmiş otantiklik olarak yorumlanmakta ve uydurma bir çekicilikten söz edilmektedir (Cohen, 
1979; Çokişler, 2018). Jon May’e göre ise turistlerde sınıf, cinsiyet gibi faktörler otantik olana yönelik 
arayışı belirlemektedir (May, 1996). 

Binaların yeniden kullanımına ilişkin bir zemin üzerine kurgulanan bu çalışmada yeniden kullanıma 
dair tanımlar ve teorik bilgilere de yer verilmiştir. Altınoluk (1998), binaların yeniden kullanımını 
gerektiren nedenleri tarihsel-kültürel etkenler, ekonomik etkenler ve çevresel etkenlerden kaynaklı 
binaların orijinal işlevini kaybetmesi ve işlevsel olarak eskimesi olarak iki başlıkta ele almıştır. Aynı 
zamanda binaların veri niteliğindeki özelliklerini (mekânsal oluşum, hacim boyutları, konumu, işlevsel 
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ilişkileri) uygun yeni işlev seçiminde göz önüne almanın öneminden bahsetmiştir (Altınoluk, 1998). 
Kuban (2000) ise var olan yapılara yeni işlevler getirilmesini çevrenin canlılığının göstergesi olarak 
yorumlamış, atfedilen yeni işlev ile yeni bir yapı yaratıldığını vurgulamıştır (Kuban, 2000). 

Bu çalışma, binaların yeniden kullanılması yolu ile üretilmiş yeme içme mekanlarında otantiklik 
kavramını ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmanın önemi, bu konuya yemek kültürü – mimarlık 
çerçevesindeki bir bakış açısı ile yaklaşması olarak tanımlanabilir. Çalışma kapsamında veri toplamaya 
yönelik literatür taraması süreci yürütülmüş, bu bilgiler ışığında örnek binaların incelenmesi yoluna 
gidilmiştir. Yeniden kullanıma örnek teşkil eden ve yeme içme fonksiyonuna ev sahipliği yapmakta 
olan Tabaklar Hamamı ve Sandal Bedesteni otantiklik kavramı çerçevesinde değerlendirilmiş, yeniden 
kullanımın sağladığı kültürel aktarımlar iç mekân üzerinden ortaya konmuştur. 

 

2. YEMEK, KÜLTÜR VE OTANTİKLİK 

Bir toplumu temsil eden kültürel değerler, yaşam tarzını tanımladığı gibi yeme içme alışkanlıklarında 
da etkilidir. Bu alışkanlıklar, toplumun yaşadığı bölgenin coğrafik, tarımsal, sosyo-kültürel nitelikleri 
ve diğer topluluklar ile olan etkileşiminden kaynaklanan sosyal yaşantısından doğmaktadır (Baysal, 
2001; Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014). Mutfak kültürü, beslenmeyi sağlayan yiyecek ve içecek 
maddelerinin hazırlanma, pişirme, saklama ve tüketim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan araç – 
gereçleri içeren bir olgu olarak tanımlanabilir (Ögel, 1991). 

Yemek yeme olayı her ne kadar hayatta kalmak için sürdürülen biyolojik bir olay gibi gözükse de 
yadsınamaz sosyal ve kültürel değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Beslenme ihtiyacının 
karşılanması ve bunun için yürütülen faaliyetlerin tümü kültür konusu kapsamında değerlendirilebilir. 
Yeryüzündeki her toplum kendi kültürünü ve dolayısıyla mutfağını şekillendirmiştir. Ekonomik 
yapıların kaynak olduğu gündelik yaşam alışkanlıkları ise mutfağın temel belirleyicisi konumundadır. 
Coğrafyanın fiziksel özellikleri, yerleşik ya da göçebe kültüre ait yaşam tarzı gibi faktörler beslenme 
eylemini belirlerken aynı zamanda yiyeceklerin saklanması, hazırlanması, sunulması gibi davranışları 
da etkilemektedir (Beşirli, 2010). Örneğin, göçebe yaşam tarzını benimsemiş olan toplulukların daha 
çok hayvan beslemek üzerine kurulu bir gündelik rutini olması, et ve süt ürünlerini daha fazla 
tüketmeleri anlamına gelmektedir. Bir diğer örnek olarak ise Uzak Doğu kültüründe coğrafi koşulların 
pirinç tarımına elverişli olması nedeniyle pirincin temel besin maddesi olarak tüketilmesi verilebilir.  

İlk insanlardan günümüze dek inanç yapılarının farklılığı, coğrafi koşullar, etnik yapı, toplumun refah 
düzeyi, sahip olunan pişirme ve saklama olanakları gibi faktörler mutfak kültüründe farklılıklara 
sebebiyet vermiştir. Yiyeceğin cinsi, hazırlanış ve yeme metodu, günlük öğün sayısı, yemek zamanı ve 
porsiyon miktarları üzerinden toplumsal karakterlere dair okuma yapmak mümkündür (Fieldhouse, 
1995). Ayrıca yemek yeme eyleminin manevi doyum, toplumsal saygınlık, sosyal paylaşım gibi soyut 
ve sembolik pek çok farklı anlamı da barındırdığı söylenebilir. Samimi aile ortamında yenilen bir yemek 
ile resmi bir iş ortamında yenilen yemek davranışsal ve mekânsal açıdan birbirinden ayrılmaktadır 
(Abdurrezzak, 2014). Dolayısıyla yemek yemenin kendine özgü toplumsal işlevinden 
bahsedilmektedir. 

Yemek yemenin, duyulara hitap eden yanları ve kültürel etkileşime açık oluşu ile hayatı, toplumları ve 
tarihi anlamlandırmakta bir araç işlevi görmektedir. Yemek kültürleri sayesinde toplumlar, birbirleriyle 
iletişim kurmakta ve kültürel aktarım gerçekleştirmektedir. Yiyeceklerin üretiminden tüketimine 
kadarki tüm süreç, kültürel bir olgu ifade etmektedir (Çaycı ve Aktaş, 2018). Dolayısıyla bu sürecin 
gerçekleştiği mekanlar kültür, gastronomi ve mimari açısından zengin araştırma alanları doğurmaktadır. 

Dünyanın çoğu kültüründe yemeğin paylaşılması ve ikram edilmesi alışılagelmiş bir gelenektir. Saygı, 
sevgi ve misafirperverliğin bir göstergesi olarak kabul edilen bu davranış; düğünler, kutlamalar, cenaze 
törenleri gibi toplu etkinliklerde mutluluğun ve acının paylaşıldığı birliktelik anlarını temsil eder. 
İnsanoğlunun yiyecekleri sembolik anlamlar, ritüeller ve inanç sistemleri ile ilişkilendirmesi ise yiyecek 
ve değerlerin birleştiği bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır (Mintz ve du Bois, 2002). Şükran 
duygusu, kutsallık hissi ya da yiyecek maddelerinin yokluğundaki yakarış bu davranış biçimine örnek 
olarak verilebilir. Sözü edilen gelenek-görenek ve toplumsal davranış biçimlerinin hepsi, yeme içme 
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mekanlarının bireylerin sosyalleşmesi ve kültürünü yaşatması için ne derece önemli olduğunu 
kanıtlamaktadır. 

Ögel (1982), bu konuyu yemek yemenin Türk toplumunda sosyal düzeni temsil eden bir sembol olması 
ile açıklamıştır. Türk topluluklarında halkın bir araya geldiği etkinlikler olan toylar ve ziyafetler her 
zaman çok önemsenmiştir. Hanların ya da beylerin hükmettiği halka ziyafet vermesi vazgeçilmez bir 
gelenek olarak görülmüş, bu ziyafetlerde verilen yemekten herkesin ne kadar pay alacağı önceden 
belirlenmiştir. Bu pay bir miras gibi atadan toruna aktarılırken yapılan iyi hizmetler neticesinde 
yükselmesi ya da kötü davranışlar sonucu verilen cezalar ile kaybedilmesi mümkündür. Buradan 
hareketle yemeğin sadece doymak için tüketilen bir madde olmadığı, topluluk düzeni ile alakalı onur 
ve disiplin gibi kavramları sembolize eden bir araç yerine geçtiği yorumunu yapmak mümkündür (Ögel, 
1982). 

Her ne kadar yaşam koşulları ve alışkanlıklar hayli değişmiş olsa da günümüzde benzer analizleri yeme 
içme mekanları üzerinden yapmak mümkündür. Özellikle turizm alanında oldukça sık ele alınan 
otantiklik konusu, kullanıcıların yeme içme mekânı tercihinde önemli etkenlerden birisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Turistlerin ilgi duydukları kültüre ait yiyecekleri aynı kültürün üretmiş olduğu 
mekanlarda yemek istediği görülmektedir (Ebster ve Guist, 2005). Dolayısıyla otantiklik farklı duyular 
sayesinde tecrübe edinilen bir konsept olarak tanımlanabilir. 

Çokişler (2018), otantiklik kavramının 19. yüzyılda Avrupa’da eski binaların restorasyonu esansında 
ortaya çıkmış olduğunu aktarır ve kültürel mirasın koruma altına alınması çabaları neticesinde kendisine 
yer edindiğinden bahseder (Çokişler, 2018). 1964’te imzalanan Venedik Tüzüğü, otantiklik kelimesinin 
kültürel miras çerçevesinde kullanıldığı ilk uluslararası yazındır (Stovel, 2008). Otantiklik, 1977 yılında 
UNESCO’nun Dünya Miras Listesine girebilmek için miras alanlarının taşıması gereken şartlar 
listesinde otantiklik kriteri olarak yerini almıştır (Çokişler, 2018).  

UNESCO, 2015 yılında yayınladığı Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik Operasyonel 
Kılavuzda kültürel mirasın türü ve bağlamı göz önüne alındığında otantiklik şartını taşıması için sahip 
olması gereken nitelikleri biçim, tasarım, malzeme, kullanım, işlev, konum, gelenekler, kullanılan 
teknikler, dil, ruh ve duygu olarak sıralamıştır (UNESCO, 2015). Ürün (2016), UNESCO’nun 2011 
tarihli uygulama rehberinde belirtildiği üzere, bir alanın “üstün evrensel değer” olarak 
nitelendirilebilmesi için bütünlük ve/veya otantiktik koşullarını sağlaması ve korunması için uygun 
koşulların sağlanması gerekliliğinden bahsetmektedir (UNESCO, ICCROM, ICOMOS ve IUCN, 2011; 
Ürün, 2016). 

Otantiklik kavramı ile sanat, tarih, estetik, antropoloji ve kültür gibi pek çok farklı alan birden ele 
alınmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren her sosyal bilimin ilgi alanına giren bu kavram, 
kültürel miras koruma çalışmalarını içeriğinde barındırmaktadır. Çokişler (2018), otantikliği turizm 
açısından ele aldığı çalışmasında tek tip bir turist olmadığı gibi tek tip otantiklik anlayışının da 
olmadığını ve kültürel mirasın, ona sahip olanların zamanla değişen beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılamada stratejik bir araç niteliği taşıdığını vurgulamıştır (Çokişler, 2018). 

Yeniden kullanım ve koruma çerçevesinde otantiklik (authenticity) teriminin uluslararası, standartlar, 
tüzükler ve koruma ilkelerindeki kullanımına dair yapılan tarama sonucu Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Somut ve soyut kültürel mirasın korunmasına yönelik diğer pek çok uluslararası sözleşme, tüzük ya da 
yönetmelikte de doğrudan otantiklik terimi geçmese de başka ifadeler kullanılarak temsil edildiği 
görülmektedir. 

Tablo 1. Uluslararası, standartlar, tüzükler ve koruma ilkelerinde yeniden kullanım – koruma ve 
otantiklik (authenticity) kavramı. 

UNESCO NAIROBI BİLDİRGESİ, TARİHİ 
ALANLARIN KORUNMASI VE ÇAĞDAŞ 
ROLLERİ 

24-b Bilgi ve planlama araçları, kentsel mirasın 
özelliklerine uygun bütünlüğün ve otantikliğin 
korunmasına yardımcı olmalıdır. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

171 
 

KONUSUNDA TAVSİYELER (1976)6 

PARİS DEKLARASYONU (2011)7 

Kimliğe olan değeri ve otantikliği, bütünlüğü ve 
“yer duygusu” ile korunan bir tarihsel, kültürel ve 
sosyal hafıza deposu olarak mirasın, kalkınma 
sürecinin çok önemli bir yönünü oluşturduğu 
artık yaygın olarak kabul edilmektedir. 

Kültür turizminin gelişiminin, yorumlama ve 
iletişim stratejilerinin büyümesinin merkezine 
otantikliği koymak; Miras değerlerinden kabaca 
türetilen "hipergerçeklikte seyahatler” den 
kaçınarak, sağlam araştırma ve envanterlere 
dayalı yorumlamayı teşvik etmek. 

Değişimin mirasın otantikliğine saygı duyması 
ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması 
için zaman içinde uyarlanmış koruma, planlama, 
finansman ve yönetim politikaları uygulamak; en 
iyi uygulamalarla ilgili deneyim paylaşımı. 

 

Yılmaz’a (2015) göre, restoran düzeyinde otantiklik kavramını inceleyen çalışmaların yiyecek, 
atmosfer ve işgörenler olmak üzere üç boyut üzerine odaklandığı görülmektedir. Örneğin bir Çin 
restoranında dekorasyon, masa düzeni, müzikler, menü tasarımı ve mobilya gibi öğeler bu 
sınıflandırmanın atmosfer boyutunu oluşturmaktadır (Yılmaz, 2015). 

Ebster ve Guist (2005), restoranların otantikliği üzerine yapılan araştırmaların başlıca bulgularından 
birisinin, etnik temalı restoranlarda otantizmin nesnel ve sahnelenmiş olmak üzere iki farklı şekilde 
ortaya çıkabileceği olduğunu belirtmiştir. Örneğin, orijinal Yunan mobilyaları ile döşenmiş Yunan 
temalı bir etnik restoran, Amerika’da üretilmiş Yunan tarzı mobilyaların kullanıldığı bir restorandan 
daha otantik bulunmaktadır. Bu örnekte belirtilen nesnel otantizm anlayışına göre otantizm 
Yunanistan’da bulunan bir Yunan restoranında yaşanabilmektedir (Ebster ve Guist, 2005). 

Bir diğer yandan bir restoranın menüsünde müşteri isteklerine, tercihlerine ve damak tatlarına göre göre 
değişiklikler ve uyarlamalar yapılması söz konusu olduğunda yiyeceklerin orijinalliği bozulmaktadır 
(Yılmaz, 2015). Bu restoranda var olan otantiklik iddiası ise değişime uğrayarak ya da tasarımsal diğer 
etmenlerin varlığı ile sağlanıyorsa sahnelenen otantizmden bahsetmek mümkündür. 

 

3. KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA OTANTİKLİK VE 
BİNALARIN YENİDEN KULLANIMI 

Toplumların farklı dönemlerde oluşturdukları fiziksel mekanlar o toplumun kültürel birikimini 
sergilemektedir. “Eski” kelimesi tarihi mekanları nitelemesi için kullanılırken fiziksel ve fonksiyonel 
eskimeyi de ifade etmektedir. Kültürün bir parçası olan bu eski mekanlar sosyal, kültürel, ekonomik 
açıdan bir yaşam felsefesi ve estetik kaygı yansıtır (Arabacıoğlu ve Aydemir, 2007). Günümüzde ele 
aldığımız binaların yeniden kullanımı ile oluşturulmuş otantik mekanların çoğunlukla bu eski 
mekanlara dair özelliklerin taklidi yolu ile elde edildiği görülmektedir. 

Aydın ve Okuyucu (2009), yeniden kullanıma adaptasyonda sosyokültürel sürdürülebilirlik konusunu 
incelediği çalışmasında sosyal ve kültürel sürdürülebilirliği sosyal, kültürel toplumsal bileşenler ve 
                                                            
6 UNESCO. General Conference, Nairobi, 1976, 19th, (1976). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114038, Erişim 
tarihi: 11.06.2022. 
7 The Paris Declaration, (2011). https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_Declaration_de_Paris_EN_20120109.pdf, 
Erişim tarihi: 11.06.2022. 
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binanın yeni işleve adaptasyonuna ilişkin bileşenler olmak üzere iki ayrı grupta ele almıştır. 
Sürdürülebilirlik; sosyal, kültürel ve toplumsal açıdan özgün işlevin unutulmaması, yeni işlevin bilinir 
olması, çevre ile uyum, sembol olma, kentin tanıtımına katkı sağlama, çevreye canlılık verme, referans 
noktası olma gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Binanın yeni işleve adaptasyonu ise çevre ile görsel 
bütünlük, binaya erişim kolaylığı, mekânsal ilişkiler kurgusu, eylem gereksinimlerine cevap verme ve 
eylemler için yeterlilik olarak sıralanmıştır (Aydın ve Okuyucu, 2009).  

Tarihi yapılar belirli bir işlev barındıran fiziksel mekânlar olmalarının yanı sıra sahip oldukları değerler 
ile taşıdığı bilgiyi gelecek kuşaklara aktaran kültürel miras ögeleridir. Bu yapıların taşıdıkları değerler 
içerisinde işlevsel ve ekonomik değer, yeniden kullanılmalarında en etkin olan iki unsurdur (Feilden ve 
Jokilehto, 1993). Madran ve Özgönül (2005), kültür varlıklarının sahip olduğu değerleri süreklilik 
değeri, tarihsel değer, anı değeri, mitolojik değer, artistik ve teknik değer, özgünlük değeri, enderlik 
değeri, teklik değeri, grup değeri, çokluk değeri, homojenlik değeri, ekonomik değer, işlevsel değer, 
geleneksel değer, eğitim değeri, belge değeri olarak sıralamıştır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu 
değerler, kültür varlıklarının korunmasını gerekli kılan unsurlardır ve yeniden kullanım koruma 
yöntemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu değerlerden birini ya da birkaçını 
bulunduran, kültürel anlamda öneme sahip binaların yeniden kullanılması, mimari korumanın 
amaçlarındandır.  

Somut kültürel mirasın en belirgin unsurlarından olan tarihi yapıların güncel ihtiyaçlar için 
değerlendirilmesi konusu, mimari koruma ve yeniden işlevlendirme alanlarında ele alınmaktadır. İnşa 
edildikleri döneme ait mimari anlayış, teknik imkanlar ve işlevsel gerekliliklere göre tasarlanmış olan 
tarihi yapıların yaşatılabilmeleri ancak çağdaş koşullara uyum sağlamaları ile mümkün olabilmektedir 
(Yüceer, 2010). Bu sayede hali hazırdaki yapı stoğu değerlendirilerek doğal çevreye daha az zarar 
verilmesi, ekonomik fayda sağlanması, kültür ve tarihin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir 
(Aydın ve Yaldız, 2010). Her tarihi yapı biricik olması sebebi ile özel bir değerlendirmeye tabi 
tutulması, hatta özgün işlevinin devamlılığının sağlanması koruma ilkeleri açısından ideal bir tablo 
oluşturmaktadır. Fakat günümüzde kimi işlevlerin devamlılığının sağlanamadığı görülmektedir. Bu 
durum yeniden kullanım açısından hem zorlayıcı hem de olasılıklar açısından oldukça zengin bir 
çalışma alanı doğurmaktadır.  

Yeniden kullanım kavramı, restorasyon ve koruma alanındaki eğilimleri yönlendiren pek çok 
uluslararası tüzük, yönetmelik ve tavsiye kararlarında ele alınmıştır. Tarihi binaların ve alanların 
yeniden kullanımına dair uluslararası, standartlar, tüzükler ve koruma ilkeleri Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2. Tarihi binaların ve alanların yeniden kullanımına dair uluslararası, standartlar, tüzükler ve 
koruma ilkeleri. 

CARTA DEL RESTAURO 
(1931)8 

Madde 4- Yaşayan, yani ayakta duran anıtlara, yalnızca özgün 
işlevinden çok uzak olmayan ve binada gerekli uyarlamaların 
önemli hasara neden olmayacak şekilde yapılabileceği yeni 
kullanır verilmesi kabul edilebilir. 

 VENEDİK TÜZÜĞÜ 
(1964)9 

Madde 5- Anıtların korunması, her zaman onları herhangi bir 
yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun 
için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı, 
ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni 
işlevin gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin 
verilebilir. 

                                                            
8 Carta del Restauro, (1931). http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0660878001536681682.pdf, Erişim tarihi: 
11.06.2022. 
9 Venedik Tüzüğü, (1964). http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf, Erişim tarihi: 
11.06.2022. 
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AVRUPA MİMARİ 
MİRASININ KORUNMASI 
SÖZLEŞMESİ (1975)10 

Madde 11- Her bir Taraf, Kültür mirasının mimari ve tarihsel 
özelliklerini koruma açısından, 

- Korunan varlıkların, çağdaş hayatın gereksinmeleri göz önüne 
alınacak şekilde kullanımını, 

- Uygun olan durumlarda, eski binaların yeni kullanımlara 
intibaklarını teşvik etmeyi, taahhüt eder. 

AMSTERDAM 
BİLDİRGESİ (1975)11 

Yapılara, onların karakterine, saygı göstermeyi ihmal etmeden 
çağdaş yaşamın gereklerine uyan işlevler vermeli; böylece 
yaşatılmalarını garanti altına almalıdır. 

UNESCO NAIROBI 
BİLDİRGESİ, TARİHİ 
ALANLARIN 
KORUNMASI VE ÇAĞDAŞ 
ROLLERİ 

KONUSUNDA 
TAVSİYELER (1976)12 

17- Bazı tarihî alanlar işlevselliklerini, geleneksel rollerini ve 
nüfuslarını kaybetmektedirler. Tarihî kentsel peyzaj yaklaşımı, bu 
tür etkileri azaltmada ve yönetmede yardımcı olabilir. 

ICOMOS GELENEKSEL 
MİMARİ MİRAS TÜZÜĞÜ 
(1999)13 

5. Yeni işleve uyarlama: Geleneksel yapıların yeni işlevlere 
uyarlanması ve yeniden kullanımında, yapılar kabul edilebilir bir 
yaşam standardına yükseltilirken, bütünlüğü, karakteri ve biçimi 
saygı görmelidir. Eğer geleneksel mimari biçimler hala 
kullanılıyorsa, müdahaleler toplumun kabul edeceği bir etik 
kurallar çerçevesinde yapılabilir. 

ENDÜSTRİYEL MİRAS 
İÇİN NIZHNY TAGIL 
TÜZÜĞÜ (2003)14 

10- Endüstri mirası alanları ve yapılarının sürdürülebilir biçimde 
korunması için en uygun yol özgün kullanımlarının sürdürülmesi 
veya uygun yeni kullanımlar bulunmasıdır. Yeni kullanımlar sitin 
ilginç özelliklerine, donanımına, ulaşım ve etkinlik dağılımı 
özelliklerine saygı göstermelidir. 

YENİ ZELANDA 
KÜLTÜREL MİRAS 
DEĞERİ TAŞIYAN 
YERLERİN KORUNMASI 
TÜZÜĞÜ (2010)15 

22- Adaptasyon bir yeri uygun kullanım için, mümkün olan en az 
kültürel miras değeri kaybı ile değiştirmek anlamına gelmektedir. 

                                                            
10 Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi, (1975). https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263664/avrupa-mimari-mirasinin-
korunmasi-sozlesmesi.html, Erişim tarihi: 11.06.2022. 
11 Amsterdam Bildirgesi, (1975). http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0458320001536681780.pdf, Erişim 
tarihi: 11.06.2022. 
12 UNESCO. General Conference, Nairobi, 1976, 19th, (1976). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114038, 
Erişim tarihi: 11.06.2022. 
13 ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü, (1999). 
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0464062001536913566.pdf, Erişim tarihi: 11.06.2022. 
14 The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage, (2003). https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-
e.pdf, Erişim tarihi: 11.06.2022. 
15 ICOMOS New Zealand: Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, (2010). 
https://kumid.net/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/K-ICOMOS-Yeni-Zelanda%2C1992.pdf, Erişim tarihi: 11.06.2022. 
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VALETTA İLKELERİ 
(2011)16 

b- Yeni işlevler tarihi kentin ünik ve yenilenemez bir ekosistem 
olduğu düşüncesine koşut olarak, sürdürülebilir gelişme ihtiyacını 
da karşılamalıdır. 

KÜLTÜREL ÖNEME 
SAHİP YERLERİN 
KORUNMASI AMAÇLI 
AVUSTRALYA BURRA 
TÜZÜĞÜ (2013)17 

Adaptasyon, mekâna eklemeler, yeni hizmetlerin tanıtılması veya 
yeni bir kullanım veya yeri korumak için değişiklikler içerebilir. 

Bir yerin yeni bir kullanım için uyarlanması genellikle 
'uyarlanabilir yeniden kullanım' olarak adlandırılır ve bir kullanımı 
olmalıdır. 

PARİS DEKLARASYONU 
(2011)18 

Yeni kullanımları ve işlevleri tersine değil, mevcut mirasa 
uyarlamak ve tarihi bina kullanıcılarının modern yaşam 
standartlarına ilişkin beklentilerini ayarlamalarına yardımcı olmak. 

 

Yeniden kullanım, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığı gibi sosyo-kültürel 
sürdürülebilirlik açısından da önem arz etmektedir. Kültür ancak uzun süreli yaşanmışlıkların birikimi 
vasıtası ile edinilmektedir. Kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal bir sorumluluk 
ve gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılmayan tarihi çevrelerin/binaların zaman içerisinde 
yıpranarak atıl duruma düşmesi kültürel sürdürülebilirliği tehdit altına sokmaktadır (Aydın ve Okuyucu, 
2009). Bu sebeple yeni bir işlev atanarak yaşamına devam eden binalar kültürel birikimi korumakta, 
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.  

Binaların yeniden kullanımında işlevsel dönüşüm süreci, o yapının kullanıcıları tarafından kabul 
gördüğü ve desteklendiği takdirde başarılı sonuçlar vermektedir. Buradan hareketle otantik yapıların, 
otantiklik konseptini deneyimlemek maksadıyla o mekânda bulunan bireyler tarafından kullanıldığını 
söylemek mümkündür. Binaların yeniden kullanılması yöntemi, söz konusu yapının otantikliğine 
yaptığı vurgu sayesinde bu deneyimi güçlendiren bir unsur olmaktadır. Tüketiciler hem etnik 
yiyecekleri deneyimleme hem de belirli bir kültürle ilgili bilgilerini arttırma amacıyla etnik 
restoranlarda yemek yiyebilmektedir (Yılmaz, 2015). Yeniden kullanım yolu ile üretilmiş yeme içme 
mekanlarında mimari anlamda yapılan müdahaleler ile mekânsal etkinin otantikliği sağlanırken; menü, 
servis yapan elemanlar, çalan müzikler hatta ortamın kokusu ile bile bu deneyim daha ilgi çekici hale 
getirilebilir. 

 

4. MATERYAL VE YÖNTEM 

4.1. Yöntem 

Tabaklar Hamamı ve Sandal Bedesteni, yapılış amaçları haricinde günümüzde yeme içme mekânı 
olarak kullanılan tarihi yapılardır. Ait oldukları zamana dair malzeme, teknik, estetik değerler 
barındıran bu mekanlar, otantiklik algısı taşımaktadır. 

Çalışmada nitel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi doküman incelemesi, anket, 
görüşme, gözlem, deney gibi farklı yollar vasıtası ile araştırma konusunu sonuca ulaştıracak bilgilerin 
elde edilmesine dayanmaktadır (Kutlu ve Ergün, 2021). 

                                                            
16 Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri, (2011). 
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf, Erişim tarihi: 11.06.2022. 
17 The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, (2013). 
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_en0795934001587381516.pdf, Erişim tarihi: 11.06.2022. 
18 The Paris Declaration, (2011). https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_Declaration_de_Paris_EN_20120109.pdf, 
Erişim tarihi: 11.06.2022. 
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Otantiklik kavramının yorumlaması binaların (Tabaklar Hamamı ve Sandal Bedesteni) yeme içme 
mekânı olarak kullanılan ana hacimleri değerlendirilmiş, yan fonksiyonları barındıran alanlar ve servis 
alanları değerlendirmenin dışında tutulmuştur. 

Çalışmada yeme içme mekanlarının otantikliği ana mekânın iç düzenlemesi sayesinde yaratılan 
ambiyans (kullanılan dekoratif elemanlar, bezemeler, aydınlatma tasarımı gibi faktörler); kısaca tarihi 
mekânın (var olanın) yeniden kullanım şekli üzerinden incelenmiştir. Otantiklik; yeme içme kültürü 
bağlamında, işletmede çalışan bireyler, menü, mekan-eylem uyumu ve yeme içme deneyimi 
çerçevesinde ele alınırken; binaların yeniden kullanımı bağlamında tarihi binanın yapısal elemanlarının 
ele alınışı, koruma ilkelerine uygunluk, kullanıcı beklentilerini karşılaması ve memnuniyet faktörleri 
üzerinden incelenmiştir. 

4.2. Materyal 

4.2.1. Bolu Tabaklar Hamamı – Ve Kahve 

Tabaklar Hamamı (Debbağlar Hamamı), Bolu ili merkezinde bulunmaktadır. Hamamın inşa tarihi ve 
mimari tam olarak bilinmese de Sokullu Mehmet Paşa Vakfı mülkü olduğu ve günümüze ulaşmamış 
Mehmet Paşa Camii’ne gelir sağlaması amacı ile yapıldığı düşünülmektedir (Uçar, 2008). 

Erkekler ve kadınlar kısmı olmak üzere çifte hamam olarak yapılan yapı, belli bir süre daha hamam 
işlevi ile kullanılmıştır (Uçar, 2008). Hamamın kadınlar kısmı erkekler kısmına oranla biraz daha 
küçüktür ve ahşaptan yapılma soyunmalık kısmı tahrip olup günümüze ulaşmadığından dolayı ılıklık 
ve sıcaklık kısımları bulunmaktadır. Ilıkların aynalı tonozlarla örtülü olduğu, sıcaklık birimlerinin ise 
ılıklık bölümünün kuzeyinde ve kubbeler ile örtülü olacak şekilde planlandığı görülmektedir. Sivri 
kemerli kapı boşlukları birimler arası geçişi sağlarken hamamın en kuzeyinde ise su haznesi ve külhanı 
yer almaktadır (Görsel 1). Yapım malzemesi olarak ise moloz taş ve tuğla kullanıldığı göze 
çarpmaktadır (Gökkaya, 2019). 

 

 

Tabaklar Hamamı, Rölöve, Zemin Kat Planı 
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Tabaklar Hamamı, Rölöve, Kesitler Tabaklar Hamamı, Rölöve, Cepheler 

Görsel 1. Tabaklar Hamamı rölöve çizimleri 

(Asır Proje Arşivi’nden aktaran Yılmaz ve Çügen, 2010) 

 

Yapının geçirdiği onarımlara bakılırsa, maruz kaldığı yangınlar sebebi ile olduğu görülmektedir. Uçar 
(2008), çalışmasında yapının 1815 yılından itibaren aralıklı olarak onarımlar geçirdiğini, zaman zaman 
kullanımına ara verilmiş olsa da ömrünün çok büyük bir kısmını hamam işlevine hizmet ederek 
geçirdiğini aktarmaktadır (Uçar, 2008). 1963 yılında ise yapı tekrar bir yangın geçirmiş, yol genişlemesi 
esnasında yanan kısmı istimlak edilse dahi geri kalanı onarılarak kullanıma elverişli hale getirilmiştir 
(Görsel 2-3) (M. E. Yılmaz ve Çügen, 2010). 

Günümüzde Tabaklar Hamamı’nın sadece bazı içecek ve tatlı çeşitlerini barındıran az kişi kapasiteli bir 
kafe olarak kullanıldığı görülmektedir. Kafenin menü içeriği ve servis elemanları açısından otantiklik 
kavramını yansıtmadığı düşünülse de ambiyans faktörü yapıyı yorumlamaya değer kılmaktadır. İç 
mekanda göze çarpan ilk planlama kararı, hamamın sıcaklık kısmında dış duvarların önüne dizilmiş 
vaziyetteki oturma yerleri olmaktadır. Bu duvarlardaki kurna ve çeşmelerin aslına uygun olarak 
muhafaza edilmesi otantiklik algısını güçlendiren en önemli detaylardan birisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Görsel 4-5). Yüksek bir kubbenin altında bulunma hissi kullanıcı deneyimini 
güçlenirmektedir. 
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Görsel 2. Soyunmalık kısmında çıkan yangın sonrası güney ve doğu cephe, 1964(?) (VGM 
arşivinden aktaran Yılmaz ve Çügen, 2010) 

Görsel 3. Güney ve doğu cephe (Gökkaya, 2019) 

 

  

Görsel 4. Kadınlar bölümü sıcaklık (Asır Proje Arşivi’nden aktaran Yılmaz ve Çügen, 2010) 

Görsel 5. Sıcaklık bölümünün günümüzde kafe olarak kullanımı (Gökkaya, 2019) 

 

  

Görsel 6. Kubbe fil gözü pencereler (Asır Proje Arşivi’nden aktaran Yılmaz ve Çügen, 2010) 

Görsel 7. Kubbe fil gözü pencereler (Yazar tarafından çekilmiştir.) 

 

Uzun bir süre aktif olarak kullanılmaya devam edildiği için sağlamlığını koruyan binada yapısal 
elemanların herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan tutulmuş oldukları görülmektedir. Tuğla 
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kemerler, ışıklıklı kubbe ve taş duvarlar yalın halleri ile hamamın otantik ambiyansına katkı 
sağlamaktadır (Görsel 6-7). Aydınlatma tasarımı ile de desteklenmiş olan iç mekânda, otantiklik 
deneyimine katkı sağlaması açısından mobilya kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği 
yorumu yapılabilir. 

  

4.2.2. İstanbul Sandal Bedesteni - Nusr-et Steakhouse  

Bizans döneminde de üstü açık bir Pazar yeri olduğu tahmin edilen, Nuruosmaniye Camisi’nin 
karşısında bulunan alana, 1400’lü yıllarda birisi Cevahir diğeri Sandal olmak üzere iki bedesten 
yaptırılmıştır. Kapalıçarşı’nın başlangıcında bulunan bu bedestenler, yapıldığı ilk yıldan itibaren ticaret 
dokusu ile çevrelenmiş vaziyettedir (Görsel 8) (Gülersoy, 1979; Yıldırım, 2009). Sandal adını Asya’nın 
güneyinden Hint’ten ithal edilen bir kumaş cinsinden almıştır. Evliya Çelebi ve Fransız seyyah Du Loir 
seyahatnamelerinde burada kumaşın yanı sıra kılıçlar, değerli kaplar ve halıların da satıldığından söz 
eder (Eyice, 1992). 

 
Görsel 8. Sandal Bedesteni’nin Kapalıçarşı içindeki yeri (Gülersoy, 1979; Yıldırım, 2009) 

 

Sandal Bedesteni 2,25x2,63 boyutlarında 12 fil ayağı ve 1,30 m kalınlığında dört duvarın taşıdığı 12,70 
m yüksekliğinde 20 kubbe ile örtülüdür ve toplam yüzölçümü 42x32 m boyutlarındadır (Gülersoy, 
1979; Yıldırım, 2009). Ayakların kesme taş, duvarların moloz, kemer ve kubbelerin tuğla malzemeli 
olduğu bedesten, çoğunlukla kagir sistem kullanılarak inşa edildiği görülmektedir (Yıldırım, 2009). 

Çoğu tarihi yapı gibi Sandal Bedesteni de yangın ve depremler ile hasar görmüş ve pek çok tadilat 
geçirmiştir. Bunun yanı sıra Kapalıçarşı’nın yoğun olarak yaşadığı tarihsel ve sosyal sürece de tanıklık 
etmiştir (Sökmen, 2012). Bu süreç boyunca ticari kullanım amacı devam etmekle birlikte uzun yıllar 
İstanbul Belediyesi’nin mezat salonu olarak kullanılmıştır (Görsel 9-10) (Erçetin, 2019). 
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Görsel 9. Sandal Bedesteni, 2008 (Yıldırım, 2009) 

Görsel 10. Sandal Bedesteni planı (Mortan ve Küçükerman, 2010; Sökmen, 2012) 

 

Günümüzde büyük bir restoran zincirinin şubesi olarak hizmet veren Sandal Bedesteni, kullanıcı sayısı 
yüksek ve yoğun kullanımlı bir et restoranına hizmet edebilecek kapasiteye sahip oturma ve servis 
mekanlarını barındıracak biçimde büyük bir yeniden düzenleme projesi geçirmiştir. Mekânın 
ambiyansına bakıldığında renk seçimleri ve aydınlatma kullanımı ile fazla öne çıkmayan bir otantiklik 
yakalanmaya çalışıldığı görülmektedir (Görsel 11-12). Oturma elemanları gibi mobilyaların ise modern 
tarzda seçilmesi eski ve yeni arasındaki zıtlığı sağlayan bir unsura dönüşmüştür.  

   
Görsel 11. Sandal Bedesteninde hizmet vermekte olan et restoranı iç mekân (URL-2) 
Görsel 12. Sandal Bedesteninde hizmet vermekte olan et restoranı iç mekân (URL-3) 

 

Bina yeniden kullanım kararları açısından incelendiğinde göze çarpan ilk değişiklik bedestene bir asma 
kat, merdiven ve asansörün ilave edilmesi olmaktadır. İç mekânda yapılan eklemelerin çokluğundan 
kaynaklı olarak yapının strüktür sistemini ve mimari detaylarını gözlemlemenin zorlaştığı yorumunu 
yapmak mümkündür. Ayrıca restoranda iç mekânda kullanılan çok sayıda obje (tarihi eser, heykel vs.) 
göze çarpmaktadır. Bu objelere dair çok fazla bilgi aktarılmasa da, Sandal Bedesteni ile tarihi anlamda 
bir ilişkisi olup olmadığı üzerine soruları akla getirmektedir. 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kültürün somut bir ifadesi olan mimarlık, kültürü temsil etmenin yanı sıra aktarılmasında da en etkili 
ve dinamik araçlardan birisidir. Yüzyıllar boyu gelişimini sürdüren mutfak kültürü; yemek çeşitliliği, 
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kullanılan araç – gereçlerin gelişimi, sunum ve pişirme teknikleri ile sunum usullerinin farklılaşması 
gibi etkenler neticesinde farklılaşırken yeme içme mekanlarını da beraberinde dönüştürmüştür. Bu 
dönüşümler sırasında mimari mekân, hiçbir zaman kültür ile olan bağını koparmamıştır. 

Binaların yeniden kullanımı esnasında verilen işlevin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel manada 
yarar sağlaması ve bağlam ile uyum içinde olması beklenmektedir. Yeniden kullanılan bir binanın, 
eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıması kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Otantiklik 
unsuru bu noktada destekleyici bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevlevilerin sema gösterisini 
izlemek, sıra gecesine katılmak ya da yöresel menüleri tatmak otantik bir eylemdir. Fakat bu eylemlerin 
hiçbiri mimari özne olan mekândan bağımsız olarak düşünülemez. 

Mimari anlamda otantiklik, bir yapının yeniden kullanımı esnasında geçmişi ile bağını sürdüren tüm 
özelliklerinin doğru müdahaleler ile yaşatılmasını ifade ederken; yemek yeme eylemi için otantiklik, 
söz konusu eylemin gerçekleştirildiği mekânın ambiyansı, servis, çalışanlar ve yemeğin kendisi ile 
bütün bir deneyim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle turizm bağlamında önem kazanan bu 
birliktelikte otantizmin bir amaçtan çok araç olarak kullanılmasına; mimari anlamda bir dejenerasyona 
izin verilmemesi, iç mekân düzenlemelerinde çeşitliliğin, karmaşanın, yanıltıcı dekoratif unsurların 
olmamasına dikkat edilmelidir. 

Her iki yeme içme mekânında da yapının “eski” kimliğini vurgulamaya ve otantik bir ortam yaratmaya 
yönelik, az ya da çok bir takım iç mimari müdahaleleri gözlemlemek mümkündür. Bu müdahaleler, 
büyük bir restoran zincirini barındırması sebebi ile Sandal Bedesteninde daha kapsamlı ve geriye 
döndürülmesi zor değişiklikler iken Tabaklar Hamamı için kontrolü daha kolay bir dönüşüm yaşamış 
olduğu yorumu yapılabilir. Çok sayıda dekorasyon objesi kullanılarak yaratılan otantik ambiyans, 
akıllara Sandal Bedesteninin tarihi kimliğinden fayda elde edilmek istendiği düşüncesini getirmekte ve 
sahnelenmiş otantizmin bir örneği olarak yorumlanmaktadır. Tüm bu yorumların dışında tarihi yapıların 
ve anıt eserlerin hangi fonksiyon için ele alındığı fark etmeksizin dönüşümlerinin koruma ilkeleri 
ışığında yürütülmesi en doğrusu olacaktır. 

Sonuç olarak, mekânın otantikliği kültürel olarak inşa edilen, bağlama ve deneyimleyen kişilerin 
birikimine bağlı olarak değişen bir olgudur. Binalardaki yeniden kullanım faaliyetlerinin ise koruma 
ilkelerine uyumlu bir biçimde kullanıcı beklentilerini karşıladığı ve memnuniyet sağladığı takdirde 
başarılı olarak ölçümünün yapıldığı söylenebilir. Mimaride koruma ve yeniden kullanım konusunda 
önemli olanın mimari eseri koruyarak yaşatmak olduğu, diğer kültürel unsur olan yemek yeme 
eyleminin yapıya zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
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Özet 

Yaşam ile sanat arasındaki ilişki hem bireysel hem de toplumsal açıdan güçlü bir bağ bulunmaktadır. 
Bir sanatçının yaşamını bilmeden sanatını da yeteri kadar bilemeyiz. Tanzimat dönemi ile birlikte 
başlamış olan batılılaşma hareketleri, Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından sonra yeni kurulan 
devletin yönetim biçimi ile somut bir hale gelmiştir. Bu yeni hareket demokratik bir toplumun meydana 
getirilmesinde Cumhuriyetin ilanı çok büyük bir adımdır. Bu şekilde meydana gelmiş olan köklü 
değişimin toplumdaki yenilikçi yapılanma içerisinde kendi kültürünü de meydana getirmek zorundadır. 
Toplumdaki bu yeni kültürlenme sanat alanında da kendisini göstermiştir. Bu bağlamda Nurullah Berk 
Türk resminin Batı resmi ile kurduğu ilişkide önemli yer tutmuştur. Onun resimlerinin çok fazla 
eleştirilmiş olması hatta kendisini üçüncü sınıf bir ressam ve yazar olarak nitelemiş olması 
çalışmalarının değerini azaltmaz. Toplumlarda meydana gelen bu yeni oluşumlarda topluma liderlik 
edenlerin işlerinin daima zor olduğu göz ardı edilmemelidir. Nurullah Berk bu anlamda ilk olmamıştır 
fakat çağdaş Türk resminde yeni anlayışlara ayak uydurma isteği ile ilklerin arasında yer almasını da 
bilmiştir. Türk resim sanatı içerisinde pek çok sanatçı konstrüktivist ve kübist resim olarak 
nitelendirebileceğimiz eserler üretmişlerdir. Türk resim sanatı içerisinde Nurullah Berk’in resimlerinin 
dayandığı temellerin konstrüktivizm ve kübizm akımları içerisinde ele alındığı da görülmektedir. Berk 
Türk resim sanatında geometrik- figüratif bir konstrüktivizmin ilk temsilcilerindendir. Kültürel 
dayanaklarından yoksun olarak hareket edenlerin varlıklarını koruyabilmeleri mümkün olamamıştır. 
Sanatta batıyı örnek almak, bu oluşumun doğal sonuçlarından birisidir. Türk resminin ulusal eğilimli 
sanatçılarının en olgun temsilcilerinden birisi Nurullah Berk’tir. Berk’in batı sanatına yönelişte 
öğretmenliği, yazarlığı ve ressamlığı ile önemli bir yere sahiptir. Berk’in 1960’dan sonra yapmış olduğu 
resimlerinde ilk döneminde gördüğümüz batılı sanat etkilerinin önüne geçen dekoratif unsurların ve 
kendi kültüründen beslenme gayreti içerisinde olduğu yerel motiflerin kullanıldığı görülmektedir. 
Sanatçının resimlerinde gördüğümüz hat ve minyatür sanatı etkileri sanatçının özgün bir kimlik 
oluşturmasını sağlamıştır. Bu çalışmamızda Cumhuriyet Dönemi Resminin Batı’ya yönelmesinde 
önemli işlevler yerine getiren sanatçılarımızdan birisi olan aynı zamanda D Grubunun sözcülüğünü de 
yapan sanatçılarımızdan Nurullah Berk’in çağdaş Türk resmine yapmış olduğu katkıyı ve 
çalışmalarındaki Kübist ve Konstrüktivist anlayışların etkilerini irdeleyeceğiz. Bu çalışmada literatür 
taraması ve resim incelemesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nurullah Berk, Kübizm, Konstrüktivizm, Soyutlayıcı, Türk Resmi 
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CONSTRUCTIVIST, CUBIST AND ABSTRACT TENDENCIES IN NURULLAH BERK'S 
PAINTINGS 

Abstract 

There is a strong connection between life and art, both individually and socially. Without knowing the 
life of an artist, we cannot know enough about his art. The westernization movements, which started 
with the Tanzimat period, became concrete with the administration of the newly established state after 
the collapse of the Ottoman Empire. The proclamation of the Republic is a very big step in the creation 
of a democratic society in this new movement. The radical change that has occurred in this way has to 
create its own culture within the innovative structure of the society. This new acculturation in society 
has also shown itself in the field of art. In this context, Nurullah Berk has an important place in the 
relationship between Turkish painting and Western painting. The fact that his paintings were criticized 
too much and that he described himself as a third-rate painter and writer does not diminish the value of 
his work. It should not be ignored that the work of those who lead the society in these new formations 
that occur in societies is always difficult. Nurullah Berk was not the first in this sense, but he was among 
the firsts with his desire to keep up with new understandings in contemporary Turkish painting. Many 
artists in Turkish painting have produced works that we can define as constructivist and cubist painting. 
It is also seen that the foundations on which Nurullah Berk's paintings are based in Turkish painting art 
are handled within the constructivism and cubism movements. Berk is one of the first representatives 
of a geometric-figurative constructivism in Turkish painting. It was not possible for those who acted 
without cultural foundations to preserve their existence. Taking the west as an example in art is one of 
the natural results of this formation. One of the most mature representatives of the national-oriented 
artists of Turkish painting is Nurullah Berk. Berk has an important place in the orientation towards 
western art with his teaching, writing and painting. In Berk's paintings, which he made after 1960, it is 
seen that decorative elements that prevent the western art influences that we saw in his first period and 
local motifs that he is trying to feed from his own culture are used. The effects of calligraphy and 
miniature art that we see in the artist's paintings have enabled the artist to create a unique identity. In 
this study, we will examine the contribution of one of our artists, Nurullah Berk, who is one of our 
artists who played an important role in the orientation of the Republican Period Painting to the West, 
and who is also the spokesperson of the D Group, to the contemporary Turkish painting and the effects 
of the Cubist and Constructivist understandings in his works. In this study, literature review and picture 
analysis were made. 

Keywords: Nurullah Berk, Cubism, Constructivism, Abstractor, Turkish Painting 

Giriş 

Şahin’e göre; “Geleneksel çizgide ilerleyen Türk sanatı; 18. yüzyıldan itibaren belirginleşmeye 
başlayan batılılaşma hareketlerinin sonucunda, batı sanatının seyrine girmiştir. Böylece günümüze 
değin uzanan ve “Çağdaş Türk Sanatı” olarak isimlendirilen süreç ortaya çıkmıştır”. (Şahin,2014;5) 

Başkan’a göre; “18.yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda yeni bir sanat ortamının oluştuğu ve yeni bir 
resim anlayışının yerleştiği önemli bir dönemdir. Türk toplumunun yalnızca sanatının değil politik ve 
sosyal değişiminin, bir başka deyişle Batılılaşma dediğimiz her alanda ki kabuk değiştirme sürecinin 
başlangıcıdır”. (Başkan,1991;1) 

Çağdaş Türk resim sanatının gelişim çizgisine baktığımız zaman Cumhuriyet dönemi ile birlikte sosyal, 
kültürel ve düşün alanında etkileşim içinde olmuştur. Çağdaş Türk sanatçıları yeni kurulmuş olan 
Cumhuriyet ile birlikte çağdaşlaşmaya dayalı bir program içerisinde Cumhuriyetin temel ilkelerinden 
olan devletçilik kapsamında destek görmüşlerdir.  

Şahin’e göre; “Sanatı ve sanatçıyı kalkındırma, sanatı hakla buluşturma, halk arasında sanat zevkinin 
yayılmasında öncü olma gibi görevleri üstlenen devlet, yeni bir toplum yapısında halkla aydın arasında 
bir köprü olma görevini yüklenmiştir. Bireysel girişimlerle gerçekleştirilemeyecek olan kültür 
politikalarının yapıcı işlevini destekleyen devletin eğitim kurumlarının açılmasını, yetenekli 
sanatçıların yetiştirilmesini ve eğitim için yurtdışına gönderilmesini sağlaması ve sanat yapıtlarının 
alınmasında teşvik edici rolü üstlenmesi 1923–1950 yılları arasında uygulanan sanat politikasının temel 
taşları olmuştur”. (Şahin,2014;14) 
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Çelebi’ye Göre; “20. yüzyılın ilk dönemlerinde Avrupa resim sanatında birtakım değişiklikler meydana 
gelmiştir. Bu değişiklikler eğitim için yurt dışına gönderilen genç ressamlarla etkisini göstermiştir.” 
(Çelebi,2013; 3) 

20. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa resim sanatı tarihi içerisinde köklü birtakım gelişmeler 
gözlenmektedir. Avrupa’da sanat alanında meydana gelen bu değişim rüzgarları içerisinde eğitim için 
yurt dışına gönderilmiş olan sanatçılarımızı da etkilemiştir. Çelebi’ye göre; “1933 yılında yurda dönen 
genç ressamlar D Grubu ismi altında bütünleşip çağdaş sanat anlayışının içinde bulunduğu gecikmeye 
son vermek isteği ile batılı anlamda sanat eserleri üretmek için dayanışma içinde olmuşlardır. Tabiatta 
görülenin kopyasını yapmak yerine, tabiatı içselleştirerek geometrik ve plastik elemanlarla sunmak 
istemişlerdir. Bu istek çağdaş Türk resim sanatına, plastisizm, geometrikleştirme, kübikleştirme, 
dokusallaştırma ve lekeleştirme kavramlarını kazandırmıştır”. (Çelebi,2013;3) 

Cumhuriyet dönemi Çağdaş Türk resminde önemli bir yere sahip olan Nurullah Berk Türk resminin 
batıya yönelmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş olan “D Grubu” 
sanatçılarının sözcülüğünü yapmış Batı sanatından gelen Kübist ve Konstrüktivist etkileri ise 
çalışmalarında ustalıkla kullanmıştır. 

Berk’in çalışmalarında kullanmış olduğu bu etkiler sadece biçim aktarma düzeyinde kalmış olması ile 
birlikte çalışmalarında düşünsel tarafların yeterince ele alınmamış olması çalışmalarına dekoratif bir 
nitelik kazandırmıştır. Sanatçının eserlerinde Anadolu geleneksel motiflerinin de bu biçimlendirmede 
etkili olduğu da düşünülmektedir. 

Geleneksel Türk sanatları içerisinde gördüğümüz soyutlama eğiliminin İslam’da karşılaştığımız tasvir 
yasağından meydana gelen ifadelerle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Yaşanan bu süreç açısından baktığımız 
zaman Nurullah Berk’in çalışmalarını ele alıp inceleme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Türk Resmindeki Modernleşme Hareketleri “Müstakiller ve D Grubu” 

Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte Çağdaş Türk resminin geçirdiği evreleri incelediğimiz zaman 
sanatçıların bireysel olmaktan ziyade bir grup hareketi içerisinde atılım yaptıkları gözlemlenmektedir. 
Bu durum muhtemelen kısır bir ortam içerisinde gelişmeye çalışan sanat anlayışımızın benzer 
düşünceleri paylaşan sanatçılarımızın meydana getirmiş oldukları sanatsal hamleleri bireysel yapılmış 
olan çıkışlardan çok daha etkili olmuştur. Çağdaş Türk resim sanatı tarihine baktığımız zaman sanat 
grubu hareketlerinin oluşmasında genç ve yetenekli sanatçıların eğitim amaçlı Batı ülkelerine toplu bir 
şekilde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Başkan’a göre; “Bireysel olarak yapacakları sanat çalışmalarının yetersiz kalacağını ve tek tek 
çabalarının sanat ve sanatçı güvencesinin sağlanmasında kalıcı çözümler olamayacağını da 
görüyorlardı. Sanatçılar arasında olabilecek değer çekişmelerinin sanatı ve toplumu olumsuz yönde 
etkileyeceği konusunda fikir birliğine varıyorlardı. Ve bu şekilde gruplar ortaya çıktı”. 
(Başkan,1994;36)   

Giray’a göre; “Türk resim sanatının tarihsel süreci içinde oluşturulan derneklerin ikincisi olan 
"Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği", Cumhuriyet Türkiye'sinde kurulan ilk sanatçı 
derneğidir. Yaşamları ve eğitim dönemleri, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına rastlamaktadır. Bu nedenle ‘Müstakiller’, yaşadıkları toplumun 
gelişimini izleyerek, okuyarak, düşünerek yetişmişlerdir.  Avrupa'da eğitimlerini sürdüren Türk 
sanatçılar, ülkeye döndükten sonra bireysel olarak yapacakları sanat çalışmalarının yetersiz kalacağı 
konusunda fikir birliğine varmışlardı ve bu fikirsel birliktelik onları, 15 Nisan 1929'da "Müstakil 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği" adı altında birleştirmiştir. Bireysel sanat anlayışlarında yeni, özgün 
ve kalıcı değerlere ulaşarak Türk resim sanatının birikiminde önemli yerler almışlar ve girişimleriyle 
de sanatçıların sanatlarına verdikleri emek karşılığında yaşamlarını sağlamaları gerektiği gibi bir imgeyi 
sanatçılar arasında ve toplumda uyandırabilmişlerdir”. (Giray,1997;1320) 

Şahin’e göre; “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, sanatta bireysel anlayış ve yorum farkına 
özgürlük tanıyan, resim beğenisinin toplumun bütün katmanlarına yayılması gerektiğine inanan, 
mesleklerini icra ederek para kazanmak isteyen, tekelci zihniyete karşı, sanatçının korunması ve 
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desteklenmesinin devletin kültür politikası içinde yer almasını talep eden bir meslek örgütü olmuştur”. 
(Şahin,2014;32) 

Ersoy’a göre; “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği” üyelerini bir araya getiren neden, onların 
üslûpsal birliklerinden çok, farklı eğilimler gösteren ve çoğu zaman birbirine ters düşebilen 
anlayışlarıdır. Ürettikleri yapıtlar, portre, peyzaj, natürmortlar olarak çeşitlenirken uyguladıkları 
teknikler ve üslûplarla da birbirinden farklılık göstermektedirler. Batıda öğrendikleri hemen her tür 
üslûpları Realizmden, Ekspresyonizme, Kübizmden, Konstrüktivizme dek uygulamaktadırlar”. 
(Ersoy,1998;25) 

Çağdaş Türk resim sanatı içerisinde bağımsız üslup arayışlarının Müstakiller ’den sonra ikinci aşaması 
1933 yılında Cemal Tollu, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Abidin Dino ve Zühtü Müridoğlu 
tarafından kurulmuş olan “D Grubu” ile başlamaktadır. 

Turani ve Berk’e göre; “D Grubu, Türk resminde, kendilerinden önceki Müstakil Ressam ve 
Heykeltıraşlar Birliği ile başlayan anıtsal ve inşacı biçim arayışlarını, Batı sanatında yer alan 
gelişmelerin etkisiyle, sonuna kadar zorlamış, Türk resmini gelecek yirmi beş yıl boyunca neredeyse 
tek başına yönlendirecek bir etkinlik göstermiştir. D Grubu sanatçılarının, Müstakillerden en belirgin 
farkı, belirgin bir estetiğin çevresinde toplanmış olmaları, eylem bakımından dayanışmalı hareket 
etmeleri ve getirmek istedikleri anlayışı savunuşlarında daha dinamik olmalarıydı”. (Turani ve 
Berk,1981;95) 

Kılıç’a göre; “D Grubu çağdaşlaşma yolunda Türk resmine yeni bir akım getirmemiştir. Ancak yeni 
akımlarla biçimsel benzerlik kurmaya çalışmışlardır. D Grubu sanatçıları başlangıçta, kübizmi 
çağdaşlaşmada bir çıkış noktası olarak görmüşlerdir. Dönemin birçok yazarının da kübizmi genç 
demokrasi rejiminin sanatı olarak tanıtmaları, sanatçıların kübizme yönelmelerinde itici güç olmuştur. 
Kübizmin biçimsel anlatım dilini kullanan Türk sanatçıları, kübizmin nesneleri parçalayıp, ayrıştırma 
ve yeni bir anlam ve görünüm altında sanatsal bir değer yaratma yerine, biçimlerin konturları ve hacim 
değerlerini geometrik olarak yorumlama yoluna giderek, kübik bir anlatım dili yakalamaya 
çalışmışlardır. D Grubu, kübizmi yazılarında hararetle savunmalarına karşın, 1950’lere doğru resimde 
uygulamaya başlamışlardır”. (Kılıç,2001;144) 

Pelvanoğlu’na göre; “Müstakiller, bir sanat hareketi çevresinde toplanmamalarına rağmen, 
birlikteliklerini sağlam temellere dayandırarak; planlı bir şekilde resim sanatının gelişimine yön vermek 
için çaba göstermişken, D Grubu daha serbest bir yaklaşım sergilemiştir. Nurullah Berk, D Grubu’nun 
yaklaşımını açıklarken; bu oluşumdan önceki birliktelikleri de eleştirerek ve biraz da yererek şu 
ifadeleri kullanmıştır: “Sanat için sanat = ‘D’ grubu. O çığır açmayacak, fakat sanatı resmiyetten, 
nizamnamelerden, maddelerden, dalaverelerden, cehaletten, eblehlikten kurtaracak. O sanatın kalp işi, 
dimağ işi, kültür işi olduğunu göstermeye çalışacak.” (Pelvanoğlu,2004;31; Akt. Özkan,2012) 

Özkan’a göre; “Bu ifadeyle Berk, kendisinden önceki Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Müstakil 
Ressam ve Heykeltraşlar Birliği’nin nizamnamelerinin olduğu düşünüldüğünde, bunlara atıfta 
bulunulduğu anlaşılmaktadır”. (Özkan,2012;15) 

Beykal’a göre; “Müstakiller sanatın yaygınlaşmasında Anadolu’ya açılımı önemserken, D Grubu, 
tersine, Batı’ya açılımı ve kent sergilerini önemser. Müstakiller sanat siyasalarını Halk Partisi’nin 
siyasasının bir uzantısı olarak görüyorken, D Grubu ise kapandığı yıllarda başlayacak olan daha liberal 
bir siyasayla koşutluk kurar. Müstakiller yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusalcılık görüşüyle 
ilişkiliyken, D Grubu ulusalcılığa Batı gözüyle ve Batı- Doğu sentezciliği ile yaklaşır. Müstakiller 
figüratif kompozisyonlarında, özellikle halk kesimini, çalışanları konu edinirken, D Grubu daha kentli, 
daha modern ve daha Batılı konuları seçer. Müstakillerin sanat kavgaları daha köktenci olmasına karşın, 
D Grubu sanatta yenilikçilik ve uzlaşmacılık yandaşıdır. Müstakiller ‘Toplum İçin Sanat’ görüşüne 
yatkındırlar, D Grubu ise ‘Sanat sanat içindir’ düşüncesini benimser”. (Beykal,1988;16; Akt. 
Özkan,2012) 

Özkan’a göre; “Sanatsal duruşlarında farklılıklar hissedilse de, iki birliğin/grubun Türk resim sanatında 
aynı zor koşullar altında faaliyetler gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Dönemin Türkiye’sindeki sanatın 
uygulamasına ilişkin şartlara bakıldığında, sergi açmaya uygun yerler bulmanın o kadar da kolay 
olmadığı bir realitedir. Hatta yaşanan bu sıkıntılı durumlar, Akbaba Karikatür Dergisi’nde de konu 
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olarak kendisine yer bulmaya başlamıştır. Bu karikatürlerin Türk resim sanatı tarihine tanıklık etikleri 
ve belgesel bir nitelik taşıdıkları görülmektedir”. (Özkan,2012;16) 

Nurullah Berk Resimlerindeki Kübist – Konstrüktivist Arayış ve Etkiler 

Özkan’a göre; “Türk resminde 1940’lı yıllarla birlikte, birçok sanatçının ulusal bir sanat yaratma 
fikrinden yola çıkarak, Doğu- Batı sentezi üzerine bir yaklaşımla eserler ortaya koydukları bir sürecin 
yaşandığı görülmektedir. Nurullah Berk’de, Türkiye’ye özgü unsurları (minyatür, hat sanatı) Batılı bir 
bakış açısıyla gelen Kübizm / Konstrüktivizm anlayışlarıyla harmanladığı çalışmalarıyla bir sentez 
ortaya koymak istemiştir. Bu süreçte yaptığı resimlerle de Türk resminde en çok eleştirilere maruz kalan 
sanatçıların başında gelmektedir. Onun bu tür bir sanatsal üretim içerisine girmesini anlamak açısından, 
aldığı sanat eğitimini incelemekte yarar vardır”. (Özkan,2012;120) 

 Çağa’ya göre; “Nurullah Berk Sanayi-i Nefise Mektebi’ni bitirdikten sonra 1924 yılında Paris’e kendi 
olanaklarıyla giden sanatçı Paris Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi sınavını kazanarak Ernest Laurent 
Atölyesi’nde 1928 yılına dek öğrenim görmüştür. 1932’de tekrar gittiği Paris’te bu defa Andre Lhote 
ve Fernand Leger Atölyeleri’ne devam etmiştir”. (Çağa,2002;296) 

Dal Yarar’a göre; “Nurullah Berk, D Grubu’nun ilk yıllarında yaptığı soyut geometrik 
kompozisyonların yerini bir süre sonra gerçekçi bir yaklaşımın izlerini taşıyan kadın figürleri alacaktır. 
Ancak; bu resimlerde de kübizmin silindirik biçimlerinin ve resimde hacmi ortaya çıkarmaya çalışan 
keskin hatlı çizgilerin ağırlık taşıdığı izlenir. Daha sonraki yıllarda ise sanatçı yöresel motifleri 
kullanmaya ağırlık vererek, iki boyuta dayanan çizgiselliği benimsemiştir”. (Dal Yarar,1983;6) 

Şahin’e göre; “Nurullah Berk’in resimlerindeki kadın portreleri Ütü Yapan Kadın ve Gergef İşleyen 
Kadın konulu resimleri Batılı kaynaklarla Türk sanatı sentezi yaratma çabasının ürünüdürler. Sanatçı 
bu resimleri yaptığında gerçekten gergef işleyen veya ütü yapan bir kızı resmetmemiş, minyatür 
renkleriyle kübist bir alt yapı üzerine biçimsel bir düzen kurmuştur”. (Şahin,2014; 89) 

Berk’in resimlerini incelediğimizde resimlerinde kullanmış olduğu nesnelerin yeni bir anlayıştan daha 
fazla bir tür öykünme ile parçalanma içerisine girdiği fakat sanatçının yerel motifler ile bağlantı kurarak 
özgünleşebilme çabası Anadolu kilim ve halılarında görmeğe alışık olduğumuz geometrik 
düzenlemenin camaltı resimlerindeki ifadelerinde resimlerine yansıdığını görmekteyiz. Berk belki de 
bu nedenle minyatür sanatına yönelmiştir. 

Berk’in resimlerinde açıklamaya çalıştığımız sanatçının eğilimlerini çok rahatlıkla görebiliriz. Nurullah 
Berk Fransa’dan döndükten sonra yeni kurulan D Grubu sanatçılarının arasında yer almıştır. Bu grup 
Çallı kuşağının izlenimci tavrına karşı farklı bir tavır ve sanatsal duruş sergilemiştir. Çağdaş Türk resim 
sanatı açısından çok önemli hareketlerden birisi olan D gurubunun sözcülüğünü de Berk’in üstlendiğini 
görmekteyiz.  

Yarar Dal’a göre; "Kübizmi, nesneleri parçalamaktan çok geometrik biçimlendirme olarak görmek; 
klasik anlayışın kompozisyon, desen, geometrik inşa, ışık-gölge dağıtımı, biçim sadeliğini uygulamak 
gibi ilkeleri kuruluş amaçları olarak kabul eden gruptan, özellikle Nurullah Berk, Cemal Tollu 
konstrüktivist ve kübist eğilimli resimler yapmışlardır”. (Yarar Dal,1983;7) 

Çelebi’ye (2013;54) göre; “Nurullah Berk Türk resminde kübist ve geometrik üslubun ilk 
temsilcilerinden olmuştur. İlk zamanlarda soyut geometrik kompozisyonlar üzerinde çalışmış, daha 
sonra yerini gerçekçi bir yaklaşımın izlerini taşıyan kadın figürlerine bırakmıştır. “Ancak bu resimlerde 
de kübizmin silindirik biçimlerinin ve resminde hacmi ortaya çıkarmaya çalışan keskin hatlı çizgilerin 
aşırılığı görülmektedir”.  

Özsezgin’e göre; “1940’dan sonra D Grubu çatısı altında ‘ulusal’ nitelikli resme yönelmiştir. Doğunun 
iki boyutlu süslemeci ve soyut arabeskine yakınlık duymuş, Doğu’nun arabesk çizgi düzeniyle Batı’nın 
soyut şemacı duyarlılığını birleştirmiştir. Resimsel anlamda bir doğu Batı sentezi ağırlık kazanmıştır. 
Yani doğu kökenli süslemenin arabesk düzeninden, eski Türk hat sanatının çizgilerinden ve iki boyutlu 
Türk minyatürünün tasvir kalıplarından yola çıkmış, Batı süslemenin görsel şemalarına yönelmiştir”. 
(Özsezgin,1983;39) 
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Çelebi’ye göre; “Nurullah Berk yalnızca fırçasıyla değil aynı zamanda renkli bir kaleme sahip olmasıyla 
tanınmıştır. Sanat eğitimcisi, sanat yazarı, sanat eleştirmeni olarak birçok çalışmada bulunmuştur. 
Dünya Resim Sanatı ve Türk Resim Sanatı ile ilgili ilk yayınlar ilk makaleler, ilk eleştiri yazısı onun 
elinden çıkmıştır”. (Çelebi,2013;55) 

 
Görsel 2- Nurullah Berk, Nargile İçen Adam,1958, T.Ü.Y.B.93,5x 60cm 

Berk’in 1950 sonrası yaptıkları işler en başarılı olan çalışmalarıdır. Bu dönem yapmış olduğu resimlerde 
sanatsal kimliği biçim olarak oturmuştur. Sanatçının minyatür ve Hat sanatımızdan almış olduğu etkiler 
onun sanatının özgün bir kimlik almasını sağlamıştır. Sanatçının resimlerinde kullanmış olduğu 
dekoratif öğeler yardımcı elemanlardır resminin en çarpıcı kısmı ise figürlerindeki ifade 
değişiklikleridir. Berk figüratif resim anlayışını ısrarla sürdürmesine rağmen figürlerini iki farklı 
anlatım tipi içerisinde ele almaktadır. Sanatçının 1950’lerden sonra yapmış olduğu resimlerinde 
figürlerde minyatürlerde görmeğe alışık olduğumuz tiplemelerin yanında sanatçı figürlerin kol ve 
ellerini kübist formlarda ele almıştır. Resimlerinde kullanmış olduğu renkler siyah kontur çizgilerinin 
arasında düz yüzeyler şeklinde boyanmıştır. Onun resimlerine baktığımız zaman minyatür ve kübizm 
arasındaki ikilem açık bir şekilde görebilmekteyiz. Sanatçının “Gergef İşleyen Kadın” ve Nargile İçen 
Adam” isimli çalışmalarında bu ikilemi ve minyatür- kübizm etkileri görülmektedir. Bu resimlerde 
kontür çizgileri ile biçimlerin parçalandığını ve günlük yaşamdan alınmış bir sahneyi görmekteyiz. 

Erol’a göre; “Nurullah Berk’in ilk yapıtlarından itibaren Kübizm’e eğilim göstermesinde kendi 
anlatımıyla, ressamın öz mizacının da işlevi büyük olsa gerek... Bir akım, bir estetik zorla, yapmacık 
olarak benimsenip uygulanamaz. Berk’teki geometrik disiplin özlemi Kübizm’e sevgisinden çok, ya da 
bir o kadar, kendi öz niteliklerinin ürünüydü”. (Erol,1982;21) Nurullah Berk’in sanatında gördüğümüz 

Görsel 1- Nurullah Berk, Gergef İşleyen Kadın, 1955, T.Ü.Y.B. 60x73 cm 
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katı disiplin anlayışı onu daima bir yerde tutmuştur. Bu nedenle sanatçının resimlerinin çok ölçülü ve 
hesaplı olmasının yanı sıra resimlerinin dekoratif yönü de oldukça ağır basmaktadır 

 

Eserlerindeki Kübizm Çıkışlı Sentez Arayışları 

    
Görsel 3- Nurullah Berk, İskambil Kağıtlı Natürmort, 1933, T.Ü.Y.B. 60x80 cm 

           Görsel 4- Nurullah Berk, Tayyareciler,1933,T.Ü.Y.B. 96x96 cm 

Sanat anlayışında kübizm kaynaklı bir gelişim çizgisi içerisine giren Berk güçlü Batı sanatı etkisini bir 
adım daha ileriye götürmüştür. Sanatçının resimlerinde Batı sanatından yola çıkarak yaptığı 
uyarlamaları da görebilmekteyiz. Batı sanatı etkileşiminin en belirgin örneklerinden birisi olan 1933 
tarihli “Tayyareciler” isimli çalışması Luc Albert Moreau’nun resminden esinlenerek yapmıştır. Berk 
aynı zamanda kübizm sanatı hareketi içerisinde adı geçen pek çok sanatçının kullandığı iskambil kâğıdı 
imgesini çoğu kez o da kullanmıştır. Bu çalışmalarından birisi “İskambil Kağıtlı Natürmort” tur. 
Sanatçının bu resmi yeşil tonlarda boyanmış zemin üzerinde turuncu, sarı ve yeşil tonları ile beyazı 
kullanmıştır. Masanın üstü veya zemini temsil eden masa örtüsünün üzerinde bahsetmiş olduğumuz 
renklerle boyanmış yarım daireler arsında masanın üzerinde bir sürahi, meyve tabağı ve benzeri öğelerin 
görüldüğü dörtgen ve geometrik biçimler yerleştirilmiştir. Bu resme adını veren biçimlerinden dolayı 
net bir şekilde görülen iskambil kağıtları resim yüzeyinde gördüğümüz diğer unsurların aralarına 
serpiştirilmiştir. Tamamı ile geometrik biçimlere dönüştürülmüş kübist bir kompozisyon bu öğeler 
birbirlerini kesen kontür çizgileri ile birbirinden ayrılmıştır. Sanatçının D Grubuna dahil olduğu yıllarda 
yapmış olduğu bu tarzdaki geometrik kompozisyonları gittikçe iki boyutlu ve yüzeysel inşacı bir resme 
doğru yönelmiştir. 

Özkan’ göre; “1970 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nda yaptığı bir konuşmada Berk; ortaya 
koyduğu çalışmalardaki Batı tesirini söylemekten çekinmediği gibi, Batı taklitçiliğine karşı Türk 
resminde bir “yaratamama” sorununun var olduğunu da ifade etmiştir. Konuşmasının devamında; 
Avrupa etkisiyle gelişen montaj sanatının Türk resmine getirdiği olumsuzluklara karşı kendisini de 
dahil ederek, öz eleştiriyle, sanat uygulayıcılarının ne gibi bir duruş sergilemesi gerektiğini ise şu 
sözleriyle ifade etmiştir”. (Özkan,2012;123) 

Berk’e göre; “Aşırma, kopya, Batı’yı adım adım izleme, aktarma hep montaj sanatının kollarıdır. 
Üstünlük kompleksleri içinde kıratlarına razı gelmeyen sanatçılar, kendi ruhlarına razı gelmeyen 
sanatçılar, kendi ruhlarını ve düşünüşlerini yapıtlarında gösteremeyince, kurtuluşu Batı taklitçiliğinde 
bulurlar. Yutturmaca. Haydi, dedim o konuşmada, bizden önceki kuşaklar yeni yeni alışıyorlardı Batı 
sanat anlayışına tekniklerine. Bu yüzden aktarıyor, izliyorlardı Avrupa’da yapılanları. Ya bize, biz 
olgunlara, siz gençlere ne oluyor? Daha alışamadık mı? Kafamız mı bomboş? Yaratma gücümüz mü 
sıfır. Kendimize has bir düşünüşümüz, bir duyuşumuz mu yok? Kölesi miyiz Frenkler’in ki ne 
yapıyorlarsa izliyor, maymun gibi tıpkısını yapmaktan haz duyuyoruz? Diyorlar ki: “Peki efendim ne 
yapalım? Milli sanat mı yapalım?  Batı’ya bakmayalım da kilim motifi, çorap, çevre mi aktaralım?” 
Hayır efendim diyorum ne Batı kopyacılığı ne de çorap, çevre motifi. Kendimiz olalım. İçtenlikle, alçak 
gönüllükle kendimiz olalım. Gerçek büyüklüğe ve haslığa o zaman erişiriz”. (Berk,1970;11; Akt. 
Özkan,2012) 
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Özkan’a göre; “Nurullah Berk’in yukarıdaki sözlerinden, kendisini de dahil ederek, Türk resmine 
getirdiği eleştirel yaklaşımdaki samimiyeti çok net bir şekilde hissedilmektedir. Bu ifadeyi dile 
getirebilmek de bir sanatçı için önemli bir duruş sergilemek olarak görülmelidir. Nurullah Berk, yoğun 
bir Batı ve Kübizm etkisi sonrasında yukarıdaki ifadelerinde de belirttiği gibi, resimlerinde bir kimlik 
arayışı sürecinde, içtenlik ve kendine has bir sanat dili yaratma çabası içerisine girmiştir. Nurullah 
Berk’in bu yaklaşımla ele aldığı çalışmalarında, Doğu’nun (Geleneksel Sanatlar) süsleme unsurlarının, 
Batı’nın Kübizm, Konstrüktivizm ve Soyutlama eğilimleriyle birleştirdiği bir hal almaya başladığı 
görülmektedir. Ancak bu sentez fikri, iki farklı karakter gösteren unsuru bir araya getirmenin sonucu 
oluşabilecek uyuşmazlıklar çıkması tehlikesini de bünyesinde barındırmaktadır”. (Özkan,2012;124) 

Nurullah Berk Doğu- Batı sentezi fikrinden yola çıkarak Kaligrafik öykünmeleri içinde barındırarak 
Hat sanatının etkisi ile geometrik yüzey parçalanmalarına dayanan çalışmalar ortaya koymuştur. 
Kaligrafik eğilimlerinin yanı sıra tabiattan yola çıkarak bir soyutlama süreci içerisine girdiği çalışmaları 
da gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 

Nurullah Berk’in Tabiat Kaynaklı Eserlerinde Soyut Arayışlar 

 
Görsel 5- Nurullah Berk, Ayçiçekleri,1978, T.Ü.Y.B. 55x44 cm 

Nurullah Berk’in eserlerinde dikkatimizi çeken kaligrafinin etkisi ile kendi sanatında yön bulan, tuval 
yüzeyinin parçalanan ve parsellenen bir hale dönüşmesidir. Sanatçının resimlerindeki bu parçalanmış 
yüzeyler yalın bir renk anlayışı ile birlikte fırçanın izinin dahi hissedilmediği düzgünlükte ve titizlikle 
boyanmış olması oldukça dikkat çekicidir. Sanatçının eserlerinde yüzey boyama tercihinde yalın ve düz 
bir yaklaşım tarzı sergilemesi eserlerinde yalınlığa indirgeme sonucunda soyutlamaya giden yönünü 
göstermektedir. 

 
Görsel 6- Nurullah Berk, Deve Dikenleri,1977, T.Ü.Y.B. 

Sanatçının resim yüzeyinin geometrik parçalanmalarla meydana getirdiği peyzaj çalışmaları bir motif 
tekrarına dayanan yüzey düzenlemeleri şeklini aldığını görmekteyiz. Sanatçı 1960’ların ortalarına 
geldiği dönemde kısa bir süre soyutlamanın bir adım ötesine geçerek soyuta yönelen çalışmalar ortaya 
koymuştur. Sanatçı eserlerinde sonsuza kadar devam edecekmiş bir tür arayış içerisinde, o sakin, 
fırtınalı denizlerin ortasında bile hareketsiz bir şekilde duran kadın figürlerini, adamlarını, gök 
yüzündeki bulutları, balon satıcılarını, deve dikenlerini düz ve eğri çizgilerin yansımalarını tekrarlar 
durur. Berk’in sanat dünyası pıtrak dikenli ürkütücü bitkilerin nesnelerin itici, bazen de ürkütücü bir 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

191 
 

havaya bürünmeye başlayan çalışmaları tüm bu tarzda ele almış olduğu resimlerinde doğanın ve insan 
değil sadece eğri ve düz çizgiler kendi içerisinde düzenli ilişkiler meydana getirir ve yaşama hakkı 
bulur. 

 

Nurullah Berk’in Eserlerinde Özgünleşme Süreci: Kübist / Konstrüktivist Düzenlemeler 

Çağdaş Türk resim sanatında 1940’lı yıllar ile beraber pek çok sanatçının ulusal kimlikte bir sanat 
meydana getirme fikrinden yola çıkarak Doğu ve Batı ekseninde bir sentez oluşturarak eserler 
ürettiklerini görmekteyiz. Bu dönem sanatçılarından Nurullah Berk’te kendi ulusal kültürümüze ait 
değerler ile minyatür ve hat sanatı etkisi ile Batılı bir bakış açısı ile gelen Kübizm ve Konstrüktivist 
anlayışları ile harmanladığı çalışmaları ile ortaya bir sentez koymak istemiştir. Bu dönemde yapmış 
olduğu resimleri ile çağdaş Türk resminde eleştirilere maruz kalan sanatçılardan birisi olmuştur.  

Özkan’a göre; “Her ne kadar soyuta yaklaşan bir tutum izlemiş gibi görünen çalışmalar ortaya 
koymuşsa da Berk’le özdeşleşen ve ilk akla gelen çalışmalar, onun Türk insanının yaşantısından 
detayları ele aldığı ve bunları Batılı bir bakış açısıyla, ancak, geleneksel sanatlardan aldığı motifler ile 
kaynaştırdığı Kübist- Konstrüktivist kaynaklı soyutlamalardır”. (Özkan,2012;125) 

Berk’in resimlerinde sadelik, hacimsel değerlere yer vermediği ve figüratif parçalanmalar ile 
çözümlendiği ve geleneksel sanatlarımıza ait bezeme unsurlarını kullandığını da görmekteyiz. 
Resimlerinde kullandığı bu bezeme unsurlarının toplum içerisindeki sıradan insanların çevresini saran 
kaligrafik bir yaşam alanına dönüşerek onun resimlerinde kaligrafi arabesk bir görünüm almaktadır. 
Berk’in resimlerindeki dikkat çeken bir diğer önemli nokta ’da resminin temelinde yatan geometrik 
kurgusudur. Resimlerinde figürlere ait yüzlerdeki ve ellerdeki ayrıntıları kaldırdığımızda resim 
yüzeyinin dik, yatay ve diyagonal hareketlerle parçalanması ile bir inşa edilmek istendiği 
görülmektedir. Berk’in resimlerinde gördüğümüz kübist etkiler sanatçıya Lhote ve Leger’in etkisi ile 
gelen kübizm ’in geometrik alt yapısının devamlılığının görülmesi açısından önem arz etmektedir. Berk 
(1972;5) Lhote’nin Kübizm anlayışını açıkladığı bir yazısında, sanki onun sanatındaki stilize etme, 
süsleme ve dekoratifleştirme yönünden etkilenmiş olabileceğinin sinyallerini; “Kübizm’e gelince, 
Lhote, bu eğilime insancıl, ılımlı bir nitelik aşılamak istiyordu. Onca tabiatı biçimlendirmek, stilize 
etmek, dekoratif- süslemeci bir tatlılığa götürmekti… Tatlı kıvrımlı, dekoratif çizgisi, 
empresyonistlerininkine yakın, sıcak ve soğuklarla ustaca oynayan bir paleti vardı” şeklinde 
açıklamaktadır. Nurullah Berk’in sanatında gelişme gösteren dekoratifleşme ve süsleme eğiliminin 
köklerinin ne olduğunun anlaşılması açısından oldukça önem taşımaktadır. 

Özkan’a göre; “Nurullah Berk, sadece resim çalışmalarıyla değil, Akademi’deki eğitmenliğiyle ve 
yazınsal alanda ortaya koyduğu çalışmalarla da Türk resim sanatına önemli hizmetlerde bulunmuştur. 
Resimlerinde ise ortaya koyduğu Batı etkileşimli kübist- konstrüktivist- geometrik soyutlamalar ve bu 
etkileri ulusal bir resim anlayışı ile birleştirme çabası sonucu, bir dekoratifleşme ve arabeskleşme 
tehlikesinin gündeme geldiği ve eleştirileri üzerine çekmiş olduğu anlaşılmaktadır.” (Özkan,2012;127) 

Nurullah Berk’in sanatında kimlik arayışı çerçevesinde resimlerinde zaman zaman figürü çevreleyen 
figürü oluşturan geleneksel sanatlarımızdan minyatür ve hat sanatı etkilerini Batı sanatı etkisi ile 
birleştirdiği çalışmalarında içten bir yaklaşım sergileyerek onun içtenliğinin ön plana çıktığı kendine 
has ve özgün bir sanatsal ifade meydana getirme çabasını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. 

Berk’in Kübist- konstrüktivist anlayışta ele aldığı çalışmalar arasında Ütücü Kadın, Dikiş Diken Kadın, 
Ütü Yapan Kadın, Boyacı İbrahim, Nargile İçen Adam ve farklı versiyonlarını yaptığı Gergef İşleyen 
kadın resimlerini sayabiliriz. 
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Görsel 7- Nurullah Berk, Nargile İçen Adam,1958, T.Ü.Y.B.93,5x 60cm 

Berk’in “Nargile İçen Adam” isimli resminde ilk bakışta kübist parçalanmalar ve kalın siyah konturlar 
dikkat çekmektedir. Nurullah Berk’in resminde Batı sanatında gördüğümüz kübizm görülmemektedir. 
Berk’in biçimsel olarak istifade ettiği kübizm akımı onda tamamen farklı bir ifadeye bürünmüştür. 
Resimdeki konturların arası pürüzsüz ve saf bir şekilde boyanmıştır. Resimde sıcak ve soğuk dengesinin 
uyumu ile sanatçının yerel motifleri kübizm sanat akımına uyarlamış ve bu şekilde farklı doğu- batı 
sentezi meydana getirmiştir. 

 

 

 
Görsel 8-Nurullah Berk, Ütü Yapan Kadın, 1950, T.Ü.Y.B 

Berk’in “Ütü Yapan Kadın” isimli çalışması yapıldığı dönem içerisinde en başarılı resimlerinden birisi 
olarak nitelendirilmektedir. Resmin dönemin toplumsal yapısında meydana gelen değişimler ile 
örtüşmektedir. Resimde gördüğümüz renklerin sadeliği ve hacimsel değerlere yer verilmemmiş olması 
ile birlikte figürlerin geometrik parçalanmalar ile birlikte çözümlendiği geleneksel sanatlarımıza ait 
bezeme unsurlarının da kullanıldığı dikkat çekmektedir. Resimde dikkat çeken kadının ütülediği kumaş 
üzerinde ve arka planda görülen kilim motiflerinde Anadolu köylüsünün yaşamının bir parçasını 
meydana getiren elemanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Resimde Kübist tarzda bir stilizasyon dikkat 
çekmektedir. Berk’in resimlerinde gördüğümüz konturlar bu resimde de değişmeyen bir unsur olarak 
yerini almıştır. Berk bu resminde kendine has bir özgünlüğü yakalamıştır.  Bu resimde parçalanmalar 
diğer resimlerinde olduğu gibi çok parçalı değildir. Resimde parçalanmalar formu bozmayacak bir 
bicinde zaman zaman kontur çizgileri kullanılmadan renler ve ton geçişleri yardımıyla oluşturulmuştur. 
Daha önce gördüğümüz resimlerindeki merkezi kompozisyon değişerek ütü yapan kadın figürü ile 
resmin sol tarafına kaydırılmıştır. Geleneksel bezeme ve biçimlemelere burada daha dikkatle 
değinilmiştir. Konu itibarı ile gündelik hayattan bir an ele alınmıştır. 

Erol’a göre; “Nurullah Berk’in ilk yapıtlarından itibaren Kübizme eğilim göstermesinde kendi 
anlatımıyla ressamın öz mizacının ‘da işlevi büyük olsa gerek... Bir akım, bir estetik zorla, yapmacık 
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olarak benimsenip uygulanamaz. Berk’teki geometrik disiplin özlemi Kübizme sevgisinden çok, ya da 
bir o kadar, kendi öz niteliklerinin ürünüydü.” (Erol,1982;22) Berk’in sanatında gözlemlediğimiz katı 
disiplin anlayışı sanatçıyı hep bir yerde tutmuştur. Onun resimlerinin ölçülü ve hesaplı olmasının 
yanında dekoratif özellikleri ağır basan çalışmalardır.  

 Sonuç 

Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde Batı ile kurduğu bağlar sonucunda geleneksel Türk 
sanatlarından minyatürde gördüğümüz iki boyutlu bakış açısı çağdaş Türk resim sanatında üç boyutlu 
resim mantığına dönüşmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte bu süreç daha da 
hızlanmış ve çağdaş Türk resim sanatının kendine has bir sanat anlayışı ortaya koyma isteği de 
beraberinde artmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk resim sanatında Batı resim sanatının 
etkisinin yoğun hissedildiği ve bu süreç içerisinde sanatçılarımızın bir bocalama geçirdikleri de 
gözlenmiştir. Çağdaş Türk resim sanatında ulusal- evrensel, Doğu- Batı ve Geleneksel- Modern gibi 
kavramların yoğun bir şekilde tartışıldığı süreç içerisinde bu dönem sanatçılarımızın yaptığı 
çalışmalarda Batı sanatı etkisinde kopyaya kayan çalışmaların çıktığı gözlemlenmiştir. Bu süreç 
içerisinde bazı sanatçılarımızın bir kısmının da ulusal bir resim meydana getirme çabaları da gözden 
kaçmamaktadır. Sanatçılar biçime önem vermeden kendi kültürümüze ait unsurların Batı resim 
sanatında miadı dolmuş akımlara uyarladıkları çalışmaları da ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte 
Batılı sanatçıların da zaman zaman Doğu sanatını keşfetmeye çıktığının farkına varan sanatçılarımız 
buradan hareket ederek kendilerine ait kültürel miraslarını Batılı sanatçıların gözüyle ele aldıkları 
eserler ortaya koyma gayretleri ile de resimde biçim ve içeriksel meselelerin yaşanmamasını da 
engelleyememişlerdir.  

Avrupa’ya resim eğitimi için gönderilen öğrenciler Batılı sanatçılardan etkilenmişlerdir. Buraya giden 
sanatçıları yeterli donanıma sahip olmadan Avrupa’ya eğitim için gönderip Batılı anlamda eğitim 
almaları sağlandıktan sonra buradan dönen sanatçıları Batı sanatı taklidi işler üretmekle suçlamak 
haksızlık olacaktır. Bununla birlikte sanatçıların Avrupa’da sanat eğitimi alarak Avrupa kültürünü ve 
atmosferini yaşadıktan sonra yurda döndükten sonra daha merkezi yerlerde görev almaları gerekirken 
üniversiteler ve akademiler yerine Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ortaöğretim kurumlarına 
gönderilmelerinin onların sanatsal üretimlerinin ve Türk resim sanatının gelişimi açısından olumlu 
sonuçlar ortaya çıkarmadıkları gözlenmiştir. 

Çok yüksek dozda eleştirilere rağmen Müstakiller grubu ve sonrasında D Grubunun batı seyrini izleyen 
yenilikçi yaklaşımları çağdaş Türk resim sanatının önünü açan bir etki meydana getirmiştir. Çağdaş 
Türk resim tarihi içerisindeki bu iki grup üzerinden sürdürülen eleştirel yaklaşımların sanatçıların 
yazılarında meydana getirdikleri tartışmaların da resim sanatımızın gelişimi açısından oldukça 
önemlidir. Çağdaş Türk resim sanatında yaşanan bocalamalara 21. Yüzyılın gözüyle baktığımız zaman 
çok sağlıklı görülmese de yaşanan bu süreç içerisinde eğitim sisteminin, yaşanılan kültürel ortamın, 
ekonomik koşulların ve yaşanan tüm siyasi gelişmelerin bu durumun kaçınılmaz olduğunu da 
göstermektedir.  

Nurullah Berk’in sanatının tartışılmasının yanı sıra Batı sanatında köklü değişimlere sebep olmuş bir 
hareketten yola çıkarak sadece biçimsel benzerlikleri nedeni ile minyatür sanatımıza ve geleneksel 
sanatlarımıza yaklaşan bir çizgide olması nedeniyle Türk resim sanatına kaynaklık edecek nitelikte 
olduğu da unutulmamalıdır.  

Berk’in sanatında yatan soğukluğun ve katılığın altında yatan neden değişik kaynakların sadece 
biçimsel düzeyde ele alınmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Berk’in sanat anlayışı için Kübizm 
ile İslam sanatları arasında bir ilişki kurulabilir fakat Nurullah Berk ikisi arasında bir yerde durmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

In this study, pruning wastes of apricot trees collected from Malatya province have been used to obtain 
wood vinegar. Biomass (agricultural wastes) wastes from sustainable sources have been evaluated and 
an important bio-vinegar for gastronomy is produced with a new method. In the laboratory environment, 
the effective parameters (temperature, pressure, time, and quantity) are optimized according to the 
response surface method (RSM), and the pyrolysis process has been carried out. Apricot tree branches 
collected during the pruning period are subjected to pyrolysis in the newly developed PID-controlled 
reactor under optimum conditions. The pyrolysis kinetics of biomass wastes have been determined 
using model equations. Besides, in the double condensing pyrolysis system, after the heavy and light 
phases are collected in separate units, they are separated with the help of a separating funnel. The 
composition of the component known as wood vinegar has been analyzed after the necessary filtering 
and purification processes. Then, pH value, acid ratio, purity, and composition have been determined 
to prepare it for organic plant nutrition or soil regulation applications.  

According to the results, wood vinegar has been obtained in an inert environment with minimum energy 
consumption and maximum efficiency at 650 K temperature and 94 minutes. It has been determined 
that the amount of heavy phase increases in the carbonization and pyrolysis liquid at high temperatures. 

 

Keywords: Agricultural wastes, pyrolysis system, wood vinegar, optimization, characterization 

 

INTRODUCTİON 

 

Today, studies on wood vinegar are becoming widespread. It is very important to renew the soil, which 
is tired of chemical fertilizers, by natural means. Organic fertilizers will be preferred in the future for 
the germination, growth, and development of plants. 

In a study in the literature, activated carbon and pyroligneous acid were produced from bamboo 
charcoal. Optimum ratio components were obtained with 360-watt microwave power and 15 minutes 
of activation time of bamboo charcoal. The obtained wood vinegar was found to have higher quality 
components than the commercial one. There are much biomass uses related to wood vinegar production 
in the literature. It is used as plant nutrition and protection product of wood vinegar obtained in inert 
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environments in various furnaces. It is seen that wood vinegar, which is widely obtained by traditional 
methods, also has a commercial value [1-7].  

Table 1 presents the analyzed components of commercially used wood vinegar. As can be seen in this 
table, especially acetic acid and phenol compounds are dominant [8]. 

 

 

 

 

 

 

                               Table 1. Components of commercial wood vinegar 

 

Chemical Names wt.% 

Pyridine 0.23 

1-Hydroxy-2-Propanone 3.22 

Acetic Acid 56.77 

Propanoic Acid 1.75 

3-Furanmethanol 1.78 

2-Hydroxy-2-Cyclopenten-1-One 1.70 

2-Methoxyphenol 2.83 

2-Methoxy-3-Methylphenol 0.92 

Phenol 10.92 

4-Ethyl-2-Methoxyphenol 0.85 

4-Methylphenol 2.85 

3-Methylphenol 0.13 

2,6-dimethoxyphenol 3.30 

1,2,4-trimethoxybenzene 1.02 

2.3,5-trimethoxytoluene 0.50 

 

In another study in the literature, the usability of wood vinegar for agricultural purposes as a soil 
conditioner and disease preventative was examined. By establishing a greenhouse experiment, the effect 
of wood vinegar on wheat plant growth and some soil properties in different application forms was 
investigated and the effectiveness of wood vinegar at different doses (0.5 %, 1 %, 1.5 %, 2 %, 3 %, and 
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4 %) against sugar beet leaf spot disease was determined. In the results obtained, it was understood that 
even low-dose applications of wood vinegar were effective against both plant growth and leaf spot 
disease [9]. 

In this study, pyrolysis liquid is obtained from apricot tree pruning waste. With the help of the newly 
developed PID reactor, an inert environment is created and temperature and time control is provided. 
Also, the heavy and light phases of the pyrolysis liquid were collected separately with a double 
condensing system. 

 

MATERİALS AND METHODS 

 

The improved reactor system used in the experimental studies is shown in Figure 1. 

 

 
                  Figure 1. The reactor used in the production of wood vinegar 

 

Figure 2 shows the extracted liquids before pyrolysis and the condensed components after pyrolysis. 
Liquids shown in dark (black) in the system can be referred to as wood vinegar. They are extractable 
products with a high content of both water and alcohol in more transparent liquids. 
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                   Figure 2. Obtained pyrolysis products (wood vinegar) 

 

 

RESULTS AND DİSCUSSİONS 

 

Optimization results of the results obtained in the pyrolysis experimental system according to RSM are 
shown in Figure 3. As the temperature and time increase, the percent conversion rate of wood vinegar 
also increases. However, since carbonization products may increase at high temperatures, the ideal 
operating temperature is around 650 K. This temperature was determined according to the quality of 
the products obtained in the experimental studies. 
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Figure 3. RSM optimization in experimental studies 

 

In figure 4, the results obtained in the experimental studies and RSM model results were evaluated 
statistically. 

 

 
Figure 4. RSM optimization in experimental studies 
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CONCLUSİONS 

 

In experimental studies, volatile components (water, etc.) from apricot tree pruning wastes up to 400 K 
temperatures were collected in the pyrolysis unit. It was observed that wood vinegar yield was high at 
600-650 K temperatures. After a temperature of 700 K, carbonizations (darkening) occur in the 
pyrolysis liquid slowly. Although the yield of pyrolysis liquid was accelerated, the quality of wood 
vinegar decreased. Also, it is understood from the statistical analysis evaluations that the experimental 
data and the results obtained in RSM model are compatible. 
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ÖZET 

Genellikle durum buğdaydan üretilen ve pilav olarak tüketilen bulgurun insan beslenmesi açısından 
önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve tüm dünyada bulgura ciddi bir eğilim görülmektedir. 
Bulgur için en önemli kalite özelliklerinden biri de b sarı renk değeridir. Bu yüzden zaman zaman Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından da teşhir edilen bazı gıda sanayi tarafından sarı renkli bulgur elde etmek 
için suni sarartma işlemi yapılmaktadır. Ancak bu süreç insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu 
nedenle doğal sarı renk değerine sahip olan yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve tüketici için kaliteli nihai 
ürün elde edilmesi önemlidir. Bu çalışma; 15 çeşit ve 15 yerel popülasyondan oluşan toplam 30 durum 
buğday genotipinin bulgur sarı renk değerlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada CIE L* 
(Parlaklık), CIE a* (Kırmızılık) ve CIE b* (Sarı Renk) renk analizleri incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda son ürün bulgur için bazı çeşit ve yerel popülasyonların kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu 
çalışmada bulgur üretiminde suni sarartma işlemi olmamasına rağmen, yüksek CIE L* ve CIE b* 
değerleri elde edilmiş ve sarı renk değerine sahip genotiplerin kullanılması durumunda sararta işleminin 
gerekli olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bulgur, durum buğday, sarı renk 

 

INVESTIGATION OF THE YELLOW COLOR VALUES OF BULGUR OBTAINED FROM 
SOME DURUM WHEAT GENOTYPES, WHICH IS IMPORTANT FOR NUTRITION 

 

ABSTRACT 

 

The importance of bulgur, which is generally produced from durum wheat and consumed as pilaw, in 
terms of human nutrition is better understood every day and there is a serious trend towards bulgur all 
over the world. One of the most important quality characteristics of bulgur is the b yellow color value. 
For this reason, artificial yellowing is carried out by some food industry, which is also exhibited by the 
Ministry of Agriculture and Forestry, to obtain yellow colored bulgur. However, this process negatively 
affects human health. For this reason, it is important to develop new varieties with natural yellow color 
value and to obtain a quality final product for the consumer. This work was carried out to determine the 
yellow color values of bulgur of a total of 30 durum wheat genotypes consisting of 15 varieties and 15 
landraces. In the study, CIE L* (Brightness), CIE a* (Redness) and CIE b* (Yellow Color) color 
analyzes were examined. As a result of the research, it was determined that some varieties and landraces 
could be used for the final product bulgur. In this study, although there was no artificial yellowing 
process in bulgur production, high CIE L* and CIE b* values were obtained and it was seen that 
yellowing process is not necessary if genotypes with yellow color value are used. 

 

Keywords: Bulgur, durum wheat, yellow color 

 

* Bu çalışma, Tübitak tarafından desteklenen 111O246 nolu proje kapsamında yapılmıştır. 
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ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI 
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Özet 

 

Kultik çekirdekleri bölgemizde besin değerince zengin bir ürün olarak halk tarafından tüketilmektedir. 
Bu çalışmada Kavungillerden olan ve başta Tunceli olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nin birkaç 
ilinde yetişen bir ürün olan kultik çekirdekleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan çekirdek örnekleri 
Tunceli ilinde yetiştirilmiş, kultik olarak bilinen kavun meyvesinden elde edilmiştir. Bu kultik 
çekirdekleri 2021 ve 2022 yıllarında hasat edilmişlerdir. Örnekleminin kitleyi tam temsil edebilmesi 
amacıyla 3 farklı üreticiden kultik temin edilmiş, analiz gerçekleştirilinceye dek kultik çekirdekleri 
güneş görmeyen kuru bir ortamda oda sıcaklığında laboratuvarda bekletilmiştir. Analiz için örnekler 
hazırlanırken 250 gr kultik çekirdeği tartılmış, toz haline getirilmiş ve elde edilen toz karıştırıldıktan 
sonra örnekleme yapılmıştır. Örneklerin değerlendirilmesinde sahip olduğu fizikokimyasal özellikler 
dikkate alınmıştır. Bu amaçla nem oranı, kül oranı, asitlik (pH), protein oranı ve yağ oranı analizleri 
yapılmış, sonuçlara yıl değişkeninin etkisi SPSS 22 programı kullanılarak araştırılmıştır. 2021 yılında 
hasat edilen kultik çekirdeklerinde nem oranı %4.26 ± 0.08, kül oranı %3.23 ± 0.49, asitlik 6.85 ± 0.09 
pH, protein oranı %23.85 ± 0.26 ve yağ oranı %60.85 ± 3.23 olarak bulunmuş, 2022 yılında hasat edilen 
kultik çekirdeklerinde ise nem oranı %3.26 ± 0.20, kül oranı %2.41 ± 0.04, asitlik 6.23 ± 0.07 pH, 
protein oranı %24.89 ± 0.62 ve yağ oranı %64.89 ± 1.43 olduğu saptanmıştır. Yıl değişkenine göre 
kultik çekirdeğinin asitliği, nem oranı ve kül oranı önemli düzeyde değişim göstermesine karşın yağ ve 
protein oranlarında önemli düzeyde değişim olmamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tunceli, Kultik, Çekirdek, İstatistik, Fizikokimyasal 

 

Abstract 

Kultik kernels are consumed by the public in Tunceli as a product rich in nutritional value. In this study, 
the kernel of kultik which is like Melon and grown in several provinces of Eastern Anatolia Region, 
especially in Tunceli, was used. The kernel samples used in the study were grown in the province of 
Tunceli, and the kultik kernels obtained from the kultik fruit were used in the study. These cultivars 
were harvested in 2021 and 2022. In order for the sample to fully represent the population, cultivars 
were taken from 3 different producers and kept in the laboratory until the analysis was performed. For 
the sample preparation process, 250 g of kultik kernels were weighed, pulverized and the sample was 
taken after mixing the obtained powder. In the evaluation of the sample, its physicochemical properties 
were taken into account. For this purpose, moisture content, ash content, acidity (pH), protein content 
and oil content determinations were carried out. The effect of the year variable on the physicochemical 
properties of the kultik kernel was evaluated using the SPSS 22 program. Kultik kernel harvested in 
2021 has %4.26 ± 0.08 moisture content, %3.23 ± 0.49 ash content, 6.85 ± 0.09 pH acidity, %23.85 ± 
0.26 protein content and %60.85 ± 3.23 oil content. Kultik kernel harvested in 2022 has %3.26 ± 0.20 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

203 
 

moisture content, %2.41 ± 0.04 ash content, 6.23 ± 0.07 pH acidity, %24.89 ± 0.62 protein content and 
%64.89 ± 1.43 oil content. 

Keywords: Tunceli, Kultik, Kernel, Statistics, Physicochemical 

 

1. GİRİŞ 

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları temel gereksinimlerinin başında besin 
içeriği yüksek gıdalar gelmektedir. Bu yüzden insan tüketimine sunulan gıdalardaki besin içeriğinin 
zengin olması sağlıklı ve dengeli beslenme açısından önemlidir. Besin maddeleri hayvansal veya 
bitkisel kaynaklı olmaktadır. Eski zamanlarda bitkisel kaynaklı olan meyve çekirdekleri atık gıda 
ürünleri olarak görülmekteydi, ancak bilimsel bilinçlenme geliştikçe meyve çekirdeklerindeki besin 
içeriği bakımından zengin olduğu belirlenmiş, bu da meyve çekirdek tüketiminin insan sağlığına olası 
katkılarının araştırılması sonucunu doğurmuştur. Çeşitli araştırmalarda farklı meyve çekirdek çeşitleri 
incelenmiş, farklı meyve çekirdek çeşitlerinin sahip oldukları besin içeriği tanımlanmıştır (Capriotti ve 
diğ., 2015; Chang ve diğ., 2015; Chen ve diğ., 2020; Chen ve diğ., 2012; Debesor, 2017; Femenia ve 
diğ., 1995; Yan ve diğ., 2021).  

Kavun oldukça lifli ve besin içeriği yüksek bir meyve çeşididir. Kavun ve kavunun içinden çıkan kavun 
çekirdeği zengin besin içeriği sayesinde önemli bir ticari değere sahiptirler (Eşiyok ve diğ., 2005). 
Dünya’nın birçok bölgesinde iklim koşullarına göre farklı kavun çeşitleri yetiştirilebilmekte olup 
genellikle ılık ve sıcak iklimin hâkim olduğu bölgelerde kavun üretilmektedir. Dünya’da kavun 
yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeyi sırasıyla Türkiye 
Cumhuriyeti, İran ve Mısır izlemektedir. Bu dört ülke, her yıl bütün kavun yetiştiriciliğinin %60’tan 
fazlasını gerçekleştirmektedirler. Kavun meyvesi ve çekirdeği ekonomik bir değere sahip olup bu 
ekonomik değeri sayesinde ticareti yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. İspanya, Guatemela ve 
Brezilya her yıl en fazla kavun ihracatı yapan ülkeler iken Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve 
Fransa en fazla kavun ithalatı yapan ülkeler konumundadırlar (FAOStat, Erişim Tarihi 30.8.2022). 
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kavun ticareti incelendiğinde en çok ihracat yaptığı ülkelerin Almanya, 
Romanya ve Hollanda olduğu; en çok ithalat yaptığı ülkelerin ise İran, Brezilya ve Kosta Rika olduğu 
dikkat çekmektedir (TUİK, Erişim Tarihi 30.8.2022). Türkiye Cumhuriyeti’nde yıldan yıla değişmekle 
birlikte son yıllarda yaklaşık 2 milyon ton kavun üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki uygun iklim koşulları sayesinde farklı kavun çeşitleri (Kırkağaç, Ankara, Kantalup 
kavunu gibi) yetiştirilebilmektedir (Eşiyok ve diğ., 2005). Bunun en önemli nedeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafi konum sayesinde farklı iklim tiplerine sahip olmasıdır (Günal, 
2013). Türkiye Cumhuriyeti’nde yetiştirilen bazı kavun çeşitlerinin coğrafi işaretlenmesi yapılmıştır. 
Bu çeşitler Bağrıbütün kavunu (25.8.2020), Kazan kavunu (1.6.2021), Pamukova kavunu (27.7.2021), 
Çeşme kavunu (20.1.2021), Kırkağaç kavunu (1.6.2021) ve Çumra kavunu (3.1.2022) şeklindedir (Türk 
Patent. Erişim Tarihi 1.9.2022). 

Kultik kavungillerden olup, Cucurbitaceae familyasından Cucumis melo L. cinsine ait bir meyve 
çeşididir (Doğan ve Tuzlacı, 2015). Özellikle Elâzığ ve Tunceli yörelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır 
(Çelik ve Pozan, 2020). Kultik kavun çeşidi kendine has özellikleri sayesinde diğer kavun çeşitlerinden 
ayrışmaktadır. Bu özelliklerden en belirgini sahip olduğu keskin kokusu olup, çekirdeğinin kabuksuz 
oluşu, kavunun dış kabuğunun ince olması ve üretiminin oldukça kolay olması kultik kavununu diğer 
kavun çeşitlerinden farklı kılmaktadır (Kultik ve Çekirdeği Keşfedilmeyi Bekliyor. Milliyet. 
27.9.2014). Bunların yanında 2013 yılında Fırat Kalkınma Ajansı’nın “Kultik ve Çekirdeğinin 
Markalaşması ve Ticarileşmesi” projesi biyoaktif içeriğin kultik çekirdeğinde yüksek olabileceğini 
göstermektedir. Ancak konu ile ilgili yeterli çalışma bilimsel literatürde bulunmamaktadır. Kultik 
kavununun ve çekirdeğinin yetiştiriciliği Tunceli ilinde oldukça yaygın olmasına karşın Tunceli kultik 
kavununun ve çekirdeğinin tanınırlığı ve tüketimi oldukça düşüktür. Bu çalışmada Tunceli’de 2021 ve 
2022 yıllarında hasat edilen kultik çekirdeklerindeki fizikokimyasal özellikler araştırılmıştır. Bu 
kapsamda kultik çekirdeklerinde nem oranı, kül oranı, asitlik, yağ oranı ve protein oranı analizleri 
yapılmış, ayrıca yıl değişkenine göre bu özelliklerde olması olası değişimler istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. 
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2. ÖRNEKLERİN HAZIRLANMASI 

Tunceli ilinde yerel kultik yetiştiriciliği yapan üreticilerden örnekler temin edilmiştir. Örneklerin kitleyi 
tam olarak temsil edebilmesi amacıyla farklı kultik üreticilerinden en az 500 gr olacak şekilde kultik 
çekirdekleri alınmıştır. Örnekler üreticiden alındıktan sonra bekletilmeden Munzur Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği laboratuvarına getirilmiş, analizler başlayıncaya dek laboratuvarda 200C’de muhafaza 
edilmişlerdir. 

Analizlere başlanılacağı zaman farklı üreticilerden alınan kultik çekirdekleri bir yerde toplanıldıktan 
sonra karıştırılmıştır. Karıştırılan kitleden en az 250 gr kultik çekirdeği tartılmış, tartılan çekirdek toz 
haline getirilip, karıştırılmıştır. Analizlerde son karıştırılmış kultik çekirdek tozu kullanılmıştır.  

 

3. YÖNTEM 

3.1. Nem Oranı 

10 gr örnek 1050C’deki etüv’de sabit tartıma gelene dek kurutulmuş, desikatörde soğutulmuş ve tartımı 
yapılmıştır (Cemeroğlu, 2010). 

3.2. Kül Oranı 

Kül içeriği AOAC1 metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Krozelere 3 gr örnek tartılmış, etüvde 1 
saat bekletildikten sonra 7000C’de kül fırınında korezenin içi beyaz olana dek yakma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Desikatörde soğutulup tartım işlemi gerçekletirilmiştir. 

3.3. Asitlik (pH) 

Kultik çekirdeğinde asitliği belirlemede Kalkan ve diğ. (2012) uyguladıkları yöntem kullanılmıştır. 
Kısaca 5 gr toz kultik çekirdeği tartılmış, üstüne 50 mL saf su ilave edilmiştir. Karışım 2 saat manyetik 
karıştırıcıda karıştırılmış, filtreden geçirilmiş ve süzüntü elde edilmiştir. Elde edilen süzüntüden 20 mL 
alınmış ve kalibre edilmiş dijital pH metre kullanılarak asitlik tayini gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Yağ Oranı 

Kultik çekirdeğindeki yağ oranını belirlemede Doğan ve Başaoğlu (1985) çalışmalarına göre yapılmış, 
kuru ağırlık cinsinden Kultik çekirdeğindeki yağ oranını belirlemede kısmi modifiye edilerek 
kullanılmıştır. Ekstraksiyon süresinin tespitinde Aydın (2022) çalışması sonucuna göre belirlenmiş, 
Aydın (2022) ekstraksiyon süresinin meyve çekirdeğindeki (kayısı çekirdeği) yağ oranını 5 saatten 
sonra önemli değiştirmediği açıklamıştır (p>0.05). Bundan dolayı ekstraksiyon işleminin süresi 5 saat 
olarak gerçekleştirilmiştir. 

3.5. Protein Oranı 

Protein içeriği AOAC2 metodunda açıklanan Kjeldahl yöntemine göre belirlenmiştir. Kısaca 1 gr toz 
örnek tartılmış üstüne 25 mL sülfürik asit ve katalizör tablet ilave edilmiştir. Yakma işlemi yeşil renk 
oluşuncaya dek devam etmiş, tüpler soğutulduktan sonra destilasyon işlemi yapılmıştır. 0.05 N HCI 
kullanılarak titrasyon işlemi gerçekleştirilmiş, aşağıdaki formüle göre ham protein oranı belirlenmiştir; 

 

V1 = Harcanan HCl asit çözeltisinin hacmi (mL) 

V0 = Şahit deneyde harcanan HCl asit çözeltisinin hacmi (mL) 

N  = Ayarı yapılan hidroklorik asit çözeltisinin derişimi (0.1) 

M  = Alınan örneğin ağırlığı (gr) 

F   = Azotu proteine çevirme faktörü (6.25) 
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3.6. İstatiksel Analizler 

Kultik çekirdeğine ait analizler tesadüf blok deneme desenine göre iki paralel olarak 
gerçekleştirilmiştir. Analiz verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Analizler 
neticesinde elde edilen veri setlerine homojenlik testleri (Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro- Wilk) 
uygulanmış, çıkan sonuca göre parametrik veya parametrik olmayan test yöntemlerinin uygulanması 
kararlaştırılmıştır. Homojenlik testlerine göre analiz veri setlerinin homojen dağılım gösterdiği 
bulunmuş, bundan dolayı parametrik istatistiki yöntemlerin kullanılması kararlaştırılmıştır. Tüm 
analizlerde yanılma düzeyi olarak (Önemlilik seviyesi) en az p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

 

4. BULGULAR ve SONUÇLAR  

Tablo 4.1. 2021 ile 2022’de üretilen Tunceli kultik çekirdeklerinin fizikokimyasal özellikleri. 

Analizler 2021 Hasat Yılı 2022 Hasat Yılı Önemlilik Derecesi 

Nem Oranı 4.26 ± 0.08 3.26 ± 0.20 0.001 

Kül Oranı 3.23 ± 0.49 2.41 ± 0.04 0.045 

Asitlik 6.85 ± 0.09 6.23 ± 0.07 <0.001 

Yağ Oranı  

(Yaş Ağırlıkta) 

60.85 ± 3.23 64.89 ± 1.43 0.119 

Yağ Oranı  

(Kuru Ağırlıkta) 

82.45 ± 3.32 78.01 ± 2.21 0.125 

Protein Oranı 23.85 ± 0.26 24.89 ± 0.62 0.056 

Kultik çekirdeğindeki nem oranı 2021 yılında %4.26, 2022 yılında %3.26 olarak saptanmış, yıl 
değişkenine göre kultik çekirdeğindeki nem oranında önemli düzeyde değişim gösterdiği belirlenmiştir. 
Anadolu bölgesinde yetişen kavun çekirdek çeşitlerinde %4.2- 6.33 aralığında nem oranı olduğu (Acar 
ve diğ., 2012; Azhari ve diğ., 2014; Çelik ve Pozan, 2020; Kale, 2017; Tekin ve Velioğlu, 1993; Teksoy, 
2020), kavun çekirdek çeşidine göre nem oranının önemli düzeyde değişim gözlemlenebileceği rapor 
edilmiştir (Kale, 2017). Anadolu bölgesi dışında, Siddeeg ve diğ. (2014) Sudan’da yetiştirilen Seinat 
kavun çekirdek çeşidinde nem oranını %4.27 ± 0.12; Ojieh ve diğ. (2007) Egusi kavun çekirdek 
çeşidinde nem oranını %4.6 ± 0.3; Yanty ve diğ. (2007) Malezya’da yetiştirilen Inodorus kavun 
çekirdek çeşidinde nem oranını %4.9 ± 0.15 olduğunu açıklamışlardır. Bu çalışmalar Anadolu 
bölgesinde yetiştirilmiş kavun çekirdek çeşitlerinde bulunan nem içerikleriyle uyumluluk içindedir. 
Ancak Tabiri ve diğ. (2016) Gana’da yetiştirilen 3 farklı kavun çekirdek çeşitlerinde nem oranının 
%7.4- 8.0 aralığında, Salih (2011) Sudan’da yetiştirilen 2 farklı kavun çekirdek çeşidinde %3.1 ile 
%3.15 aralığında nem oranlarının olduğunu; Imafidon ve diğ. (2018) Nijerya’da yetiştirilen kavun 
çekirdeğinde nem oranının 10.4 ± 0.00; Umar ve diğ. (2013) Citrullus ecirrhosis acı kavun çeşidine ait 
çekirdeklerde nem oranını 3 ± 0.25 olduğunu bulmuşlardır. Literatürde yer alan bu çalışmalarda kavun 
çekirdek çeşitlerinin nem oranlarında gözlemlenen farklılıkların kavunun yetiştirilmesi sırasında 
uygulanan bakım şeklinden, yetiştirildiği toprak yapısından veya yetiştirilme sırasındaki iklimsel 
özelliklerden etkilendiğine yorumlanabileceği (Katar ve diğ., 2012; Yılmaz ve Tunçtürk, 2018), Yine 
Kale (2017) yapmış olduğu çalışmada kavun çekirdek çeşitlerindeki nem içeriğinin çekirdek genotipine 
göre değişim gözlemlenebileceğini ifade etmektedir. 

Kultik çekirdeğinde kül oranı incelendiğinde, yıl değişkenine göre önemli düzeyde değişim gösterdiği, 
2021 yılında hasat edilen kultik çekirdeğinde kül oranının %3.23, 2022 yılında hasat edilen kultik 
çekirdeğinde kül oranının %2.41 olduğu saptanmıştır. Literatürde bulunan, kavun çekirdek çeşitlerinde 
kül içeriğini inceleyen çalışmaların sonuçları ile bu çalışmanın sonucu uyumluluk göstermekte olup, 
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Anadolu’da yetişen farklı kavun çekirdek çeşitlerindeki kül oranı %2-4 aralığında bulunmuştur (Acar 
ve diğ., 2012; Çelik ve Pozan, 2020; Kale, 2017; Obasi ve diğ., 2012). Ancak Tokuşoğlu (2012) 
Kırkağaç kavun çeşidinin çekirdeğinde %6.43 ± 0.32 kül oranı tespit etmiş, Teksoy (2020) Batman 
kavun çekirdeğinde kül oranını %8.07 olarak bulmuştur. Tokuşoğlu (2012) ile Teksoy (2020), yapmış 
oldukları çalışmalarda literatürdeki ve bu çalışmada ulaşılan değerlerden daha yüksek kül oranı 
açıklamışlardır. Bu durum kavun meyvesinin bakım şeklinden, yetiştirildikleri ortamdaki toprak 
yapısından veya kavun meyvesinin yetişmesi sırasında oluşan iklimsel farklılıklardan 
kaynaklanabileceği şeklinde yorumlanabilir (Katar ve diğ., 2012; Yılmaz ve Tunçtürk, 2018). Ayrıca 
meyve çekirdeğindeki kül oranının hasat zamanına göre önemli değişebileceği açıklanmış olup (Akça, 
2000), bunun Tokuşoğlu (2012) ile Teksoy (2020)’nın kavun çekirdeğinde daha fazla kül oranı 
belirlemelerinin nedeni olabileceği düşünülmektedir. Anadolu bölgesi dışında yetişen kavun çekirdek 
çeşitlerinde de genel olarak kül oranı %2-4 aralığında açıklanmıştır (Ojieh ve diğ., 2007; Salih, 2011; 
Tabiri ve diğ., 2016; Umar ve diğ., 2013; Yanty ve diğ., 2008). Ancak Siddeeg ve diğ. (2014) Seinat 
kavun çeşidinin çekirdeğinde kül oranının %4.33 ± 0.14, Imafidon ve diğ. (2018) Nijerya’da yetiştirilen 
kavun çekirdeğinde kül oranının %6.6 ± 0.2 olduğunu açıklamışlardır. Bu farklılığın kavun çekirdek 
çeşidinin genotip farklılığından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir (Akbari ve diğ., 2012; 
Korekar ve diğ.; 2011). Çünkü, Kale (2017) çalışmasında 10 çeşit kavun çekirdeğinde kül oranının 
çeşide göre önemli düzeyde değişim gösterebileceğini açıklamıştır. 

2021 ile 2022 yıllarında hasat edilen kultik çekirdeklerindeki asitliğin (pH) yıla göre önemli düzeyde 
değiştiği, kultik kavun çekirdeklerindeki asitliğin 6.18- 6.91 pH aralığında olduğu bulunmuştur. Bu 
çalışma sonucuyla kavun çekirdeğinde asitlik inceleyen çalışmaların sonucu uyumluluk göstermekte 
olup, diğer kavun çeşitlerindeki çekirdeklerde de asitlik 6-7 pH aralığında açıklanmıştır. Tokuşoğlu 
(2012) Kırkağaç kavun çekirdeğinde asitliği 6.47 ± 0.24 pH olarak belirlemiş, Yakupoğlu ve diğ. (2022) 
Bağrıbütün kavun çekirdek çeşidinde asitliği 6.35 ± 0.13 pH olarak bulmuştur. Ayrıca Sudan’da 
yetiştirilen 2 farklı kavun çekirdek çeşidinde asitliğin 6.1 ile 6.25 aralığında olduğu açıklanmıştır (Salih, 
2011). 

Kultik çekirdeğinde hem yaş ağırlık hem de kuru ağırlık cinsinden yağ oranının yıl değişkenine göre 
önemli düzeyde değişmediği bulunmuş, yaş ağırlık cinsinden bakıldığında 2021 yılında hasat edilen 
kultik çekirdeğinde yağ oranı %60.85, 2022 yılında hasat edilen kultik çekirdeğinde yağ oranı %64.89 
olduğu; kuru ağırlık cinsinden bakıldığında 2021 yılında hasat edilen kultik çekirdeğinde yağ oranı 
%82.45, 2022 yılında hasat edilen kultik çekirdeğinde yağ oranı %78.01 olduğu saptanmıştır. Önceki 
çalışmalarda kavun çekirdek çeşitlerinde %19.44- 35 aralığında yağ oranı olduğu rapor edilmiştir 
(Azhari ve diğ., 2014; Kale, 2017; Salih, 2011; Siddeeg ve diğ., 2014; Tabiri ve diğ., 2016; Tekin ve 
Velioğlu, 1993; Teksoy, 2020; Yanty ve diğ., 2008). Ancak Tokuşoğlu (2012) Kırkağaç kavun 
çekirdeğinde yağ oranını %38.96 ± 2.53, Petkova ve Antova (2015) Bulgaristan kavun çekirdeğinin yağ 
oranını %41.6- 44.5, Çelik ve Pozan (2020) Tunceli ve Elazığ bölgelerinde yetiştirilmiş kavun 
çekirdeklerini karıştırarak hazırladığı örnekte yağ oranını %45.59 ± 0.13, Obasi ve diğ. (2012) 
Nijerya’da Kano ilindeki kavun çekirdek çeşidinde yağ oranını %50.42 ± 0.52, Umar ve diğ. (2013) 
Citrullus ecirrhosis acı kavun çeşidine ait çekirdekte kuru ağırlık cinsinden yağ oranını %50.6 ± 0.6, 
Acar ve diğ. (2012) Konya bölgesinde yetiştirilmiş kavun çekirdeğinde yağ oranını %52.34 ± 1.47 
olarak bulmuşlardır. Bu çalışma sonucunda kultik kavun çekirdeğinde saptanan yağ oranı, literatürde 
diğer kavun çekirdek çeşitlerinde bulunan yağ oranlarına göre oldukça fazla olması dikkat çekmektedir. 
Bunun kultik çekirdeğinin genotip farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir (Akbari ve diğ., 2012; 
Korekar ve diğ.; 2011). Kale (2017) 10 kavun çekirdeğinde yaptığı yağ analizi neticesinde kavun 
çekirdek çeşidine göre yağ oranının önemli düzeyde değiştiğini açıklamıştır. Ayrıca Aydın ve Güven 
(2022) Ovacık ceviz çekirdeğinde literatürde araştırılan diğer ceviz çekirdek çeşitlerine göre daha fazla 
yağ oranı bulmuşlar, bu da Tunceli bölgesindeki toprağın yapısı ile iklimsel özelliklerin bu bölgede 
yetiştirilen meyve çekirdeklerini daha fazla yağlı yaptığına yorumlanabilmektedir.  

Tunceli bölgesinde yetiştirilen kultik meyvesinden elde edilen çekirdeklerdeki protein oranlarının yıl 
değişkenine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde değişmediği belirlenmiştir. 2021 yılında hasat 
edilen kultik çekirdeklerinde protein oranı %23.85 iken 2022 yılında hasat edilen kultik çekirdeklerinde 
protein oranı %24.89 olarak saptanmıştır. Önceki çalışmalarda, kavun çekirdek çeşitlerindeki protein 
oranı genel olarak %20- 40 aralığında bulunmuştur (Azhari ve diğ., 2014; Bankole ve diğ., 2005; Çelik 
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ve Pozan, 2020; Elinge ve diğ., 2012; Jacob ve diğ., 2015; Kale, 2017; Ojieh ve diğ., 2007; Petkova ve 
Antova, 2015; Siddeeg ve diğ., 2014; Tekin ve Velioğlu, 1993; Teksoy, 2020; Umar ve diğ., 2013; 
Yanty ve diğ., 2008). Bu çalışmada da Tunceli’de yetiştirilen kultik kavun çekirdeğinde önceki 
çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bir sonuç bulunmuştur. Ancak bazı çalışmalarda kavun çekirdeğinde 
%20-40 aralığının dışında protein oranı saptanmıştır. Tokuşoğlu (2012) Kırkağaç kavun çekirdeğinde 
protein oranının %51.83 ± 7.06; Tabiri ve diğ. (2016) Gana’da yetiştirilen iki farklı kavun çekirdek 
çeşidinde protein oranlarını %16.33 ile %17.75; Imafidon ve diğ. (2018) Nijerya’da yetiştirilen kavun 
çekirdek çeşidindeki protein oranını %14.60 ± 0.25; Acar ve diğ. (2012) Konya’da yetiştirilen kavun 
çekirdek çeşidinde protein oranını %3.98 ± 1.13; Obasi ve diğ. (2012) Nijerya’da Kano ilinde 
yetiştirilen kavun çekirdek çeşidinde protein oranını %11.67 ± 1.67 olarak bulmuşlardır. Çalışmaların 
sonuçları arasında kavun çekirdek çeşitlerinde farklı protein oranlarının bulunması, kavun çekirdek 
çeşitlerinin farklı genotip özelliklere sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Kale, 2017; 
Yılmaz ve Tunçtürk, 2018). Kale (2017) 10 farklı kavun çekirdek çeşidinin protein oranlarını incelemiş, 
kavun çekirdek çeşitlerinin protein oranlarının çeşide göre önemli düzeyde değiştiğini açıklamıştır. 

Kultik çekirdeğinin sahip olduğu kimyasal özellikler incelenmiş, bunun neticesinde nem oranı %3.26-
4.26, kül oranı %2.41-3.23, asitlik 6.23-6.85 pH, yağ oranı yaş ağırlık cinsinden %60.85-64.89; kuru 
ağırlık cinsinden %78.01-82.45 ve protein oranı %23.85-24.89 aralığında olduğu bulunmuştur. Analizi 
yapılan kultik kavun çekirdek çeşidinin yağ oranı ile protein oranı yıl değişkenine göre önemli düzeyde 
değişmemesine karşın nem oranında, kül oranında ve asitliğinde önemli düzeyde değişim göstermesi 
dikkat çekmektedir. Sonraki çalışmalarda kultik çekirdek çeşidinin sahip olduğu yağ kompozisyonu, 
toplam fenolik madde içeriği, antioksidan aktivite içeriği, antimikrobiyal aktivite içeriği ve biyoaktif 
peptit içeriği tespit edilecektir.  
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Özet 

Teknolojinin hızla gelişmesi birçok alanda olduğu gibi gastronomi alanında da farklı donanım ve 
tekniklerin kullanılmasına imkân sağlamıştır. Yiyeceklerin pişirilmesine son dönemde yaşanan ilginin 
artmasıyla birlikte, tükettiklerimizi tanımlayan kimyasal ve fiziksel durumlarını anlamlandırma isteği 
artmaktadır. Bu araştırma kapsamında Sivas’taki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde lisans eğitimi gören ve sektörde çalışma tecrübesi olan 60 
öğrenciye moleküler gastronomi ile ilgili bilgi ve görüş ifadelerinden oluşan anket uygulanarak 
öğrencilerin moleküler gastronomi hakkındaki bilgi ve görüşlerini belirlenmiştir. Öğrencilerin 
moleküler gastronomi konusunda çalışma yapma oranına bakıldığında %15,0’ı moleküler gastronomi 
konusunda çalışmada yer almış, %85,0’ı ise bu yazıda çalışma yapmamış olarak saptanmaktadır. 
Bilimsel gelişmelerin mutfağa uyarlanması uygulamaları moleküler gastronomi olarak adlandırılır. 
%81,7’si evet, %3,3’ü hayır ve %15,0’ı bilgim yok, Moleküler gastronomi çalışmalarında başta fizik 
ve kimya gibi bilimler kullanılarak yeni lezzetler ortaya çıkarılır. Sorusuna katılımcılar %70,0 evet, 
%10,0 hayır, %20,0 bilgim yok cevabını vermiştir. Moleküler gastronomiye ait etkinlikler 
gerçekleştirilebilir. Sorusuna katılımcılar kesinlikle katılıyorum %41,7, katılıyorum %33,3, kararsızım 
%18,3, katılmıyorum %5,0 ve kesinlikle katılmıyorum %3,3. Moleküler gastronomi kendi içinde 
tecrübe ve pratik çalışmalar mevcuttur. Sorusuna katılımcılar kesinlikle katılıyorum %43,3, katılıyorum 
%36,7, kararsızım %11,7, katılmıyorum %5,0 ve kesinlikle katılmıyorum %3,3. 

Turizm sektörünün en önemli unsurlarından olan yiyecek ve içecek bölümü bu çerçevedeki yenilikler 
ve Moleküler Gastronomi hakkındaki gelişimlerin takipçisi olması ve uygulamalıdır. Bu alanda 
çerçevesinde okullarımız da yeni gelişen ve var olan dünyadaki akımları, yöntem ve teknikler 
konusunda yaklaşımlar ve bilgiler verilmelidir.  

Anahtar kelimeler: Gastronomi, Moleküler Gastronomi, Moleküler Gastronomi Uygulamaları 

 

KNOWLEDGE AND OPİNİONS OF GASTRONOMY UNDERGRADUATE STUDENTS 
WHO HAVE WORKİNG EXPERİENCE İN THE SECTOR ABOUT MOLECULAR 

GASTRONOMY 

 

Doç.Dr.İbrahimTuğkan ŞEKER1 

Ünalcan KUTAL2 

 

Summary 

The rapid development of technology has enabled the use of different equipment and techniques in the 
field of gastronomy, as in many fields. With the recent increase in interest in the cooking of food, the 
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desire to understand the chemical and physical conditions that define what we consume is increasing. 
The scope of this research Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Faculty of Tourism, Department of 
gastronomy and culinary arts students with experience of working in the education sector by applying 
a questionnaire of 60 statements of opinion and information about molecular gastronomy, molecular 
gastronomy has been identified information about students and opinions. When the rate of students 
doing studies on molecular gastronomy is examined, it is determined that 15.0% of them took part in 
studies on molecular gastronomy and 85.0% of them did not do studies in this article. Applications of 
adaptation of scientific developments to the kitchen are called molecular gastronomy. 81.7% yes, 3.3% 
no and 15.0% have no knowledge, new tastes are revealed using sciences such as physics and chemistry, 
especially in molecular gastronomy applications. 70.0% answered yes, 10.0% no, 20.0% I have no 
information. Activities related to molecular gastronomy can be carried out. Respondents strongly agree 
with the question 41.7%, agree with 33.3%, undecided 18.3%, disagree 5.0% and strongly disagree 
3.3%. Molecular gastronomy has experience and practical studies in itself. Respondents strongly agree 
with the question 43.3%, agree with 36.7%, undecided 11.7%, disagree 5.0% and strongly disagree 
3.3%. 

The food and beverage department, which is one of the most important elements of the tourism sector, 
should follow and implement the innovations and developments about Molecular Gastronomy in this 
framework. Within the framework of this field, our schools should also be given approaches and 
information about the newly developing and existing trends in the world, methods and techniques. 

Keywords: Gastronomy, Molecular Gastronomy, Molecular Gastronomy Applications 

 

 GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi çoğu alanda olduğu gibi gastronomi alanında çeşitli donanım ve tekniklerin 
kullanılmasına fırsat sağlamıştır. Gıda ve yemek pişirme konusunda yakın dönemde yaşanan merakın 
artması ile yediklerimizin doğası ve etkileşimlerini belirleyen kimyasal ve fiziksel durumları 
anlamlandırma isteği de artıyor. Bu gelişmelere ve değişimlere orantılı hizmet verme zorunluluğu olan 
işletmeleri yiyecek ve içecek konusunda bu duruma yanıt vermek için moleküler gastronomi faaliyetleri 
mutfaklarında yer almaya başlamıştır. “Tüketilen yiyecek ve içeceklerin içerdiğini oluşturan 
biyokimyasal ve fiziki- kimyasal süreçlerden geçerek çeşitli tatlar ve biçimlerde hazırlamak” olarak 
tanımlanan moleküler gastronomi denemeleri 1990’da mutfaklarda yer bulmaya başlamıştır (Kemer, 
2011). 

 

Bu bağlamda şefler çalışma sahalarında çalışmalarını rahatça sunabilme, gelen misafirlere de değişik 
ve daha önce tecrübe edilmemiş lezzetleri ve beklentilerini fazlasıyla tatmin edebilme olanağını 
sunmuşlardır ve bu yeni akım dünyada adından söz ettiren bir süreç haline gelmiştir. Bu çalışmada daha 
önce sektörde çalışma tecrübesi olan ve gastronomi lisans öğrencilerinin moleküler gastronomi 
hakkındaki bilgi ve görüşleri belirlenmeye çalışılacaktır. 

 

Kavramsal çerçeve 

 

Gastronomi Nedir? 

Gastronomi; insan refahını ve gıdasıyla ilgili olan her konuda geniş bilgi birikimidir. Gastronominin 
temel prensibi; imkanlar dahilinde en kaliteli beslenme şekli ve hayattan keyif almasını sağlamıştır 
(Kemer, 2011). 

Gastronominin işlevi; temel prensipleri temel alarak, tüketilebilecek gıda haline getirmek her imkânı 
kullanan herkese kılavuzluk sağlamaktadır (Altınel, 2009). 
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Moleküler Gastronomi Nedir?

Moleküler gastronomi, yemek özelliklerin fiziksel ve kimyasal açıdan tanımlamak şartıyla ulaşılan 
lezzetlerin nasıl en üst seviyeye getirilir ve yepyeni lezzetleri nasıl meydana getirilebilir konularını 
irdeleyen bir dalıdır (Kemer, 2011). Bir başka tanımlamada ise, yiyeceklerin orijinal formlarından 
çıkarak keşfedilen yeni teknikler ile yeni formlarına kavuşmaktır (Aksoy & Sezgi, 2017). 

Moleküler Gastronominin Gelişimi 

Macaristan uyruklu ve o zamanlarda Oxford Üniversitesi Fizik Bölümünde başkanlık yapan Prof. 
Nicholas Kurti’den, 1969’lu yıllarda İngiltere’de yapılan seminerlerde mutfak alanıyla ilgili bir çalışma 
hazırlanması talep edilmiştir. Prof. Kurti 2. Dünya savaşında atom bombası konusunda çalışmalar 
yapmış fizik alanında uzman ve hobisi yemek pişirmedir. Bu çalışma aracılığıyla mutfak ile fiziğin 
harmanlanması konusu üzerinde durmuştur. 

Dr. Hervé This “Mutfakta Fizikçi” adlı çalışmasının başında: “Ne üzücü bir şey ki yıldızların içindeki 
sıcaklığı biliyoruz. Ancak bir suflenin içindeki sıcaklığı bilmiyoruz” sözleriyle bu durum gelişerek 
devam eden mutfak çalışmalarının bilim olmadığı, bütünüyle geleneksel bir mantık olarak söylemiştir. 

Dr. Herve This ‘Yeşil sebzeleri, tencereyi hava almayacak şekilde haşlarsak kararır’ görüşünün bilimsel 
bir kaynağı var mıdır? Ya da ‘sirkeyi kaynatırsanız asit miktarı azalır mı?’ veya ‘zemine yağ dökülünce 
tuz ekin’ tavsiyesi gerçek midir? gibi çok da merak edilmeyen konular üzerine bilimsel olarak 
eğilmiştir. Aynı konu etrafında birbirlerinden habersiz çalışmalar yapan This ve Kurti, 1986’da Paris’te 
tanışmışlardır. Her İkisinde arzusu olan ‘yemek bilimi’ ile alakadar olan dünyadaki bütün bilim 
insanlarını bir konferans çerçevesinde birleştirmek ve yapılan çalışmaların bildirilerini birbirlerine 
sunmalarını sağlamaktır (Kemer, 2011) 

Moleküler Gastronomide kullanılan teknikler 

 

 
Tablo 1. Moleküler gastronomide kullanılan teknikler 

TOZLAŞTIRMA KÖPÜKLEŞTİRME TÜTSÜLEME JELLEŞTİRME

SOUS-VİDE 
PİŞİRME

SOĞUK PİŞİRME 
(SIVI AZOT)

TAT-KOKU 
AKTARIMI KAPSÜLLEŞTİRME
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Moleküler Gastronomide Kullanılan Teknikler ve Bazı Gıda Katkı Maddeleri  

Tablo 2. Moleküler gastronomi uygulamalarında kullanılan bazı gıda katkı maddeleri ve teknikleri 
(hürriyet.com.tr, 2006) 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, örneklem tercihi için evrendeki ünitelerin hepsi örnekleme seçilme olasılıklarının eş 
değer olduğu örnekleme işleminin uygulanması ve örnekleminin evreni simgeleme biçimde 
oluşturulması istenmiştir. Çalışmanın kimi nitelikleri de hesaba katılmış olup evrenin hepsine erişmede 
karşılaşılan sıkıntılardan kaynaklanan basit ve sade bir örnekleme metodu kullanılmıştır. 

 

Böylelikle çalışmanın katılımcılarını Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm 
Fakültesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıfta öğrenim gören şef 
adayı 60 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplamada Yöntem ve Araçlar 
Çalışmada, veri toplama işlemi için anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmayı devam ettirmek için üç 
parçadan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik 
niteliklerini saptamaya yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci kısımda katılımcıların moleküler 
gastronomi konusunda bilgilerinin saptanmasına destek olacak konuyla ilişkin ama bilinmeyeceği 
varsayılarak yüzeysel bazı bilgi sorulara yer verilmiştir. Anketin üçüncü kısmında, katılımcılar 
moleküler gastronomi konusunda fikirlerini saptamada yararlanılacak olan görüş ve ifadeleri yer 
almıştır. 
 
 
 

 

TEKNİKLER 

     

                         GIDA KATKI MADDELERİ 

 

KÖPÜKLEŞTİRME 

 

Airstant 

 

Spuma 

 

C02 Kapsülü 

 

Ksantan 

 

Soya Lesitini 

 

 

TOZLAŞTIRMA 

 

Maltodextin 

 

 

 

JELLEŞTİRME 

 

 

Agar-Agar 

 

  Jelatin 

 

Metil Selüloz 

 

Gellan 
Gam 

 

Tara Gam 

 

SOĞUK PİŞİRME       

(SIVI AZOT) 

 

Sıvı Nitrojen 

 

       Sıvı Azot 

 

KAPSÜLLEŞTİRME 

 

 

Sodyum Aljinat 

 

Kalsiyum Laktat 
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Verilerin Analizi 
Çalışmada ulaşılan dataların incelenmesi ve tabloların saptanması gayesiyle SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) version 23 uygulanmıştır. Otel mutfağında çalışan Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
bölümünde eğitim alan öğrencilerin konu hakkında fikirlerini belirlemek için yöneltilen sorulara “evet” 
cevabı 1, “hayır” ve “bilgim yok” diyenlere 0 puan verilmiştir. Fikirlerini belirlemek gayesiyle 
uygulanan Likert tipi ölçekten “kesinlikle katılıyorum” için 5, “katılıyorum” için 4, “kararsızım” için 
3, “katılmıyorum” için 2 ve “kesinlikle katılmıyorum” için de 1 verilerek elde edilen puanlar, 
ortalamalarını ve standart sapmaları sunulmuştur. Kategorilerdeki değişkenlikleri için ise yüzde ve 
frekans ölçülerinden yararlanılmıştır. Kategorik farklılıkların değerlendirilmesinde Chi-Square (X2) 
kullanılmıştır. Kantatif değişkenliklerin kıyaslandığında ise parametrik test şartlarının sağlandığı 
durumda iki grubu kıyaslamak maksadıyla öğrenciler t testi, üç veya daha fazla grubun kıyaslandığında 
tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. İki ve daha fazla grubun kıyaslandığında sonucun istatistiksel 
olarak mantıklı bulunan sonuçlarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak amacıyla 
Tukey testi kullanılmıştır. Parametrik test şartlarının sağlanmadığı durumlarda ise, iki grubun 
kıyaslanması gayesiyle Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla grubun kıyaslanmasında ise Kruskal-
Wallis varyans analizi,Kruskal-Wallis testi sonucunun anlamlandırılması için farklılığın hangi gruplar 
arasında olduğunu saptamak maksadıyla kullanılmıştır. Eksiksiz istatistiksel verilerle anlamlılık 
seviyesi olarak p<0.05 değeri kabul görmüş, anlamlı bulunanlar için P<0.01 düzeyide incelenmiştir. 
 
Problem 
Yeme- içme yıllardır insanların yaşayış biçimlerine şekil veren önemli olgulardan biri olmuştur. İlk 
insanlar, avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatlarını idame ederken sadece avlanmak için bir araya 
gelmişlerdir. Yerleşik düzene tarım sayesinde geçmişlerdir.  İlk çağlardan beri insanların beslenmesinde 
en önemli yeri tutmuştur. Günümüzde ise teknolojinin hızlı ilerlemesiyle bu durum tersine 
döndürmüştür. Seyahat yapma seçeneklerinin basitleşmesi, internetin küreselleşmesi insanlığa 
armağanı, iyi ve kötü taraflarını bireylerin içine dahil etmiştir. Gelinen bu şartlar doğal olarak yeme 
içme alışkanlığına etkilemiştir. Küreselleşmenin kültürleri ortadan kaldırdığı bir gerçektir.  
Bu durumda ortaya çıkan akımlardan olan ‘Moleküler Gastronomi’ dir. Bu yürütüm insanların “farklı 
deneyimler tecrübe etme” ve “olağan sıradan hayatın sınırlarını aşma” yönündeki taleplerini 
karşılanması amacıyla yapılmaktadır.  
 
Yeni mutfak akımları ülkelerin turizm konusunda önemli yardım yapan yiyecek içecek alanında tatmin 
edici ve tam şekilde bilinmemektedir, kesin olmayan ve havada kalan bilgilerin getirmiş olduğu 
belirsizlik ve peşin hükümlerle yaklaşan mutfak şefleri vardır. Bu alan hakkında ortaya çıkan yeni 
fikirlerin üzerine çalışmaların yürütülmesi ve mutfak personeli ile aşçılık dalında eğitim alan ileride 
mutfak şefi olacak olan şef adaylarına moleküler gastronomi konusunda doğru olan bilgileri ve 
teknikleri öğrenmeleriyle ile gastronomideki son dönemlerde önemli bir yer tutan ve popüler olan 
mutfak gelişmelerini ülkemiz de örnekleri uygulanıp tüketicilerin albenisine sunulabilir. 
 
Araştırmanın Amacı 
Yapılan Araştırmanın gayesi daha önce otellerde ve restoranlarda çalışan Gastronomi ve Mutfak 
sanatları bölümünde eğitim alan öğrencilerin moleküler gastronomi hakkındaki bilgi ve görüşlerini 
saptamaktadır. 
   
Araştırmanın Önemi 
 
Yüzyıllardır insanlığın yaşamında mevcut olan yeme içme davranışları, insanların hayatında her zaman 
mühim olmuştur. Yiyecek ve içecek sektörü sürekli gelişmeye devam eden dünyadaki gelişmelerin 
peşinden giderek bu hızlı sürkülansa uyum sağlamak zorundadır. 
 
Ülkemiz ekonomisi için oldukça önemli olan turizm hızla gelişmekte olan ve yeniliklerin takip edilmesi 
gereken bir daldır. Turizmde “Gastronomy Tourism” yeni bir fırsat meydana getirmiştir. Turistler 
bundan sonra farklı kültürleri bilmek ve yiyeceklerinin lezzetlerini tecrübe etmek için özel seyahat 
turlarına katılmaktadır. (Erdem & Kemer, 2015) 
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 Bu konu üzerine gidilmesi özellikle ülke adına önem taşır. Çünkü ülkemizde bulunan altyapılar ve çok 
zengin olan bir yapıya sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2010 yılındaki verileri baz alındığında; 
turizmin ortalama gelirleri 21 milyar dolar seviyelerine gelirken, ülkemize yapılan ziyarette ortalama 
turist sayısı 33. 027 .943 kişi olarak hesaplanmıştır (Tüik, 2011). 
 
Varsayımlar 
 
Bu araştırmanın temelinde aşağıdaki varsayımlar yer almaktadır: 
1. Bu araştırma anket yöntemi ile yapılabilir.  
2.Seçilen örneklem grubunun, araştırmaya veri sağlamada yeterli olduğu     varsayılmıştır. 
3. Anket çalışmasında yer alan soruların, çalışma konusunun test edilmesi ve sayıca, anlam bakımından 
yeterli olacağı varsayılmıştır. 
4. Anket çalışmasına katılan öğrencilerin anket çalışmasındaki soruları objektif ve doğru olarak 
cevaplandırdıkları varsayılmıştır. 
 
Araştırmanın Sınırlılıklar 
 
• Araştırmanın evrenini oluşturan bireylerin tümüne ulaşmanın birtakım zorlukları gündeme 
getirmesinden dolayı; belirlenen bu evren üzerinden örneklem seçme yolu tercih edilmiştir. 
• Yapılan çalışma Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesindeki 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıfta öğrenim gören şef adayı 60 öğrenci 
ile sınırlanmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA   

Çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile yapılmıştır. 
 
Bu bölümde yukarıda bahsedilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi alan 60 öğrencinin bulunduğu 
60 anketin neticesinde elde edilen veriler sunulmuştur.  
 
Çalışmanın bulguları 
 
1. Araştırmaya dahil olanların demografik özellikleri 
2. Araştırmaya dahil olanların moleküler gastronomi ile ilgili bilgileri 
3. Araştırmaya dahil olanların moleküler gastronomi ile ilgili görüşleri 
Olmak üzere üç başlık şeklinde verilmiştir. 
 
Çalışmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
 
Çalışmaya katılan 60 katılımcının farklı demografik özellikleri sunulmuştur. Katılımcıların 
cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 3’de verilmiştir. 
 

                                                                    Percent 

Kadın 48,3 

Erkek 51,7 

Total 100 

 
Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Dağılımı 
 
Öğrencilerin cinsiyet dağılımı incelendiğinde, çalışmaya dahil olan 60 katılımcıdan 29’u kadındır. 
Yiyecek ve içecek hizmetleri sağlayan otel mutfakları ve personellerin hijyen yönünden 
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değerlendirilmesi adlı çalışmasında; otel mutfaklarında çalışan personelin, “%15’ i kadın, %85’ i erkek, 
olarak saptanmıştır”. 
 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %63,3‘ü 18-21 yaş arası ve %36,7’si 22-30 yaş aralığındadır. (Tablo 4.) 
 
 
 

                                                                     Percent 

18-21 63,3 

22-30 36,7 

Total 100 

 
Tablo 4.Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı 
 
Öğrencilerin aşçılık eğitim durumunun dağılımı arasındaki başkalık istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmamıştır (p<0.01). Bu duruma göre çalışmaya dahil olan mutfak öğrencilerden %41,7’si aşçılık 
eğitimi almış geri kalan %58,3’ü ise aşçılık konusunda herhangi bir eğitim almamıştır (Tablo 5.). 
 

                                                                    Percent 

Evet 41,7 

Hayır 58,3 

Total 100 

 
Tablo 5. Katılımcıların Aşçılık Eğitimi Alma Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Öğrencilerin aşçılık üzerine eğitim aldıkları yerlere göre dağılımları incelendiğinde; aşçılık eğitimi alan 
öğrencilerin %25,0’ı aşçılık eğitimi veren lise ve %41,7’si  aşçılık yüksekokulu, %1,7’si özel aşçılık 
kursunda ve %31,7’si ise alternatifleri işaretlemiştir (Tablo 6.). 

                                                                     Percent 

Aşçılık eğitimi veren lise 25,0 

Özel aşçılık kurslarından 1,7 

Aşçılık eğitimi veren yüksekokul 41,7 

Diğer 31,7 

Total 100 

Tablo 7.Aşçılık Eğitimini Aldıkları Yerlere Göre Dağılımı 
 

Öğrencilerin çalıştıkları otel ve restoran işletmelerinin yıldız sayılarına göre dağılım yüzdesine 
incelendiğinde çalışmaya dahil olan personelin %58,3’ü 5 yıldızlı otellerde, %3,3’ü 4 yıldızlı otellerde 
%38,3’ü ise 3 yıldızlı otellerde çalışma hayatlarını sürdürmektedirler. (Tablo 8.)  

 

 

 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

218 
 

                                                                    Percent 

3 Yıldız 38,3 

4 Yıldız 3,3 

5 Yıldız 58,3 

Total 100 

Tablo 8. Katılımcıların Çalıştıkları Otel-Restoran İşletmesinin Yıldız miktarına Göre Dağılımı 

 

Öğrencilerin mutfaktaki görevlerine göre dağlımı incelendiğinde %3,3’ü mutfak şefi, %1,7’si sous şefi, 
%3,3’ü kısım şefi, %15,0’ı kısım demi şefi ve %16,7’si ise mutfak komisi %60,0’ı stajyer olarak 
çalışma hayatlarına devam ettikleri gözlenmiştir. Stajyerlerin fazla olmasının sebebi okullarındaki 
zorunlu staja katılmalarıdır. (Tablo 9).  

                                                                     Percent 

Mutfak şefi 3,3 

Sous şefi 1,7 

Kısım şefi 3,3 

Kısım Demi şefi 15,0 

Mutfak komisi 16,7 

Stajyer 60,7 

Total 100 

Tablo 9.Katılımcıların Mutfaktaki Görevlerine Göre Dağılımı 

 

Öğrencileri moleküler gastronomi ile ilgili çalışmalar yapma durumlarını gösteren tabloya bakıldığında 
oran %15,0’ı moleküler gastronomi üzerine çalışmalar yapmış olmak, %85,0 ise bu konuda çalışmada 
bulunmadığı ortaya çıkmakta ve bu oranda istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) görülmektedir (Tablo 
10).  

 

                                                                     Percent 

Evet 15,0 

Hayır 85,0 

Total 100 

Tablo 10. Katılımcıların Moleküler Gastronomi Üzerine Yapılan Çalışma Durumlarına Göre Dağılımı 

       

  Çalışmaya Dahil Olanların Moleküler Gastronomi konusunda Bilgileri 

 

Bu bölümde çalışmaya dahil olanların moleküler gastronomi üzerine bilgi 

 Sorularına verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. 
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Öğrencilerin moleküler gastronomi üzerine bilgi durumlarının paylaşımına göre Tablo 10’de 
Öğrencilerin ve personelin  moleküler gastronomi konusundaki sorulara verdikleri cevaplar “evet” 
diyenler “1” puanla saptanmıştır. “Hayır” veya “bilgim yok” diyenler ise “0” puan olduğu saptanmıştır. 

 

Ortaya çıkan sonuçlara göre katılımcıların moleküler gastronomi ile ilgili farklı demografik 
değişkenliklere göre yapılan mukayese Tablo 11 ‘de gösterilmiştir.      

                            

                   

Moleküler gastronomi ile ilgili bilgiler Evet Hayır Bilgim yok 

Bilimsel gelişmelerin mutfağa uyarlanması 
uygulamaları moleküler gastronomi olarak 
adlandırılır. 

81,7 3,3 15 

Dünyadaki en meşhur restoranlar moleküler 
gastronomi uygulamalarını kullanır. 

60 11,1 28,3 

Dünyada önde gelen ilk 50 restoranın 10’unda 
moleküler gastronomi tekniklerini uygulandığı 
görülür. 

43,3 5,0 51,7 

Sağlık açısından moleküler gastronominin zararlı bir 
etkisi yoktur. 

36,7 23,3 40,0 

Doğada mevcut olan bitki ve minerallerden elde 
edilen hammaddeler moleküler gastronomide 
kullanılır. 

41,7 6,7 51,7 

Moleküler gastronomi uygulamalarında başta fizik 
ve kimya gibi bilimler kullanılarak yeni lezzetler 
ortaya çıkarılır. 

70,0 10,0 20,0 

Moleküler gastronomide geleneksel pişirme 
tekniklerinin dışında yeni pişirme teknikleri 
kullanılabilir. 

83,3 5,0 1,7 

                                                    

Tablo 11: Katılımcıların Moleküler Gastronomi Konusunda Bilgilerine Göre Dağılımları 

 
Bilimsel gelişmelerin mutfağa uyarlanması uygulamaları moleküler gastronomi olarak adlandırılır. 
Sorusuna katılımcıların %81,7’si evet, %3,3’ü hayır ve %15,0’ı bilgim yok cevaplandırmıştır. 
 
Dünyadaki en meşhur restoranlar moleküler gastronomi uygulamalarını kullanır. Sorusuna 
katılımcıların %60,0’ı evet %11,1’i hayır ve bilgim yok seçeneği ise %28,3 şeklinde cevaplar 
vermişlerdir. 
 
Dünyada önde gelen ilk 50 restoranın 10’unda moleküler gastronomi tekniklerini uygulandığı görülür. 
Sorusuna katılımcıların %70,0’i evet, %10,0 hayır, %20,0 ile de bilgim yok yanıtını verirken bu sonuç 
istatistiki olarak anlamlı görülmektedir (p<0.05). 
 
Sağlık açısından moleküler gastronominin zararlı bir etkisi yoktur. Sorusuna katılımcıların %36,7’ı 
evet, %23,3 hayır, %40,0 bilgim yok diye cevap verirken istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
görülmektedir (p<0.01). 
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Doğada mevcut olan bitki ve minerallerden elde edilen hammaddeler moleküler gastronomide kullanılır 
sorusuna katılımcıların %41,7’si evet, %6.7’sı hayır, %51,7 bilgim yok yanıtlarını vermişlerdir. 
 
Moleküler gastronomi uygulamalarında başta fizik ve kimya gibi bilimler kullanılarak yeni lezzetler 
ortaya çıkarılır. Sorusuna katılımcıların %70,0’i evet, %10,0’u hayır, %20,0 ise bilgim yok cevabını 
vermiştir. 
 
Moleküler gastronomide geleneksel pişirme tekniklerinin dışında yeni pişirme teknikleri kullanılabilir. 
Sorusuna katılımcıların %83,3’ü evet, %5,0’i hayır ve %1,7’si ise bilgim yok seçeneğini işaretleyerek 
yanıt vermişlerdir 

 

Tablo 12. Moleküler Gastronomi Konusu Üzerine Sorulan Bilgi Sorularının Ortalama Sonuçları 
       
Çalışmaya Katılanların Moleküler Gastronomi ile İlgili Görüşleri 
 
Öğrenciler moleküler gastronomi konusundaki düşüncelerini belirttikleri cevaplara göre dağılımlar 
Tablo 13’te gösterilmiştir. 
 

 
 
 
 
Görüş İfadeleri K
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Moleküler gastronominin yiyecek işletmelerinde maddi getirisi 
yüksektir. 

43,3 38,3 16,7 6,7 1,7 

Yiyecek içecek alanının yararlanacağı kitap ve dergilerde 
moleküler gastronomi olmalıdır. 

31,7 53,3 10,0 5,0 - 

Moleküler gastronomi görünüm bakımından ilgi çekerek 
tüketimi artırmaktadır. 

28,3 43,3 18,3 10 - 

            

Moleküler gastronomi ile ilgili bilgiler  

 x̄ SS 

Bilimsel gelişmelerin mutfağa uyarlanması uygulamaları moleküler 
gastronomi olarak adlandırılır. 

1,65 ,980 

Dünyadaki en meşhur restoranlar moleküler gastronomi uygulamalarını 
kullanır. 

1,33 ,729 

Dünyada önde gelen ilk 50 restoranın 10’unda moleküler gastronomi 
tekniklerini uygulandığı görülür. 

1,68 ,892 

Sağlık açısından moleküler gastronominin zararlı bir etkisi yoktur. 2,08 ,979 

Doğada mevcut olan bitki ve minerallerden elde edilen hammaddeler 
moleküler gastronomide kullanılır. 

2,03 ,882 

Moleküler gastronomi uygulamalarında başta fizik ve kimya gibi bilimler 
kullanılarak yeni lezzetler ortaya çıkarılır. 

2,10 ,969 

Moleküler gastronomide geleneksel pişirme tekniklerinin dışında yeni 
pişirme teknikleri kullanılabilir. 

1,50 ,813 
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Gıda sektöründe farklı, ilgi uyandıran tatların oluşumu moleküler 
gastronomi ile meydana gelir. 

25,0 28,3 35,0 10,0 1,7 

Moleküler gastronomi ile alakalı konferanslar, seminerler ve 
dersler verilebilir. 

36,7 36,7 18,3 6,7 1,7 

Moleküler gastronomiye ait etkinlikler gerçekleştirilebilir. 41,7 33,3 18,3 5,0 1,7 

Moleküler gastronomi kendi içinde tecrübe ve pratik çalışmalar 
mevcuttur. 

43,3 36,7 11,7 5,0 3,3 

Moleküler gastronomi gıda sektöründeki mevcut işletmelerin 
gelişimine katkıda bulunur. 

38,3 38,3 16,7 5,0 1,7 

Moleküler gastronomi çalışmaları evlerde de denenebilir. 13,3 26,7 26,7 20,0 13,3 

Moleküler gastronomi her zevkten kişilere hitap eder. 20,0 20,0 30,0 18,3 1,7 

Gıda sektöründe çalışan kişiler moleküler gastronomi 
uygulamalarına merak duymalıdır. 

30,0 40,0 18,3 10,0 1,7 

Moleküler gastronomi teknikleri tam anlamıyla bilinmeden 
uygulanmamalıdır. 

46,8 20,0 18,2 6,7 8,3 

Tablo 13. Çalışmaya Katılanların Moleküler Gastronomi ile İlgili Görüş İfadelerine Göre Dağılımı 

 

Öğrencilerin moleküler gastronomi hakkındaki görüş ve ifadelerin dağılımına bakıldığında aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır: 

Moleküler gastronominin yiyecek işletmelerinde maddi getirisi yüksektir. Sorusuna katılımcıların 
cevapları; K. katılıyorum %43,3, katılıyorum %38,3, kararsızım %16,7, katılmıyorum %6,7 ve 
kesinlikle katılmıyorum %1,7.  

Yiyecek içecek alanının yararlanacağı kitap ve dergilerde moleküler gastronomi olmalıdır. Sorusuna 
katılımcıların cevapları; K. katılıyorum %31,7, katılıyorum %53,3, kararsızım %10,0, katılmıyorum 
%5,0 ve kesinlikle katılmıyorum %0,0. 

Moleküler gastronomi görünüm bakımından ilgi çekerek tüketimi artırmaktadır. Sorusuna 
katılımcıların cevapları; K. katılıyorum %28,3, katılıyorum %43,3, kararsızım %18,3, katılmıyorum 
%10.0 ve kesinlikle katılmıyorum %0,0. 

Gıda sektöründe farklı, ilgi uyandıran tatların oluşumu moleküler gastronomi ile meydana gelir. 
Sorsuna katılımcıların cevapları; K katılıyorum %25,0, katılıyorum %28,3, kararsızım %35,0, 
katılmıyorum %10,0 ve kesinlikle katılmıyorum %1,7. 

Moleküler gastronomi ile alakalı konferanslar, seminerler ve dersler verilebilir.Sorusuna katılımcıların 
cevapları; K. katılıyorum %36.7,katılıyorum %36,7, kararsızım %18.7, katılmıyorum %6,7 ve 
kesinlikle katılmıyorum %1.7. 

Moleküler gastronomiye ait etkinlikler gerçekleştirilebilir. Sorusuna verilen cevaplar; K. katılıyorum 
%41,7, katılıyorum %33,3, kararsızım %18,3, katılmıyorum %5,0 ve kesinlikle katılmıyorum %3.3. 

Moleküler gastronomi kendi içinde tecrübe ve pratik çalışmalar mevcuttur. Sorusuna katılımcıların 
cevapları; kesinlikle katılıyorum %43,3, katılıyorum %36,7, kararsızım %11,7, katılmıyorum %5.0 ve 
kesinlikle katılmıyorum %3,3. 

Moleküler gastronomi gıda sektöründeki mevcut işletmelerin gelişimine katkıda bulunur. Sorusuna 
katılımcıların cevapları; K. katılıyorum %38,3, katılıyorum %38,3, kararsızım %16,7, katılmıyorum 
%5,0 ve kesinlikle katılmıyorum %1,7. 

Moleküler gastronomi her zevkten kişilere hitap eder. Sorusuna katılımcıların cevapları; K. katılıyorum 
%20,0, katılıyorum %20,0, kararsızım %30,0, katılmıyorum %18,3 ve kesinlikle katılmıyorum %1,7. 
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              Gıda sektöründe çalışan kişiler moleküler gastronomi uygulamalarına merak duymalıdır. 
Sorusuna katılımcıların cevapları; K. katılıyorum %30,0, katılıyorum %40,0, kararsızım %18,3, 
katılmıyorum %10,0 ve kesinlikle katılmıyorum %1,7. 

Moleküler gastronomi teknikleri tam anlamıyla bilinmeden uygulanmamalıdır. Sorusuna katılımcıların 
cevapları; K. katılıyorum %46,7, katılıyorum %20,0, kararsızım %18,2 katılmıyorum %6,7 ve 
kesinlikle katılmıyorum %8,3. 

TARTIŞMA 

Çolakoğlu & Atabey tarafından yapılan çalışmada mutfak personeline sorulan anket sorusunda 
(Moleküler Gastronomi bilimsel gelişmelerin mutfağa yansımasıdır.) Evet diyenlerin oranı %71,5 hayır 
diyenlerin oranı%15 çıkmıştır. Bu çalışmada ise benzeri bir soruda öğrencilere yöneltilmiş olup oranlar 
evet %81,7 hayır %3,3 olarak çıkmıştır. Başka bir benzer anket sorusunda (Moleküler gastronomi 
mutfak uygulamalarında fizik ve kimya bilimini kullanarak yeni tatlar açısından tercih edilen ürünler 
oluşturur.) Evet diyenlerin oranı %60 hayır diyenlerin oranı %19,5 çıkmıştır. Bu çalışmada ise benzer 
bir soruda öğrencilere öğrencilere yöneltilmiş olup oranlar evet %70 hayır %10 olarak çıkmıştır. Başka 
bir sorulan anket sorusunda ise (Moleküler gastronomi ile farklı pişirme teknikleri kullanarak sıra dışı 
ve daha iyi dokuya kokuya görünüme ve tada sahip yemekler yapabiliriz.) Evet diyenlerin oranı %64 
hayır diyenlerin oranı %22 çıkmıştır. Bu çalışmada ise benzer bir soruda öğrencilere yöneltilmiş olup 
oranlar %83,5 evet %5,0 hayır çıkmıştır. (Çolakoğlu & Atabey, 2020) 

Örgün & Keskin & Erol Tarafından yapılan benzer nitelikleri taşıyan başka bir çalışmada otel aşçılarına 
sorulan anket sorusunda (Moleküler mutfak ürünlerini sağlık açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?) 
evet diyenlerin oranı %66,6 hayır diyenlerin oranı %30 çıkmıştır. Bu çalışmada ise benzer soruda bu 
oranlar evet %36,7 hayır oranı ise %23,3 çıkmıştır. Çıkan bu oranların farklı olmasının en büyük sebebi 
sürekli faaliyet halinde olan otel çalışanlarının bu bilgilere daha hâkim olup sürekli bu alanda çalışmalar 
yapıyor olmasıdır. (Örgün, Keskin, & Erol, 2018) 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu kısımda çalışma neticesinde ulaşılan verilere istinaden ulaşılan sonuçlara yer verilmektedir. 

Öğrencilerin cinsiyetleri bakımından dağılımları irdelendiğinde, çalışmaya dahil olan 60 kişiden 
%48,3’i kadın olarak saptanmıştır. 

Çalışmaya dahil olan öğrencilerin %63,3 ‘ü 18- 21 yaş arası ve %36,7’si 22-30 yaş arası   yaş 
aralığındadır. 

Öğrencilerin aşçılık üzerine eğitim alma durumu dağılımı aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmamıştır. (P<0.01) Buna göre çalışmaya dahil olan öğrenciler halen aşçılık alanında eğitim 
almaktalar fakat daha öncesinden %41,7’si aşçılık eğitimi almışken geri kalan kısmın %58,3’ü aşçılık 
alanında herhangi bir eğitim almamıştır. 

Öğrencilerin moleküler gastronomi alanında çalışmalar yapma durumlarını bakıldığında oran %15,0’ı 
moleküler gastronomi üzerine çalışmalarda bulunmuş, %85,0’i ise bu konu üzerine bir çalışmada yer 
almamış olarak ortaya çıkmakta ve bu oranda istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) görülmektedir. 

Dünyada önde gelen ilk 50 restoranın 10’unda moleküler gastronomi tekniklerini uygulandığı görülür. 
Sorusuna öğrencilerin cevapları; %43,3 evet, %5,0 hayır, %51,7’si ise bilgim yok cevabını verirken bu 
neticede istatistiki açıdan anlamlı görülmektedir (p<0.05). 

Sağlık açısından moleküler gastronominin zararlı bir etkisi yoktur. Sorusuna öğrencilerin cevapları; 
%36,7’si evet 23,3’ü hayır, %40,0’si ise bilgim yok diye cevap verirken istatistiksel açıdan anlamlı bir 
sonuca ulaşılmıştır (p<0.01) 

Moleküler gastronomi çalışmalarında başta kimya ve fizik gibi bilimler kullanılarak yeni lezzetler 
ortaya çıkarılır. Sorusuna öğrencilerin cevapları; %70,0’i evet, %10,0’u hayır, %20,0’si ise bilgim yok 
cevabını vererek istatistiki olarak yine anlamlı bir sonuç çıkmıştır (p<0.05). 
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Doğada mevcut olan bitki ve minerallerden elde edilen hammaddeler moleküler gastronomide 
kullanılır. Sorusuna öğrencilerin cevapları; %41,7’si evet %6,7’si hayır ya da %51,7 bilgim yok cevap 
vererek istatistiksel olarak anlamlı bir sonucun çıkmasına neden olmuşlardır (p<0.05). 

Öğrencilerin moleküler gastronomi konusu üzerine görüş ifadelerinin ortalamaları karşılaştırıldığında 
şu verileri elde ediyoruz; 

Moleküler gastronominin yiyecek işletmelerinde maddi getirisi yüksektir görüş ifadesine öğrenciler 
1,98 ortalamada cevap verirken bu neticede iki grup arasında anlamlı (p<0.01) bir fark olduğunu 
göstermektedir. 

Yiyecek içecek alanının yararlanacağı kitap ve dergilerde moleküler gastronomi olmalıdır. Görüş 
ifadesine verilen cevaplar öğrenciler arasında istatistiki açıdan anlamlı (p<0.05) bir fark olduğunu 
gösteren şu ortalamaları vermiştir; öğrenci 2,05 

Gıda sektöründe çalışan kişiler moleküler gastronomi uygulamalarına merak duymalıdır. Görüş 
ifadesine verilen cevaplar da iki grup arasında istatistiki açıdan anlamlı (p<0.05) bir fark oluşmasına 
sebep olan şu ortalama değerleri vermiştir öğrenci 2,52 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunun moleküler gastronomiye ilişkin birtakım bilgilere sahip 
oldukları ifade edilebilir. Araştırmaya katılanların çoğunun moleküler gastronomi uygulamalarında 
Sağlık açısından moleküler gastronominin zararlı bir etkisi yoktur konusunda bilgisinin olmadığı 
belirlenmiştir.  

. 

ÖNERİLER 

Bu bölümde çalışmalar sonucunda ulaşılan bulgulara bakılarak veriler doğrultusunda önerilere yer 
verilmiştir. 

• Turizm sektörünün önde gelen unsurlarından biri olan yiyecek –içecek sektörü kendi alanında 
yeniliklerinden birisi olan Gastronomi ve Moleküler Gastronomi üzerine gelişimleri takipçisi olmak ve 
pratikten uygulama alanına yönelmesi mutfak alanındaki sektörlerin gelişimleri ve diğer ülkelerle 
yarışmacılık açısından önemli imkanlar sağlayabilir. 

• Mutfak alanında eğitimini sürdüren okullarımız yeni yetişen ve gelişen geleceğin aşçıları ve şeflerine 
ders içerikleri konusunda moleküler gastronominin gerekli olan ve dürüst bilgiler verilmesi, 
uygulamaların mutfakta yapılması onların gelecekte mesleki açıdan atılan adımların daha verimli ve 
daha başarılı bir şekilde uygulamalarının önünün açılmasında yardımcı olabilir. 

• Bugünlerde aşçılık mesleğini sürdüren şeflerimize ve aşçılarımıza dünyada ortaya çıkan ve gelişen 
yeni akımlar, nasıl yapılacağını, nasıl kullanılacağı konusunda yöntem ve teknikler hakkında bilgiler ve 
eğitimler sunulması yarar sağlayabilir. 

• Ülkemizde moleküler gastronomi ile ilgili bilimsel ve akademik araştırmaların eksikliği ve bu konu 
üzerinde bilgi yetersizliğinin olduğu varsayılmaktadır. Moleküler gastronomi üzerine detaylı 
çalışmaların yapılması bu gerekliliğin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. 
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Abstract 

Coffee is a beverage, that has been consumed by different societies for centuries and it has an important 
place in the field of gastronomy. Factors, such as different types of coffee, different coffee brewing 
methods and the addition of different milk to coffee have allowed the development of new trends in 
coffee consumption. Searching of new milk substitutes in coffee has increased, due to the fact that there 
are consumers with lactose intolerance and and cow's milk allergy. In addition, there is a growing 
demand for plant-based milk alternatives by vegan consumers. Plant based milk alternatives are 
obtained by grinding grains such as oats, rice and oily kernels such as walnuts, almonds, hazelnuts and 
peanuts by mixing them with water in different proportions. Apricot kernel, which is an important by-
product of the food industry, is a rich source of protein, vitamins and carbohydrates. It also contains 
nutrient ingredients such as oil, fiber, anthocyanin, phenolic compounds, flavonoids, carotenoids, 
mineral substances. It has been reported that apricot kernels have positive effects on health such as anti-
inflammatory and antimicrobial, but it is necessary to pay attention to the amount of consumption due 
to the cyanide content. When the studies were examined, apricot kernels were mostly used in dough 
products such as pasta, cookies and cakes, and its use as milk was rarely encountered. The aim of this 
study is to investigate utilization of plant based milk obtained from apricot kernels in different coffees 
instead of lactose free cow's milk. Vegan cold brew, vegan latte and Turkish coffee with vegan milk 
prepared by adding apricot kernel milk were evaluated by sensory analysis method (with 9-point scale). 
In addition to this, viscosity measurements in coffees were carried out. As a result of the evaluations, 
coffees with high general acceptability and no consistency problems were obtained.  

 

Keywords: Coffee, Vegan cold brew, vegan latte, Plant-based milk, Vegan milk, Gastronomy trends 

 

Introduction  

Coffee is a plant belonging to the Rubiaceae family and has approximately 120 different species. 
Among these species, Arabica and robusta are the most impontant ones. Coffee is especially grown in 
mountainous areas such as Kaffa region of Ethiopia and Yemen region of South Arabia (Girginol, 2017, 
p.21). Coffee, which discovered in the 14th century, has an important place in both commercial and 
social life today. According to International Cofee Organization reports, world coffee exports is 
amounted to 10.12 million bags (60 kg per bags) in July 2022. This shows that coffee is one of the most 
popular beverages worldwide (https://www.ico.org/).  

There are different coffee brewing techniques, including high and low temperature brewing process. 
Turkish technique (Turkish coffee technique), espresso and filtered simple infusion brewing techniques 
are known as the most common hot brewing methods. Cold brew technique is a low temperature 
brewing methods. At the low temperature, a slowed brewing process (up to 8-24 hours) occurs in this 
process. The place of cold brewed coffees in the global market is increasing day by day. 
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While it is not preferred to add milk to coffee in some countries in the world, coffee with milk or cream 
added is frequently consumed in other countries. By adding milk to the coffee, the astringency of black 
coffee is decreased or the temperature is reduced for hot brewing coffees. Whole, semi-skimmed or 
skimmed milk, plant-based milk, lactose free milk and light or heavy cream are used as milk and milk 
derivatives added to coffee (Rashidinejad et al., 2022). Consumers have turned to plant-based milk 
products due to reasons such as lactose intolerance, dairy allergy and vegan diet. Coconut milk, soy 
milk, almond milk, rice milk and oat milk are frequently consumed plant-based milk alternatives 
(Gorman wt al., 2021). However, more plant-based milk alternatives should be explored by prioritizing 
sensory properties and comparing with dairy milk. 

Apricot kernel, which is an important by-product of the food industry, is a rich source of protein, 
vitamins and carbohydrates. It also contains nutrient ingredients such as oil, fiber, anthocyanin, phenolic 
compounds, flavonoids, carotenoids, mineral substances. It has been reported that apricot kernels have 
positive effects on health such as anti-inflammatory and antimicrobial (Akhone et al., 2022). Apricot 
kernel powder was mostly used in bakery products such as cookies, cupcakes, and breads (Ahmadi et 
al., 2022; Yao et al., 202; Seker et al., 2010). In recent years, apricot kernels have been included in milk 
and dairy product formulations. In a study, functional milk puddings fortified with apricot kernel 
extracts were obtained (Li et al., 2022). In the another study, apricot kernel milk cream was obtained 
and compared with cow's milk cream (Şahingil and Hayaloglu, 2021). However, no study was found in 
which apricot kernel milk was added directly to the coffee formulation. 

In this study, a plant based milk was obtained from apricot kernels. It was included in cold brew, latte 
and Turkish coffee formulations instead of lactose free cow's milk. Sensory analysis (with 9-point scale) 
and viscosity measurements were carried out. 

Material and Methods 

The apricot kernels with broken outer shell were obtained from a local nut shop; lactose-free UHT milk 
(3% full fat) was obtained from a local market. Apricot kernels were stored at room temperature (25°C) 
and lactose-free milk was stored in the refrigerator (4 ̊̊C) until the analysis was performed. Apricot 
kernel milk was prepared fresh daily. 

Coffee samples were prepared by Barista working at Espressolab 3rd Generation Coffee Company 
located in Istinye University Topkapı Campus, and Honduran coffee beans (soft and mildly fragrant) of 
the Arabica type, which are moderately roasted and freshly ground, were used in the production of 
coffees. 

La Marzocco Linea coffee machine (Italy) was used for latte coffees, Pour over (V60, Hario Co., Ltd., 
Japan) was used for cold brew coffees and Turkish coffee machine (Arçelik, Turkey) was used for 
Turkish coffee. 

Blender (Braun MQ735, Germany) was used for grinding the apricot kernels. Homogenizer (CLS 
SCIENTIFIC Co. Ltd., Turkey) was used to homogenize the obtained apricot kernel milk and coffee 
filter paper (Bunn, USA) was used for filtering. 

Production of Apricot Kernel Milk 

Apricot kernels were soaked in drinking water at room temperature for 60 minutes. The peel was 
removed by hand. Fifty g of peeled apricot kernels and 200 mL of water were grounded using a blender 
for 2 minutes, and then they were homogenized for 10 minutes. After filtration with coffee filters, the 
supernatants were used as apricot kernel milk. Fresh apricot kernel milk was stored at 4°C. Brix value 
of apricot kernel milk and lactose free milk were measured as 10°Bx and 8.5 10 °Bx, respectively. 

Production of Coffees 

For espresso shot used in latte; 18 g of coffee was spent in water at 84-95 °C with 9 bar pressure for 30 
seconds, and 40 mL of expresso shot was obtained and it was waited for cooling. Forty mL of espresso 
and 180 mL of milk (apricot kernel or lactose-free milk) were mixed for latte formulation. Both milks 
were foamed with the help of the steam pump in the espresso machine. No sugar was added. Coffee 
was served cold. 
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For cold brew; classical cold extraction method was carried out. The day before, the coffee and water 
were placed in a container with a lid and mixture was left to infuse in the refrigerator for 12-16 hours. 
The next day, mixture was placed on a pour over (V60) and extracted with cold water. Finally, 18 g of 
solid coffee was collected in 40 mL of cold brew coffee. One hundred twenty-five mL of cold brew 
latte and 60 mL milk (apricot kernel or lactose-free milk) were mixed for milky cold brew formulation.  
No sugar was added. Coffee was served cold. 

For Turkish coffee; Turkish coffee machine was used. Twenty-four g of Turkish coffee was cooked 
with 55 mL of milk and 55 mL water. No sugar was added.  Coffee was served hot. 

Viscosity Measurement  

Viscosity measurements were made on cold coffees (Latte and Cold Brew) by rotational viscometer 
(ViscoQC300, Austria). The spindle type is L2 and measurement temperature is 25°C. Rotational speed 
was selected as 250 rpm. Measurements were made in 3 parallels. 

Sensory Analysis 

The coffees prepared with lactose-free and apricot kernel milk were presented to 8 panelists. Pre-
sensory tasting training was given to panelists. Coffee samples were placed on the table from left to 
right, starting with cold first. Coffee samples were scored in terms of sensory characteristics (color, 
odor, aroma, astringency, bitterness, consistency, unknown taste, acceptability) on a hedonic scale that 
included points from 1 (very bad) to 9 (very good). 

Results and Discussion 

Viscosity  

Viscosity values of coffee samples are shown in Table 1. In the statistical interpretation of the difference 
between the viscosity results, one-way ANOVA test was performed using the SPSS program, the 
confidence interval was chosen as 95%, and no statistically significant difference was found between 
the viscosity values of the samples. This Show that all coffee samples are similar to each other in terms 
of consistency. 

Table 1. Viscosity results of cold coffee samples. 

Coffee Sample Name Viscosity  (mPa.s) 

Latte with lactose free milk (LL) 8.04 ± 0.99 

Latte with apricot kernel milk (AL) 9.96 ± 0.97 

Cold Brew with lactose free milk (LC) 7.56 ± 0.80 

Cold Brew with apricot kernel milk (AC) 8.40 ± 0.70 

 

Sensory Evaluation 

Twenty-five percentage of panelists are male and 75% are female. All demographic information about 
panelist are shown in Table 2. 

Table 2. Demographic information about panelists. 

Panelist Gender Age 

P1 Male  26 

P2 Male 30 
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P3 Female 30 

P4 Female 33 

P5 Female 25 

P6 Female 26 

P7 Female 22 

P8 Female 17 

 

Sensory evaluation results about color, odor, aroma, astringency, bitterness, potability, consistency, 
unknown taste and acceptability were shown in Figure 1.  In general, the color evaluation of cold brew 
coffee prepared with both milks (lactose free and apricot kernel milk) was below the average. On the 
other hand, latte made with apricot kernel milk scored higher than cold brew coffee in terms of color 
evaluation. Turkish coffee prepared with apricot milk has been one of the most appreciated samples in 
terms of color. 

When the odor and aroma evaluation in the sensory test was examined, it was seen that cold coffees 
(latte and cold brew) with apricot kernel milk added were less liked. However, odor and aroma scores 
apricot kernel milk added Turkish are above the average. It has been concluded that the coffee served 
hot with the addition of milk contributes to the improvement of the smell and aroma. When the literature 
is examined, it has been seen that coffees prepared with heat-treated milk are more desirable in terms 
of retronasal-aroma odorants (Ikeda et al., 2018). 

 
Figure 1. Sensory evaluation results of the cold and hot coffees. 

The addition of apricot milk to cold coffees had a negative effect in terms of astringency, bitterness and 
unknown taste. Cold brew and latte coffees prepared with apricot kernel milk has less score about 
astringency bitterness and unknown taste. Cold brew coffee, prepared with the cold extraction 
technique, is also made from soft-tasting coffees. For this reason, astringency, bitterness and unknown 
taste from vegetable milk may be felt more in soft-drinking coffee and therefore, cold brew coffee 
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prepared with apricot kernel milk may have received the lowest score. However, Turkish coffee 
prepared with apricot kernel milk was liked more in terms of astringency, bitterness and unknown taste. 

In terms of consistency, all coffees except cold brew coffee prepared with apricot kernel milk scored 
above the average. When we compare the viscosity results, the lowest value belongs to cold brew coffee 
prepared with apricot kernel milk. Although the difference between viscosity results was statistically 
insignificant, this difference was felt in the sensory test.  

Turkish coffee with prepared apricot kernel milk was determined as the type of coffee with the highest 
general acceptability after latte with lactose-free milk and Turkish coffee with lactose-free milk. When 
the literature was examined, it was seen that Turkish coffees with apricot kernel powder added higher 
scores in the sensory evaluation. (Gunel et al., 2021). The general acceptability values of cold coffees 
were found to be lower than the average. In this study, freshly prepared vegetable milk was used in 
coffee. If fresh vegetable milk is first pasteurized and then added to coffee formulations, unknown taste, 
astringency and bitterness can be hidden. Therefore, cold coffees with high general acceptability can be 
obtained. In coffees with added soy, almond and oat milk, consumers who added vegetable milk to their 
coffee generally liked the coffees less than those who added animal milk (Gorman et al., 2021). 

Conclusion 

Apricot kernels, which rich in nutritional ingredients, were used as raw material for production of plant 
based vegan milk. Freshly prepared apricot kernel milk was included in different coffee formulations 
served cold and hot. According to viscosity measurement results, no consistency problems were 
obtained. As a conclusion, general acceptability of apricot kernel milk added to Turkish coffee was 
found to be higher than cold coffees. For this reason, wide usage area can be created in hot drinking 
coffees. Furthermore, various studies, about use of heat-treated vegetable milk, the use of with different 
coffee beans, and the testing of new formulations with different syrups, can be tried to obtain desirable 
taste. 
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Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, 
bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Sahip olduğu özellikler bakımından da 
gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlayan önemli unsurlardan biri, coğrafi işaret tescilli 
ürünlerdir. Gastronomi turizmi kapsamında yiyecekler, bölgenin turistler tarafından tercih edilmesinde 
başlı başına bir tercih sebebi olabilmektedir.  

Son yıllarda, turistlerin, seyahat planlarını, yöresel kültürü koruyan, yaşatan ve ön plana çıkartan 
destinasyonları önceleyerek yaptıkları dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak da kentler gastronomi 
turizmini geliştirmeyi hedeflemişler ve yöresel ürünleri pazarlayacak stratejileri geliştirmeye çaba 
harcamaya başlamışlardır. Yöresel ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, güçlü bir 
tanıtım ile yurtiçi ve yurtdışında ön plana çıkartılması ve bir marka haline getirilmesi ise coğrafi 
işaretleme uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Bütün bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda 
coğrafi işaret tescilinin kırsal alanlara gelir ve istihdam sağlayan, ihracat gelirlerini arttıran bir araç 
olduğu da görülmektedir. Bu nedenle yöresel kültür ürünlerinin coğrafi işaret alarak tescillenmesi, 
gastronominin güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Coğrafi işaretlemenin, yöresel kültürü 
koruma, kent tanıtımına ve marka değerine katkı sağlama ve pazar payını arttırma gibi faydaları, artık 
günümüzde kentlerin turizm planlarına doğrudan etki etmektedir. 

Malatya’nın eski çağlardan beri sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapması, iklim ve coğrafi 
konumunun uygunluğu ile verimli toprak yapısı çok geniş bir yelpazede yöresel mutfak ürünlerine sahip 
olması, geniş bir yöresel ürün çeşidi ve coğrafi işaret almayı hak eden birçok kültürel değere sahip 
olmasını sağlamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile de Malatya’nın 26’sı gıda alanında olmak 
üzere toplam 28 adet yöresel ürünü coğrafi işaret ile tescillenmiştir 

Bu çalışmada Malatya’da coğrafi işaretlerin alınması ile ilgili çalışmalara yer verilerek Malatya ve 
ilçelerinde coğrafi işaret tescili almış olan ürünlerin, gastronomi turizminin gelişimindeki önemi 
incelenecek ve bu ürünlerin bir turizm ürünü olarak nasıl değerlendirilebileceği hakkında fikir önerileri 
sunularak, Malatya’da gastronomi kültürünün öneminin kavramasına katkı sağlanacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Coğrafi İşaret, Yöresel Ürün, Malatya, Gastronomi 

 

THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL MARKED PRODUCTS AND THEIR 
POSSIBLE EFFECTS ON MALATYA GASTRONOMY TOURISM 

 

Geographical indication; It is a sign indicating the product identified with the region, area, region or 
country of origin in terms of a distinctive feature, reputation or other characteristics. One of the 
important elements that contribute to the development of gastronomic tourism in terms of its features 
is geographical indication registered products. Food within the scope of gastronomic tourism can be a 
reason for preference in the region's preference by tourists. 

In recent years, it is noteworthy that tourists make their travel plans by prioritizing destinations that 
preserve, sustain and highlight the local culture. Accordingly, cities aimed to develop gastronomic 
tourism and started to make efforts to develop strategies to market local products. The protection and 
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transfer of local products to future generations, bringing them to the forefront in the country and abroad 
with a strong promotion and making them a brand are carried out with the application of geographical 
marking. Considering all these factors, it is seen that geographical indication registration is a tool that 
provides income and employment to rural areas and increases export revenues. For this reason, 
registration of local cultural products with geographical indication is very important in terms of 
strengthening gastronomy. The benefits of geographical indication, such as protecting local culture, 
contributing to city promotion and brand value, and increasing market share, now directly affect the 
tourism plans of cities. 

The fact that Malatya has been home to countless civilizations since ancient times, the suitability of its 
climate and geographical location and its fertile soil structure ensure that it has a wide range of local 
cuisine products, a wide variety of local products and many cultural values that deserve geographical 
indications. With the studies carried out in recent years, a total of 28 local products of Malatya, 26 of 
which are in the food field, have been registered with geographical indications. 

In this study, the importance of the products registered with geographical indications in Malatya and its 
districts in the development of gastronomy tourism will be examined by giving place to the studies on 
the acquisition of geographical indications in Malatya, and by presenting ideas on how these products 
can be evaluated as a tourism product, it will contribute to the understanding of the importance of 
gastronomy culture in Malatya. will be provided. 

 

Keywords: Geographical Indication, Local Product, Malatya, Gastronomy 
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Abstract 
 
Predictive models are beneficial instruments to promote process control, to decrease the risk of 
pathogen contamination in fresh produce and to estimate the shelf-life of this produce. The aim of this 
study was to examine the growth of Listeria innocua used as a surrogate for Listeria monocytogenes on 
fresh baby spinach and the effects of inoculum size on the growth parameters. The growth data for L. 
innocua on fresh baby spinach were collected at 5 ̊ C and 10 ̊ C and were then fitted into primary models 
including Gompertz, Buchanan, Huang, lag-logistic, and Baranyi models.  Also, two inoculum sizes 
(102 and 103 CFU/g) were used in the present study. Root means square error (RMSE), Akaike`s 
information criterion (AIC), and Bayesian information criterion (BIC) were used to compare the 
models. Results showed that the inoculum size affected the maximum growth rate (μmax) and lag phase 
(tlag). When the inoculum size increased, the μmax value decreased, but the tlag value increased at 5 ˚C 
and the μmax and tlag values decreased at 10 ˚C. Among models used in the present study, the Buchanan 
model described growth data the best based on AIC and BIC values. The other models used in the 
present study also displayed good agreement between experimental and predicted values. 
 
Keywords: Listeria monocytogenes, fresh baby spinach, predictive microbiology, growth models, fresh 
produce 
Introduction 

The number of foodborne illnesses associated with the consumption of fresh produce has increased 
worldwide. It was reported that there have been 600 million cases of foodborne illnesses and 420,000 
deaths in the world every year (Lee & Yoon, 2021). According to the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), 80 percent of diseases and about 66 % of hospitalizations were from unknown 
pathogens, that charge an economic burden exceeding $15.5 billion every year (Mun, 2020). Therefore, 
food safety is very important to reduce these illnesses and the cost. The best way for food safety would 
be to analyze each food for the presence of pathogens, but that is not practically possible. Hence, a new 
approach is needed to detect breaches of food safety concerns.  

Quantitative microbial risk assessment (QMRA) explores a rational picture of food safety issues, based 
on models and data available. Based on QMRA, different scenarios can be simulated to evaluate 
intervention methods or new strategies for data collection during the food supply chain (Rijgersberg et 
al., 2010). For OMRA, the models are needed to display the behavior of pathogens in different 
environmental conditions such as temperature, water activity, pH, etc. Therefore, predictive 
microbiology is the unification of common microbiology insights with those found in the field of the 
study of mathematics, statistics, and information systems and technology to express the behavior of 
microorganisms for preventing foodborne diseases as well as food spoilage. The aim of predictive 
microbiology is to build up mathematical equations defining the microbial behavior in food 
environments (Fakruddin et al., 2012). Similarly, the population dynamics of microorganisms in the 
food system at time-varying temperature profiles can be estimated using a dynamic model, which has 
currently become an essential tool to encourage decisions regarding food safety and quality, since 
models may support very quick answers to particular questions. Moreover, these models have been 
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integrated as beneficial items into the self-control systems, such as Hazard Analysis for Critical Control 
Point (HACCP) programs and food safety risk-based metrics (Pérez-Rodríguez & Valero, 2013).   

The various classification of predictive models permits predicting growth, inactivation, and likelihood 
of growth of microorganisms in foods under various environmental factors, such as temperature, time, 
pH, etc. and thinking about additional points, such as the physiological state of cells including 
exponential or stationary phase, initial bacterial cell concentration, and other microorganisms (Pérez-
Rodríguez & Valero, 2013). Therefore, the objective of this study was to (1) develop the growth models 
of Listeria innocua, validated to use as a surrogate of L. monocytogenes (Omac et al., 2015), on fresh 
baby spinach leaves stored at 5 ˚C and 10 ˚C by using five primary models including Gompertz, 
Buchanan, Huang, Lag-logistic, and Baranyi, (2) investigate the effect of initial bacterial concentration 
on the growth parameters of primary models.  

Materials and methods 

Raw Materials 

Whole, fresh, and unblemished fresh baby spinach leaves (Spinacea oleracea) were bought at a local 
supermarket on the day prior to the experiment and kept at 4 ˚C without any washing or sanitizing 
process.  

Inoculation and preparation of samples 

Frozen culture of rifampicin-resistant (80 μg/ml) Listeria innocua NRCC B33076 was used for the 
inoculum preparation. A loop was used to take off the culture and then streaked onto 9 ml Trypticase 
Soy Broth (TSB; Difco, Detroit, MI, USA). The tubes were incubated at 37 ˚C for 24 h. After 
incubation, tubes were centrifuged at 3000 x g for 15 min. at 5 ˚C and washed twice with buffered 
peptone water (BPW: Difco, Detroit, MI, USA). After that, pellets were combined in 9 ml of sterilized 
0.1% peptone water (PW; Difco, Detroit, MI, USA). Thereafter, 5g of fresh baby spinach leaves in a 
532 ml Whirl Pak® bag was inoculated with 2- or 3 log CFU/ ml and was gently shaken for 1.0 min to 
evenly spread the inoculum over the sample. Later, inoculated samples were stored at constant 
temperatures (5 ˚C and 10 ˚C).  

Bacterial enumeration 

Forty-five ml of BPW was added to each sample bag of fresh baby spinach leaves and then it was hand 
pummeled to reduce to small pieces. Next, 1.0 ml from the original sample bags or 0.1 ml from serial 
dilution at 0.1 % PW were plated in duplicate on Oxford Listeria-selective agar supplemented with 
oxford Listeria-selective supplement and incubated 24-48 h for 37 ˚C. After incubation, the visible 
colonies were counted.  

Growth models 

The collected experimental data for growth of L. innocua on fresh baby spinach leaves were fitted with 
Gompertz (Eq. 1), lag logistic (Eq. 2), Huang (Eq.3), and Baranyi (Eq. 4), models (Huang, 2014).  

         [1] 
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where, Y0 is the initial cell density; Ymax is the maximum cell density; μmax is the maximum growth rate; 
t is the time; tlag is the lag time.  

Buchanan model can be also described as follows (Huang, 2014)  

Lag phase:  

Exponential phase:  

Stationary phase:  

where, Y is the cell density and tmax is the time to accomplish the stationary phase. 

Root means square error (RMSE), Akaike`s information criterion (AIC), and Bayesian information 
criterion (BIC) provided by Microrisk Lab freeware (Liu et al., 2021) were used to select the best model, 
having the lowest RMSE, AIC, and BIC values, among primary models used in the present study.  

Results and discussion 

The growth behaviors of L. innocua inoculated with approximately 2.0 and 3.0 log CFU/g on fresh baby 
spinach leaves at 5 ˚C and 10 ˚C are shown in Figure 1. Also, although all models used in the present 
study provided a good fit to the data for all temperatures and initial cell concentrations, the Buchanan 
model was the best model to fit the experimental data based on the AIC and BIC values (Table 1). The 
RMSE values ranged from 0.12 to 0.32 (Table 1). In addition, the AIC and BIC values ranged from -
10.38 to 19.31 and from -9.59 to 20.1, respectively, (Table 3). Furthermore, all model parameters for 
this microorganism are presented in Table 2 and 3 for 5 ˚C and 10 ˚C, respectively.  
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Figure 1. The growth behaviors of L. innocua inoculated with two different initial cell concentrations 
(2 and 3 log CFU/g) on fresh baby spinach leaves at 5 ˚C and 10 ˚C by fitting five models including 
Gompertz, Baranyi, Buchanan, Lag-logistic, and Huang models. 

According to the results at 5 ˚C obtained in the present study, ymax values were not influenced by the 
initial cell concentration. However, μmax values were raised when the initial cell concentration was 
reduced. As expected, tlag values raised with the increase in the initial cell concentration due to the ymax. 
Similarly, Fujikawa et al. (2004) reported that different initial concentrations ranging from 2.0 log 
CFU/ml to 5.0 log CFU/ml of E. coli did not affect the Baranyi model parameters. On the other hand, 
Skandamis et al. (2007) found that the model parameters were influenced by the inoculum 
concentrations. They suggested that the combination of environmental conditions, such as pH, 
temperature, and water activity, were more effective on the growth boundaries of the bacteria when its 
initial concentration was less than 3.5 log CFU/ml. This difference in our results is probably due to the 
fact that the initial cell concentrations used in the present study were close to each other. Therefore, we 
did not observe significant differences in the results. 

Unlike the results at 5 ˚C, the ymax values of L. innocua at 10 ˚C were affected by the initial cell 
concentrations. The μmax and tlag were reduced with the increase in the initial cell concentrations. 
Therefore, the ymax value increased (p < 0.05) from 6.36±0.78 log CFU/g to 7.32±0.14 log CFU/g when 
the initial cell concentration was raised from 2.22±0.05 log CFU/g to 3.22±0.05 log CFU/g, 
respectively. Carlin et al. (1995) reported similar results for L. monocytogenes on minimally processed 
fresh endive at 10 ˚C. Fujikawa et al. (2015) found that the ymax value of Salmonella in ground beef at 
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16 ˚C was affected by the initial cell concentrations (2.0 and 4.0 log CFU/g) (p < 0.05). However, they 
reported that when the temperature was 28 ˚C, the initial inoculation did not affect the ymax values (p > 
0.05). 

Table 1. RMSE, AIC, and BIC values for primary models 

Temperature 
Inoculum 

level Model aRMSE bAIC cBIC 
5 2 Gompertz 0.13 6.2 6.98 
5 2 Baranyi 0.16 10.22 11.01 
5 2 Huang 0.13 5.94 6.73 
5 2 Lag logistic 0.13 5.94 6.73 
5 2 Buchanan 0.18 -2.44 -1.65 
5 3 Gompertz 0.15 8.59 9.38 
5 3 Baranyi 0.12 5.61 6.4 
5 3 Huang 0.12 4.72 5.5 
5 3 Lag logistic 0.16 10.45 11.24 
5 3 Buchanan 0.15 -5.4 -4.61 
10 2 Gompertz 0.22 15.88 16.67 
10 2 Baranyi 0.18 12.48 13.27 
10 2 Huang 0.21 15.28 16.07 
10 2 Lag logistic 0.21 15.28 16.07 
10 2 Buchanan 0.12 -10.38 -9.59 
10 3 Gompertz 0.24 17.87 18.66 
10 3 Baranyi 0.26 18.91 19.7 
10 3 Huang 0.26 19.31 20.1 
10 3 Lag logistic 0.26 19.31 20.1 
10 3 Buchanan 0.32 7.56 8.35 

aRMSE: root means square error; bAIC: Akaike`s information criterion; cBIC: Bayesian information 
criterion 

Table 2. The estimated parameters using five primary models for L. innocua at 5 ˚C 

5 ˚C/2 log CFU/g 5 ˚C/3 log CFU/g 
Model/Parameter aμmax bSE cL95%CI dU95%CI μmax SE L95%CI U95%CI 

Gompertz 0.03 0 0.02 0.04 0.01 0 0 0.02 
Baranyi 0.02 0 0.01 0.04 0.04 0.02 -0.02 0.01 
Huang 0.02 0 0.02 0.03 0.01 0 0 0.02 

Lag logistic 0.02 0 0.02 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.02 
Buchanan 0.02 0 0.01 0.03 0.01 0 0 0.01 

  
Model/Parameter etlag SE L95%CI U95%CI tlag SE L95%CI U95%CI 

Gompertz 32.06 26.21 -35.32 99.44 88.26 71.44 -95.39 271.9 
Baranyi 33.15 33.84 -53.85 120.14 210.73 19.45 160.73 260.73 
Huang 39.68 15.68 -0.63 79.98 88.54 27.76 17.17 159.91 

Lag logistic 39.68 15.68 -0.63 79.98 57.53 66.67 -113.85 228.91 
Buchanan 33 25.65 -32.93 98.93 65.12 48.56 -59.71 189.96 

  
Model/Parameter fY0 SE L95%CI U95%CI Y0 SE L95%CI U95%CI 

Gompertz 2.45 0.18 2 2.91 3.67 0.15 3.28 4.06 
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Baranyi 2.48 0.15 2.09 2.87 3.78 0.07 3.61 3.95 
Huang 2.58 0.13 2.26 2.9 3.59 0.08 3.38 3.8 

Lag logistic 2.58 0.13 2.26 2.9 3.67 0.11 3.37 3.96 
Buchanan 2.58 0.18 2.11 3.05 3.66 0.11 3.38 3.95 

  
Model/Parameter gYmax SE L95%CI U95%CI Ymax SE L95%CI U95%CI 

Gompertz 4.91 0.14 4.54 5.27 5.04 0.75 3.12 6.96 
Baranyi 4.83 0.13 4.5 5.16 4.65 0.09 4.41 4.89 
Huang 4.82 0.1 4.58 5.07 4.9 0.35 4 5.81 

Lag logistic 4.82 0.1 4.58 5.07 5.58 4.77 -6.67 17.83 
Buchanan 4.76 0.1 4.49 5.03 4.64 0.15 4.24 5.04 

aμmax: maximum growth rate; bSE: standard error; cL95CI: the lower bound of 95% confidence interval; 
dU95CI: the upper bound of 95% confidence interval; etlag: the lag time; fY0: initial bacterial density; 
gYmax: maximum bacterial density 

Table 3. The estimated parameters using five primary models for L. innocua at 10 ˚C 

10 ˚C/2 log CFU/g 10 ˚C/3 log CFU/g 
Model/Parameter aμmax bSE cL95%CI dU95%CI μmax SE L95%CI U95%CI 
Gompertz 0.09 0.02 0.04 0.14 0.04 0.01 0.02 0.07 
Baranyi 0.1 0.02 0.04 0.15 0.04 0.01 0.02 0.06 
Huang 0.08 0.01 0.05 0.11 0.04 0.01 0.02 0.05 
Lag logistic 0.08 0.01 0.05 0.11 0.04 0.01 0.02 0.05 
Buchanan 0.08 0 0.07 0.09 0.05 0.01 0.02 0.07 

    
Model/Parameter etlag SE L95%CI U95%CI tlag SE L95%CI U95%CI 
Gompertz 95.37 10.96 67.19 123.55 25.06 27 -44.34 94.47 
Baranyi 101.78 10.39 75.06 128.5 18.03 29.09 -56.76 92.81 
Huang 89.2 7.11 70.93 107.48 5.42 22.21 -51.68 62.52 
Lag logistic 89.2 7.11 70.93 107.48 5.42 22.21 -51.68 62.52 
Buchanan 87.77 3.64 78.41 97.13 36.39 18.45 -11.04 83.83 

    
Model/Parameter fY0 SE L95%CI U95%CI Y0 SE L95%CI U95%CI 
Gompertz 2.24 0.11 1.95 2.52 3.24 0.31 2.45 4.04 
Baranyi 2.23 0.09 1.99 2.47 3.23 0.24 2.62 3.84 
Huang 2.21 0.11 1.94 2.48 3.18 0.26 2.5 3.86 
Lag logistic 2.21 0.11 1.94 2.48 3.18 0.26 2.5 3.86 
Buchanan 2.21 0.05 2.08 2.35 3.41 0.22 2.84 3.99 

    
Model/Parameter gYmax SE L95%CI U95%CI Ymax SE L95%CI U95%CI 
Gompertz 5.89 0.19 5.39 6.39 6.31 0.28 5.58 7.04 
Baranyi 5.67 0.12 5.36 5.98 6.2 0.21 5.66 6.74 
Huang 5.68 0.15 5.31 6.05 6.24 0.23 5.65 6.83 
Lag logistic 5.68 0.15 5.31 6.05 6.24 0.23 5.65 6.83 
Buchanan 5.7 0.08 5.51 5.9 6.03 0.18 5.56 6.5 

aμmax: maximum growth rate; bSE: standard error; cL95CI: the lower bound of 95% confidence interval; 
dU95CI: the upper bound of 95% confidence interval; etlag: the lag time; fY0: initial bacterial density; 
gYmax: maximum bacterial density 
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Conclusions 

Predictive growth models were built up to determine the effect of initial cell concentration on the growth 
parameters of L. innocua on fresh baby spinach leaves stored at 5 ˚C and 10 ˚C. The results of the 
present study showed that when the initial cell concentration was raised about 1 .0 log CFU/g at 5 ˚C, 
the μmax value decreased, but the tlag value increased. Thus, the ymax values of L. innocua on fresh baby 
spinach leaves at 5 ˚C was not affected by the initial cell concentration.  On the other hand, the μmax and 
tlag values decreased with the increase in the initial cell concentration, so the ymax value of this 
microorganism at 10 ˚C was influenced by the initial cell concentration. Therefore, when a growth 
model was developed for L. innocua, the initial cell concentration should be considered at 10 ˚C. In 
addition, although all primary models used in the present study fitted the observed data well, the 
Buchanan model was better than the other models based on the AIC and BIC values.   

References 

Carlin, F., Nguyen-the, C., & da Silva, A. A. (1995). Factors affecting the growth of Listeria 
monocytogenes on minimally processed fresh endive. Journal of Applied Bacteriology, 78(6), 636–
646. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1995.tb03110.x 

Fakruddin, M., Mazumdar, R. M., & Mannan, K. S. B. (2012). Predictive microbiology: Modeling 
microbial responses in food. Ceylon Journal of Science (Biological Sciences), 40(2), 121. 
https://doi.org/10.4038/cjsbs.v40i2.3928 

Fujikawa, H., Kai, A., & Morozumi, S. (2004). A new logistic model for Escherichia coli growth at 
constant and dynamic temperatures. Food Microbiology, 21(5), 501–509. 
https://doi.org/10.1016/j.fm.2004.01.007 

Fujikawa, H., Sabike, I. I., & Edris, A. M. (2015). Prediction of the growth of Salmonella Enteritidis 
in raw ground beef at various combinations of the initial concentration of the pathogen and 
temperature. Biocontrol Science, 20(3), 215–220. https://doi.org/10.4265/bio.20.215 

Huang, L. (2014). IPMP 2013—A comprehensive data analysis tool for predictive microbiology. 
International Journal of Food Microbiology, 171, 100–107. 
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2013.11.019 

Lee, H., & Yoon, Y. (2021). Etiological agents implicated in foodborne illness worldwide. Food 
Science of Animal Resources, 41(1), 1–7. https://doi.org/10.5851/kosfa.2020.e75 

Liu, Y., Wang, X., Liu, B., Yuan, S., Qin, X., & Dong, Q. (2021). Microrisk Lab: An online freeware 
for predictive microbiology. Foodborne Pathogens and Disease, 18(8), 607–615. 
https://doi.org/10.1089/fpd.2020.2919 

Mun, S. G. (2020). The effects of ambient temperature changes on foodborne illness outbreaks 
associated with the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 85, 102432. 
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102432 

Omac, B., Moreira, R. G., Castillo, A., & Castell-Perez, E. (2015). Growth of Listeria monocytogenes 
and Listeria innocua on fresh baby spinach leaves: Effect of storage temperature and natural 
microflora. Postharvest Biology and Technology, 100, 41–51. 
https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.09.007 

Pérez-Rodríguez, F., & Valero, A. (2013). Predictive models: Foundation, types, and development. In 
F. Perez-Rodriguez & A. Valero (Eds.), Predictive Microbiology in Foods (pp. 25–55). Springer. 
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5520-2_3 

Rijgersberg, H., Tromp, S., Jacxsens, L., & Uyttendaele, M. (2010). Modeling logistic performance in 
quantitative microbial risk assessment. Risk Analysis, 30(1), 20–31. https://doi.org/10.1111/j.1539-
6924.2009.01338.x 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

240 
 

Skandamis, P. N., Stopforth, J. D., Kendall, P. A., Belk, K. E., Scanga, J. A., Smith, G. C., & Sofos, J. 
N. (2007). Modeling the effect of inoculum size and acid adaptation on growth/no growth interface of 
Escherichia coli O157:H7. International Journal of Food Microbiology, 120(3), 237–249. 
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.08.028 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

241 
 

DERİN ÖTEKTİK ÇÖZÜCÜLER: GENEL ÖZELLİKLERİ VE GIDA SANAYİNDE 
KULLANIM OLANAKLARI 

 

Çağlar Mert AYDIN 1 

Munzur Üni./Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak./Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları/Tunceli/Türkiye 

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4078-7410 

 

Özet 

Biyoaktif maddeler çeşitli kimyasal fonksiyona ve yapıya sahip olup, sahip oldukları fizyolojik ve 
hücresel aktiviteleri neticesinde sağlık üstüne olumlu etkileri olan metabolitlerdir. Gıdalarda bulunan 
biyoaktif içeriğin ekstrakte edilmesi çeşitli gıda maddelerinin üretilmesinde, gıda analizlerinde hatta 
diğer sanayi dalları için gerekli hammaddenin üretilmesi için gerekli olan bir prosestir. Ancak bu proses 
basamağında klasik çözücüler olarak adlandırılan, doğaya zarar veren hekzan, metanol, etanol gibi 
çözücüler kullanılmaktadır. Son zamanlarda çevre bilincinin gelişmesi ve doğanın korunabilmesi 
amacıyla bu çözücülerin kullanımının azaltılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda klasik çözücülerin 
alternatifi olarak ekstraksiyon verimini azaltmayan, toksit içeriği olmayan, geri dönüşümü mümkün 
olan ve çevreye zarar vermeyen derin ötektik çözücülerin kullanılmasının genişletilmesi 
hedeflenmektedir. Derin ötektik çözücüler faz diyagramında iki veya daha fazla miktarda bileşiğin 
karıştırılarak erime noktası kendisini oluşturan çözücülere göre daha düşük olan yeni oluşan yapılara 
verilen addır. Endüstride kullanım olanakları oldukça geniş olup; tekstil, ilaç, kimyevi madde, ağır 
metal ve gıda sanayi gibi geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bu çalışmada derin ötektik çözücülerin genel 
özellikleri değerlendirilmiş, bu zamana kadar yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen veriler 
yorumlanmış ve bu çözücülerin gıda sanayisinde kullanım olanakları incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Derin, Ötektik. Çözücü, Yeşil, Ekstraksiyon 
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Abstract 

Bioactive substances have various chemical functions and structures and are metabolites that have 
positive effects on health as a result of their physiological. Extraction of bioactive content in foods is a 
process necessary for the production of various foodstuffs, food analysis and even for the production of 
raw materials for other industries. However, in this process step, solvents such as hexane, methanol and 
ethanol are used, which are called classical solvents and harm the nature. Recently, it has been aimed 
to reduce the use of these solvents in order to improve environmental awareness and protect nature. In 
this direction, it is aimed to expand the use of deep eutectic solvents as an alternative to conventional 
solvents, which do not reduce the extraction efficiency, have no toxic content, are recyclable and do not 
harm the environment. Deep eutectic solvents are the general class given to newly formed structures 
that have a lower melting point than the solvents that form them by mixing two or more compounds in 
the phase diagram. The possibilities of use in the industry are quite wide; It offers a wide range of 
industries such as textiles, pharmaceuticals, chemicals, heavy metals and food industries. In this study, 
the general properties of deep eutectic solvents were evaluated, the data obtained as a result of the 
studies carried out so far were interpreted and the possibilities of using these solvents in the food 
industry were examined. 

 

Keywords: Deep, Eutectic, Solvent, Green, Extraction 
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Abstract  

Apricot kernels constitute 15-16% of the fruit as a whole, and 31-38% of the kernel (seed). The inner 
core of apricot is used as a snack, but it is also used to obtain almond oil, benzaldehyde, activated 
carbon, aroma essence, amygdalin and hydrocyanic acid. Apricot kernel, which has important 
components such as various proteins, minerals, vitamins and antioxidants, is also a rich source of fiber. 
Apricot kernels are used in various parasitic, cancer, heart, liver, respiratory and skin diseases. Apricot 
kernels also have antiaging, antiatherosclerosis, antianginal, renoprotective and antioxidant effects. As 
a result of many studies, calming, antispasmodic, antisestradial, antimicrobial, antimutagenic, 
antitussive, anti-inflammatory, antinociceptive, enzyme inhibitor and tonic effects of apricot seeds have 
been determined. Apricot kernel, which also contains vitamin E and various trace elements, has become 
one of the nutritionally balanced foods in human nutrition, especially in the treatment or prevention of 
diseases such as cough, asthma, cardiovascular and cerebrovascular diseases, due to its rich nutritive 
biomolecules. Consuming a sufficient amount of apricot kernels regularly reduces blood pressure and 
also reduces the occurrence of adverse conditions such as atherosclerosis and heart attack. The phenolic 
compounds in apricot kernels provide a number of health benefits, including the ability to fight off free 
radicals, anticancer activity, the ability to prevent coronary heart disease, and antibacterial capabilities. 
In this study, we aim to investigate the health effects of apricot kernels, which are grown in Malatya 
province and have great added value in Turkey, and evaluate current literature studies. 

 

Keywords: Apricot Kernel, Health, Cancer, Liver, Vitamin E 

 

1. Introduction 

Apricot is a rosy family tree (Prunus armeniaca L.) with yellow bud colored, fragrant, drupe (Sobutay, 
2003). A significant source of fat, fiber, and protein in the diet is apricot kernels. Additionally, the 
kernel is said to have strong antibacterial and antioxidant properties. Apricot kernels are mostly used to 
make oil and bezaldehyde; the beans are also used as nuts and used to whole or crushed baked items. 
Due to the lack of strategies for the optimal use of apricot kernels, these kernels are a by-product with 
significant industrial potential that has not been adequately evaluated (Hayta and Alpaslan, 2011). With 
its annual yield of fresh fruit, seeds, and seeds, Turkey is one of the top producers of apricots in the 
world. The Malatya region in the country's east contributes to half of the yield. (Öztürk and Karakaş, 
2017). Malatya, which meets about 85% of the world's dried apricot exports, is the market leader in this 
sector. Apricot varieties produced in Malatya are the most admired apricots in the world with their 
quality and taste. Hacıhaliloğlu, Çataloğlu, Hasanbey, Kabaaşı and Soğancıoğlu varieties are among the 
most important apricot species grown at different altitudes in the Malatya region (Kan and Karaat, 
2019). Apricot kernels are a great source of numerous nutrients that the body needs. According to 
reports, apricot kernels contain a significant amount of oil. (Egea et al., 2009). Apricot kernels, which 
have antimicrobial, antimutagenic, analgesic and anti-inflammatory properties, also have antioxidant 
properties (Raj et al., 2012). Due to its great nutrient content, apricot kernel has emerged as one of the 
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most nutritionally complete foods for human consumption, notably in the treatment or prevention of 
ailments including cough, asthma, cardiovascular disease, and cerebrovascular disease (Li et al., 2016). 
In this study, we aim to investigate the health effects of apricot kernels, which are grown in Malatya 
province and have great added value in Turkey, and evaluate current literature studies. 

2. Composition of Apricot Kernel and Health 

In addition to polysaccharides, fatty acids and sterol derivatives, apricot kernels contain carotenoids, 
various vitamins, minerals and volatile compounds. The polyphenol-rich apricot kernel was discovered 
to contain polyphenol compounds with nine phenolic acids, thirteen anthocyanins, and thirteen 
flavonoids (Kan and Karaat, 2019). Essential amino acids in apricot kernels constitute 32-34% of total 
amino acids (Femenia et al., 1995). The essential amino acids arginine 21.7-30.5 mmol/100 g, leucine 
16.2-21.6 mmol/100 g, and non-dominant non-essential amino acid glutamic acid 49.9-68.0 mmol/100 
g are all present in the apricot kernel, according to Kamel and Kakuda's study ( Kamel and Kakuda, 
1992). The oil content of apricot kernels varies between 27.7% and 66.7%. In the research conducted 
by Alpaslan and Hayta, the substance that cannot be separated in the apricot kernel is between 0.1 and 
1.6, the saponification number is between 187.3 and 199.0, the iodine value is between 90.0 and 104, 
the specific gravity is between 0.876 and 0.932, and the refractive index is 1.464. to 1,480 (Alpaslan 
and Hayta, 2006). In another study on the fatty acid profile of apricot kernels, oleic acid content was 
determined as 58.3-73.4% and linoleic acid content as 18.8-31.7% (Alpaslan & Hayta, 2006). Apricot 
kernels, which are also rich in potassium and magnesium minerals, also contain thiamine, riboflavin, 
niacin and vitamin C (Slover et al. 1983). When the composition of the apricot kernel samples is 
examined, it is seen that the protein level is on average 16% and cellulose is 5%. Cellulose has positive 
effects on human health. It is necessary for the regular maintenance of intestinal activities. Recent 
studies have emphasized the protective effect of cellulose against intestinal cancer. It also lowers blood 
cholesterol, thus protecting against cardiovascular diseases. In addition, it regulates blood sugar. It helps 
to protect the body from toxic substances (Açkurt, 1998). Apricot contains high levels of antioxidant 
and phenolic substances. These substances help to protect against a number of disorders (such as 
cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, inflammation). Due to their greater levels of 
antioxidant activity than -carotene and vitamin C, several phenolic acids actively combat free radicals. 
According to reports, apricots can be suggested to the society for a healthy and quality life since they 
are a functional food that helps the body's defensive mechanism against free radical damage, delays 
aging, and protects against illnesses (Vardi et al., 2008). Different amounts of phytochemicals including 
polyphenols, carotenoids, and vitamins are present in apricot fruits, and these substances greatly affect 
the fruit's flavor, color, and nutritional value. Polyphenols and carotenoids' antioxidant qualities allow 
them to reduce the symptoms of chronic illnesses (Gardner et al., 2000). Phytochemicals like 
polyphenols, carotenoids, and vitamins are present in varying amounts in apricot fruits, and they are 
essential to their flavor, color, and nutritional value. Polyphenols and carotenoids have the capacity to 
reduce the symptoms of chronic illnesses because of their antioxidant characteristics (Gardner et al., 
2000). In the study named "Fatty acid composition and tocopherol content of seeds of diverse Apricot 
cultivars," the fatty acid composition and tocopherol content of the oils extracted from 9 distinct apricot 
seeds were determined. Apricot kernels' oil content ranged from 40.23% to 53.19%. Apricot kernel oils 
include 4.92% palmitic acid, 1.21% stearic acid, 21.96% linoleic acid, and 70.83% oleic acid. 
Unsaturated fatty acids make up 93.73% of the mixture, whereas saturated fatty acids make up 6.27%. 
Apricot kernels have a total tocopherol content of 50.76 mg/100g. With a concentration of 47.51 mg/100 
g, gamma-tocopherol is the most prevalent tocopherol and accounts for 93.52% of the total tocopherol 
(Turan et al., 2008). 

3. Effects of Apricot Kernel on Diseases 

Apricot kernels, which have antimicrobial, antimutagenic, analgesic and anti-inflammatory properties, 
also have antioxidant properties (Raj et al., 2012). Additionally, it has vitamin E and some trace 
elements (Yada et al., 2011). By lowering the oxidative stress brought on by free radicals, vitamin E 
from the apricot kernel guards the skin against wrinkles, sunspots, and age spots. The skin's elasticity 
may be improved by apricot kernels, which are crucial for hydrating the skin. They also improve the 
skin's look and tone (Tabasum et al., 2018). Consuming a sufficient amount of apricot kernels regularly 
reduces blood pressure and also reduces the occurrence of adverse conditions such as atherosclerosis 
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and heart attack. The phenolic compounds in apricot kernels provide a number of health benefits, 
including the ability to fight off free radicals, anticancer activity, the ability to prevent coronary heart 
disease, and antibacterial capabilities. Numerous flavonoids and phenolic acids contained in apricot 
kernels, including salicylic acid, gentisic acid, caffeic acid, quercetin, kaempferol, ferulic acid, and 
gallic acid, have been shown to have potent antioxidant properties against hydroxyl radicals, superoxide 
radicals, and hydrogen peroxide (Dulf et al., 2017). Amygdalin (B 17) compound, which is high in 
bitter apricot kernels, contains sugar and cyanadine (cyanogenic glycoside). Apricot kernel contains 
about 20-80 mmol/g Amygdalin; This rate is very high in bitter apricot varieties (5.5 g / 100 g). The 
other name of Amygdalin, which was defined as an anticancer substance by Ernest Krebs, is Laetrile 
(Milazzo et al., 2011The assertion that laetrile has positive effects for cancer patients is unsupported by 
data from controlled clinical studies, according to a 2006 systematic review (Milazzo et al., 2011). Due 
to lack of evidence, Laetrile is not approved by the US food and drug administration (FDA). The cyanide 
content of apricot kernels ranges from 0.122 to 4.09 mg/g, with an average of 2.92 mg/g (Tanriverdi et 
al., 2014). Excessive consumption of this extract (>1 mg/cyanide in blood) can cause poisoning (Hayta 
& Alpaslan, 2011). Hydrolysis of cyanide; It can be catalyzed by exogenous β-glucosidase released 
from endogenous enzymes in beans, bacteria in the gastrointestinal tract, or ingested food in the gut. 
(Cho et al., 2006). Gram-positive Staphylococcus aureus and gram-negative Eschericia coli are both 
susceptible to the antibacterial effects of apricot kernel, which also possesses antifungal capabilities 
(Raj et al., 2012). In experimental rats, apricot kernel oil raised blood levels of LDL and total cholesterol 
while lowering triglyceride and HDL levels. According to reports, apricot kernel oil boosts catalase and 
glutathione peroxidase activities, lowers malondialdehyde levels, and has a good impact on liver 
antioxidant parameters  (Durmaz, 2008). 

 4. Future Perspectives of Apricot Kernel for Health 

Plants and various parts of plants (leaf, root, seed oil, etc.) are frequently used in phytotherapy, which 
is considered as complementary medicine. These phytotherapeutic agents; It constitutes a valuable 
source of a wide variety of secondary metabolites used for the treatment and prevention of diseases. In 
some studies, the active principles of plant-derived products have been isolated and characterized. 
Bioactive compounds from plants have been isolated, characterized and their mechanisms of action 
have been determined by various studies. Recent studies show that the substances contained in many 
plants have positive effects on health. Apricot kernel is a high-quality, nutrient-dense food that may be 
used for both food and medicine. It contains phosphate, iron, potassium, 43-53% crude fat, 23-27% 
protein, and 7-14% sugar. It contains high levels of flavonoid and phenolic acid antioxidants. Apricot 
kernels can play a big role in important developments in the field of health, although the predictions for 
the coming years, the production is expected to increase rapidly. Apricot kernel, which has important 
components such as various proteins, minerals, vitamins and antioxidants, is also a rich source of fiber. 
An increase is expected in the use of apricot kernels in various parasitic, cancer, heart, liver, respiratory 
and skin diseases. It is predicted that the antiaging, antiatherosclerosis, antianginal, renoprotective and 
antioxidant effects of apricot kernels will become more clear. As a result of many studies, more 
experimental studies are needed for the calming, antispasmodic, antisestradial, antimicrobial, 
antimutagenic, antitussive, anti-inflammatory, antinociceptive, enzyme inhibitor effects of apricot 
seeds. 
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Abstract  
Nutrition is the intake of nutrients in sufficient quantities and using them in the body, which 
are necessary for growth, development, healthy and productive life for a long time. In recent 
years, the use of foods with high antioxidant capacity has been encouraged in human nutrition 
and foods with high capacity have been determined.  It is known that the antioxidant capacity 
of fruits, which have an important place in a healthy diet, is also high. There are studies that 
dry fruits are an excellent source of antioxidants. Fruits and vegetables contain phytochemicals 
with antioxidative activity. Fruit antioxidants protect tissues against stress and diseases. 
Natural antioxidants are formed as a result of cooking or processing compounds found in plant 
or animal tissues or of vegetable or animal origin. As the role of antioxidants in preventing 
various degenerative and age-related diseases resulting from oxidative stress has been 
demonstrated by experimental, clinical and epidemiological studies, antioxidants have become 
more and more important. In various epidemiological studies, it is known that high 
consumption of fruits and vegetables reduces the risk of cancer. The contribution of oxidative 
stress to the progression of cancer and carcinogenesis is quite large. There are epidemiological 
studies reporting that a diet with high consumption of antioxidant-rich fruits reduces the risk 
of most cancers. Recent studies suggest that some nutritional antioxidants may be effective 
agents for the prevention of cancer incidence and mortality. The need for new and active 
substances for the control of cancer disease still continues. In this study, it is aimed to 
investigate the importance of apricots grown in Malatya in terms of antioxidant, antitumor and 
microbiota. In the light of the information to be obtained from our study, it is thought that 
apricot, which has a high nutritional value and fiber source, will contribute to food science by 
discussing the effects on the digestive system microbiota. 

Key words: Antioxidant, Antitumor, Apricot, Microbiota, Food science, 
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All foods are functional to a certain extent. Because all foods provide instat, aroma and 
nutritional value. However, foods are being intensively studied for additional physiological 
benefits that may reduce the risk of chronic diseases or otherwise optimize health. Foods that 
are considered functional nutrients are leading to global interest in the growing food category. 
There is no universally accepted definition of functional foods. Whole, enriched, fortified, 
processed or improved foodstuffs are used as a functional food beyond the provision of 
essential nutrients. A functional food is also functional because it provides nutrients and has 
many physiological effects (Guangchang et al. 2012, p.34). It is assumed that many natural 
food ingredients that provide health benefits, in addition to essential nutrients such as fruits and 
vegetables, meat and fish and poultry, cereals, are functional food. Many scientists think that 
commercially available foods are fortified before processing with some special nutrients, so 
they should be considered functional food. Some people think that all traditional foods are 
functional foods that we consume in our daily lives (Istva et al. 2008, p.459). 

Nutrition, in summary, can be defined as taking the nutrients necessary for a person to grow, 
develop, live healthy and productive for a long time in sufficient quantities and using them in 
his body. In recent years, the use of foods with a high antioxidant capacity in human nutrition 
has been encouraged and foods with a high capacity have been preferred. It is known that the 
antioxidant capacities of fruits, which occupy an important place in a healthy and balanced 
diet, are also high. In particular, new studies are emerging every day about the fact that dried 
fruits are a very good source of antioxidants. Natural antioxidants are needed more than ever 
to cope with oxidative stress, which is very common today. Fruit antioxidants protect tissues 
against stress and diseases. Natural antioxidants are formed as a result of cooking or processing 
compounds found in plant or animal tissues or of vegetable or animal origin. As the role of 
antioxidants in preventing various degenerative and age-related diseases caused by oxidative 
stress has begun to be revealed by experimental, clinical and epidemiological studies, 
antioxidants have begun to gain even more importance. In various epidemiological studies, it 
is known that high consumption of fruits and vegetables reduces the risk of cancer. Oxidative 
stress is recognized as the main factor contributing to carcinogenesis and cancer progression. 
A high proportion of strong and consistent epidemiological evidence antioksidanlarca 
consumed a diet significantly rich fruit may reduce the risk of most cancers and states that 
some dietary antioxidants that may be effective agents for the Prevention of cancer incidence 
and mortality is suggested. The need for new and effective substances for the control of cancer 
disease still persists. In this study, it is aimed to investigate the importance of apricots grown 
in Malatya province in terms of antioxidant, antitumor and intestinal microbiota. In the light of 
the information to be obtained from our study, it is thought that kaysi, which has a high 
nutritional value and fiber source, will contribute to food science by discussing the effects on 
the microbiota of the digestive system. 

The Relationship Between Fruit Consumption and Oxidative Stress 
Free oxygen radicals (ROS) in the organism, energetic, metabolic reactive and formed by three 
main mechanisms, the most important source of metabolic reactions in focus to ask, ask, also 
give rise to harmful effects in the cells because they are highly reactive (Pellegrini et al., 
2009,p,12). Maintaining the balance between intrinsic oxidation and antioxidants at 
physiological limits for each cell is important for organs/tissues (Cemeli et al. Dec., 2009,p,51). 
In the elimination of singlet oxygen (swept away cleaning) β-carotene and other carotenoids, 
vitamin A and other retinoids are effective, while containing hydrogen peroxide Se GSH-px 
enzyme by copper superoxide anion radicals (FR) and zinc (Zn) that contains a cytoplasmic 
enzymes or mangenez (Mn) containing mitokondiriyal effectively eliminated by sod, is 
(Hassimotto et al 2008,p 727). Depending on oxidative stress, lipids, proteins, enzymes, 
carbohydrates and DNA damage, and the damage to the DNA chain in the membrane as a result 
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of random cracks and bonding able to occur, these cases, as it can lead to the death of cells 
damaged by enzymes and structural proteins, cancer, neurodegenerative and cardiovascular 
diseases with autoimmune disorders in the development of diabetes and constitutes the 
molecular basis (Ratnam et al 2006,p 189). In some neurodegenerative diseases, antioxidants 
that can significantly overcome the blood-brain barrier are needed (Kusano and Ferrari, 2008, 
p,1). PROMPT in the elimination of endogenous antioxidant enzymes (GSH-px, SOD, cat, and 
some vitamins (vitamins A, C and E) as it can be functional exogenous antioxidants (lycopene, 
resveretrol) with antioxidant properties that has ten items (benzoic, Gallic, vanillik acid) are 
also needed (Kusano and Ferrari, 2008,p 1). Vitamin B is a chemically distinct group of 
vitamins that have important roles in cell metabolism. Thiamine, which performs an 
antioxidant function against the harmful effects of smoking, alcohol and aging (Vit. B1) While 
it is a B group vitamin, it is not classified among antioxidants like similar vitamins, but their 
role is emphasized as nutritional factors. In this context, folic acid (Vit B9), cobalamin (Vit 
B12) and zinc (Zn) are other nutrients that are important in the repair and metabolism of DNA 
in cells. Folic acid, in the synthesis of purine nucleotides and the role of primidin timid like, 
ask or genotoxic compounds is important in ensuring the stability of blocking access to the 
DNA and DNA (Davidson and Decker, 2009,p 250). At the beginning of cancer; radiation, 
some chemicals such as tetrachlorodibenzodioxin (TCDD), benzene derivatives, polyaromatic 
hydrocarbons (PAH) and aromachlor and insufficient antioxidant consumption are important. 
Adequate and continuous herbal antioxidants (carotenoids, vitanmin C, folic acid, retinol) 
consumption of oxidative stress, prevents DNA damage, while advanced, damaged cells, 
preventing metastasis and tumoral gain structure (Davidson and Decker, 2009,p 250). United 
States National Institute of Cancer Research chemical prevention or prevention; It defines it as 
”delaying, preventing or eliminating the risk of cancer development by using drugs, vitamins 
or other agents." Carotenoids, indoles and antioxidants taken with vegetables and fruits are the 
main among these pre-chemical inhibitors (Davidson and Decker, 2009, p,250). Another 
important benefit expected from drugs used especially in cancer treatments is the protection of 
non-damaged tissues and cells, and fruit antioxidants are at the forefront of the agents that can 
best provide this effect. Plants are an important source of natural antioxidants and plant 
phenolics of about 8000 different structures are mentioned in the literature (Davidson and 
Decker, 2009, p,250). Epidemiological studies draw attention to the fact that the risk of cancer, 
especially in the upper respiratory and digestive tract, decreases with the consumption of 
vegetables and fruits (Moller and Loft, 2006, p,388). It has been proven by in-vivo studies that 
oropharangeal cancer is 6 times more common in those who consume alcohol and tobacco, 
regardless of age and/or gender, and that it can be prevented by regular consumption of 
vegetables and fruits (Kapoor et al., 2009,p,992; Davidson and Decker, 2009,p,250). 

Antioxidants (AOX) 
Food antioxidants can be defined as ”Substances that can reduce the negative effects of one or 
both of the free oxygen radicals (SOR) or free nitrogen radicals (SNR) formed under 
physiological conditions in humans". Therefore, a balance between oxidants and antioxidants 
is essential for life (Cornelli, Dec 2009, p,175). The term antioxidant is a general statement and 
bioavailability of antioxidants and antioxidant content of foods on the type of food, harvest 
time and harvest methods, climate, storage and preservation of the environment temperature, 
humidity, light, food preparation, even the consumption habits of individuals and societies may 
vary according to. Antioxidants, non-enzymatic and enzymatic studied as are superoxide 
dismutase (sod), catalase (cat), glutathione peroxidase (GSH-PX) in the first degree to 
enzimatik, glutathione reductase (GR) and glucose - 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 
enzimatik illustrate an example in the second degree (Pellegrini et al 2009).The non-enzymatic 
ones are; Minerals (se, Zn), vitamins (A, C, K and e), hotels carotenoids (β-carotene, lycopene, 
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lutein, zeaxanthin), organosulfur compounds (allium, allyl sulfide, indoles), low molecular 
weight antioxidants (GSH-px, uric acid), antioxidant co-factors (co-enzyme Q10) and are 
examined in the form of polyphenols (Pellegrini et al 2009).Also antioxidants; exogen 
(carotene, vitamin A C and e), endogenous (melatonin, sod, GSH-Px, cat), protein (melatonin), 
vitamins (vitamin C), trace elements (Mg, Se) compound-complex (catechins, 
epigallaktokatesin), hydrophilic (ascorbic acid, urate, flavonoids), hydrophobic (β-carotene, α-
tocopherol), direct action (sod, cat), effective indirect (vitamin E) can be grouped as those of 
the membrane (vitamins A and E, β-carotene), circulatory (vitamin C, amino acids and 
polyphenols), cytosol (co-enzyme Q10) and the system (Se, Zn) are classified in the form of 
antioxidants (Stahl et al., 2002).  

The oxidation of some food antioxidants by preventing arteroskleroz, malaria, rheumatoid 
arthritis, and can be useful in diabetes, antitumoral, antimutagenic, antimetastatik, antitrombik, 
antiulcer, antihypertensive, and also anticarcinogenic, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-
ageing effects is also done in-vivo studies has been identified (Hassimotto et al 2008; Stahl et 
al., 2002). Foods; flavonoids, polyphenols, flavones, anthocyanins are ellajitannin, lycopene 
and resveratrol, catechin and epikatesin are kuerset for Fiset to rutin, morin, kaemferol, for 
amigdal, hesperidin, and narinjin narinje of vinifer for triterpenoid are hidroksisinnamik, 
benzoic, Gallic, sinapik, vanillic, sirinjik, caffeic, and ferulik pkumarik acids, some vitamins 
and/or vitamins the front surface of α-tocopherol, tocotrienol, carotenoids, ascorbic acid and 
minerals such as antioxidants and/or contains more (akin et al., 2008; Kusano and Ferrari, 
2008). The berries are abundant in anthocyanins and phenolics and the ellajitannin in vivo and 
in vitro due to its beneficial effects are taken as kemoprotektif, it is reported that might have 
preventive effects of antiimflamatuar and urinary infections (Ratnam et al., 2006). 

The Effects of Storage Conditions of Fruits Containing Antioxidants 
Fruits have weak biopharmaceutical problems, such as the inability to pass through membranes 
as well as enzymes, short half-life, inability to remain stable. In the elimination of these 
problems, the concept of liposomal antioxidants has been discussed. Liposomal antioxidant 
refers to “fat- or water-soluble chemical and/or enzymatic antioxidant or antioxidant 
combinations”. It is emphasized that intra-tumor applications of liposomes will be a highly 
effective approach for the treatment of limited solid tumors (Ratnam et al., 2006). Compared 
to aqueous solutions, it was determined that liposomal catechin, epicatechin and epicatechin 
gallate remained longer in tumors (Ratnam et al., 2006). Vitamins C and E can lipozomlanab 
together or separately, these shapes would be less effective or inadequate in vitamins free of 
ischemia-reperfusion, while the liposome can be protective of liposomal antioxidants 
penetration into brain cells, free can be faster as compared to similar results in rats and the 
effects of hypoxic compared to Liposomal Vitamin E antihipoksik antiapoptotik significant 
antioxidant α-tocopherol (LAT)’u intratracheal application that can create a powerful impact 
in the treatment of pulmonary reported (Ratnam et al., 2006). 

Fruit ripeness, harvest time, storage conditions and duration, cooking before consumption, etc. 
processes affect their vitamin C content. The United States Department of Dietary Advice 
emphasizes that a vitamin C intake of 90 mg/day for men and 75 mg/day for women is 
sufficient, while an additional 35 mg should be added to this amount in smokers for both sexes. 
Vitamin C is a water-soluble molecule that is dispersed in plant tissue and can be degraded by 
cooking, chewing or digestion processes, changing the availability depending on the amount 
consumed and the degree of digestibility. Vitamin C is absorbed by active transport from the 
intestines and participates in the portal circulation, it is reported that it can also be reabsorbed 
from the kidneys (Stahl et al., 2002). In addition, vitamin C is involved in the destruction of 
nitric oxide and LDL oxidation, and it is suggested that it can inhibit platelet accumulation and 
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have a hypotensive effect due to its good dissolution in water. Vitamins C and E reduce the 
accumulation of diabetic sorbitol in erythrocytes, lipid peroxidation in plasma and erythrocytes 
(Akin et al., 2008). Vitamin E, tocopherol (divided into four subgroups as alpha, beta, gamma 
and delta tocopherol) is a general term used for tocotrienols, alpha tocopherol is found in excess 
in the retina and plasma and is responsible for stopping lipid peroxidation (Akin et al., 2008). 

Apricot (Prunus armeniaca) 
Apricot Prunus armeniaca L, which is in the Rosaceae (Rose) family and whose homeland is a 
wide region from Turkestan to Western China. (Armeniaca vulgaris Lam.), from here it was 
distributed first to Anatolia and then to Greece via Van and the Caucasus, and to Italy and other 
countries of Europe during the Roman era (Bailey and Hough, 1975). 

The COVID-19 pandemic, which started in March 2020 and affected all countries of the world, 
has reached global dimensions in a short time. With these restrictions, ensuring sustainability 
in agricultural production and the conditions of transportation to food have been important 
factors. According to the data of the World Food Organization (FAO), 4.1 million tons of 
apricot production was realized on an area of approximately 562 thousand hectares in 2019. 
Turkey ranks first in the world both in the field of apricot production and in the amount of 
production. At the same time, apricot, which is an important export product for Turkey, 
provided $ 321 million in export revenue in 2020. According to the data of the Turkish 
Statistical Institute, 850 thousand tons of apricot production, including zerdali, was realized in 
2020. For the year 2021, the Turkish Statistical Institute Crop Production 1. According to their 
estimates; apricot production in Turkey is estimated to be approximately 850 thousand tons 
with an increase of 2.0% compared to the previous year, and turmeric production is estimated 
to be approximately 19 thousand tons with an increase of 10.0%. 

According to FAO data, apricot production in the world has increased by 23.6% in the last 
decade since 2010 and approximately 4.1 million tons of apricot production was realized in 
2019 (TEPGE, 2021). In the world's total apricot production, Turkey ranks first with a 
production of 847 thousand tons, Uzbekistan ranks second with 537 thousand tons, Iran ranks 
third with 330 thousand tons. In addition, Spain, which has the highest share of fresh apricot 
exports, ranks first with 96 thousand tons. Spain made 67.1% of fresh apricot exports in 2020 
to Germany (32.5%), France (18.5%) and Italy (16.1%). After Spain, Uzbekistan ranks second 
with 75 thousand tons, and Turkey ranks third with 65 thousand tons. while Spain has a 26.6% 
share among the top five countries in total fresh apricot exports in 2020, Uzbekistan's share is 
20.7% and Turkey's is 18.0%. In addition to fresh apricots, a high amount of dried apricots are 
exported in world trade. According to the United Nations International Trade Statistics; dried 
apricot exports increased by 10.0% in 2020 and amounted to 156 thousand tons, while in 2011 
it was 142 thousand tons. Turkey, which has a say in the world's dried apricot exports, realized 
56.6% of the total world dried apricot exports with an export of approximately 88 thousand 
tons in 2020. Turkey is followed by Kyrgyzstan with a share of 8.5% in total exports, 
Uzbekistan with a share of 7.6% and Tajikistan with a share of 7.1% (TEPGE, 2021). 

In Turkey, 64.0% of the 1.33 million decare apricot area excluding zerdali is located in 
Malatya, 7.5% is located in Elazığ, 6.7% is located in Kahramanmaraş and 6.2% is located in 
Mersin. Igdir, which has doubled its apricot production area in the last decade, has the highest 
yield and contributes to Turkey's table apricot production together with Mersin. Malatya meets 
42.2% of the total production of Turkey with 352 thousand tons of fresh apricot production in 
2020 (TEPGE, 2021). Such a large apricot economic Sunday undertaken by Malatya, in fact, 
in addition to its contribution to the national economy, its place in the health economy in the 
fight against cancer and other immune-based diseases is also in an indisputable position. 
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Antioxidant and Antitumor Properties of Apricot 
Apricot high amounts of iron (Fe) than a good antianemik, at the same time, low-fat and 
adequate amounts of sucrose, glucose, fructose, etc, Na, K, Mg, P and a, C and E is an important 
vitamin because it contains high-quality food and balanced diet (Karataş and Qamishli, 2007). 
The phenolic compounds, vitamins and minerals and fructose content of apricot vary according 
to the variety, genetic structure, geography in which it is grown, care and fertilization (Karataş 
and Kamışlı, 2007). While no relationship can be found between the color of fresh apricot and 
the phenolic compounds it contains, it has been Deci-Decated that there are significant 
differences between the phenolic compounds it contains and its species (Ruiz et al., 2005). 
Apricot kernels are also rich in oil, fat-soluble vitamins and minerals contained in them (Ruiz 
et al., 2005). In the Hunza Valley of China, it has been believed for centuries that apricot is the 
best medicine, especially against aging, and therefore it is consumed fresh and dried in plain 
form by participating in many dishes in the region. The oil obtained from the seed of many 
women's ancient Chinese sources, apricots and lotion and cream products in cosmetic industry 
used in the treatment of diseases, this oil muscles are strengthened, sedative, antispazmolitik, 
it was determined that antisestodal and tonic effect (Yang et al., 2009). Since ancient times, in 
the treatment of chronic constipation, emphasis has been placed on the protective effects of 6-
8 apricots a day against skin, liver, gastrointestinal and heart diseases, in which they have a 
good laxative effect (Yang et al., 2009). It is known that 9 different apricot varieties grown in 
Malatya contain some trace elements such as Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Iron (Fe), Zinc 
(Zn) and Selenium (Se), which are also important in terms of oxidative stress. Experimental 
studies in recent years, 10% in dried apricots (kabaas type) the addition of methotrexate-
induced oxidative damage in rats and beneficial in the treatment of intestinal,to be 20 again, 
10% and 20% were applied and experimental rats fed with feed supplemented dried apricots 
are reported to be protective in myocardial iskemireperfuzyon (Parlakpinar et al., 2009). 

As a result of the imbalance between antioxidants and free radicals, oxidative stress occurs, 
and molecules of free radicals with unpaired electrons are the starting point of many diseases, 
especially cancer (Meda et al. Dec., 2013). These molecules are highly reactive and are known 
to initiate many functions critical in cell physiology, including regulation of the life cycle, 
development, activation of second messengers, signaling pathway stimulation, and triggering 
of the AOX response (Duran-Bedolla et al.,2013). Various disorders such as cardiovascular 
disorder, hypertension, cancer, diabetes, atherosclerosis and arthritis are linked to oxidative 
stress (Duran-Bedolla et al., 2013, Ahmed et al.,2014). Fruits and vegetables, including 
phenolic acids, such as aox hidroksisinamik acids from natural sources (Sarker and Oba, 2018, 
p, 123) and hydroxybenzoic acids (Sarker and Oba, 2019, p, 182); flavones (Sarker and 
Oba,2020,p,182), flavanol hotels (Sarker and Oba, 2020,p 564), the flavonols (Sarker et al., 
2020,p,587) and flavonoids, including flavanones (Sarker and Oba, 2020,p,499; Vitamin C 
(Sarker and Oba, 2018,p,72, Sarker and Oba, 2018,p,164); and high-radical fighting ability 
xanthopylls hotels (Sarker and Oba, 2021,p,115), betalain (Sarker and Oba, 2018,p,123), 
carotenoids (Sarker and Oba, 2020,p,182), chlorophyll a, chlorophyll b (Sarker et al., 
2018,p,209) and beta-carotene (Sarker et al., 2018,p,1145), as well as pigments (Sarker and 
Oba, 2018,p,258). These are also macro elements (eg. K, Ca, Mg, P and S) (Sarker et al., 
2018,p,388) and microelements (eg. They are the main sources of minerals such as Fr, Fe, Cu, 
Mn, Zn, Na, Mo and B) (Sarker et al., 2017, p,173), proteins (Sarker and Oba, 2018,p,999), 
carbohydrates (Sarker et al., 2015, p,702) and vitamins (Sarker et al., 2015,p,85). These 
chemicals are very important in the production of functional foods. Fruits can be considered 
natural ingredients to prevent many diseases in humans, as they can reduce the risk of numerous 
age-related degenerative disorders (Singh et al.,2016,p,1025). 
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Apricot fruit is consumed as a fresh, dried and processed product and has positive effects on 
human nutrition and health (Karatas and Sengul, 2020,p,651; Gecer et al.,2020,p,935). 
Bioactive phytochemicals, minerals (especially K, Fe, mg, and P), fibers, sugars, and a, C, 
riboflavin, thiamine, pantothenic acid is an important food source for people because it 
provides an optimal mix of vitamins such as. niacin ( Karatas,2022,p,1063 , Wani et 
al.,2018,p,4505). Nutritionally, apricots are the main sources of AOXES, carotenoids and 
phenolics, which are important phytochemicals due to their biological importance. The main 
sugar components are sucrose, glucose and fructose ( Akin, et al.,2008,p,939). Lutein, β-
carotene, γ-carotene and β-cryptoxanthin are the most common carotenoids found in apricot 
fruit ( Wani et al.,2018,p,4505). The main phenolic substances found in apricots are catechin, 
neochlorogenic acid, epicatechin and chlorogenic acid (Karatas and Sengul, 2020, p,651). 
These compounds are antibacterial, anti-inflammatory, antimutagenic and anti-allergic, and 
have the potential to prevent cancer and coronary heart disease (Karatas and Sengul, 2020, 
p,651). For this reason, it has been claimed that apricot is a functional food in improving health 
and quality of life by strengthening the body's defense mechanism against free radicals, 
delaying aging and protecting the body from diseases (Karatas and Sengul, 2020, p,651). 

The Effect of Apricot on Microbiota 
Apricot is a fruit that increases the emulsification rate and facilitates the transition to a 
dispersed state in a mixture of two insoluble liquids (dispersed phase) and (dispersed phase). 
At the same time, glass transition, gelation properties, crystallization, agglomeration, melting, 
colloid and emulsion stability and to stabilize unstable with irregular points kremlesme 
biyoaktivite components sourced food is increasing interest in these products are very effective 
and apricot mikribiyot (Saadi et al., 2011). Therefore, derivative products containing food 
emulsifiers, stabilizers, gelling and thickening agents with potential uses in the food industry, 
pharmaceutical, biotechnological, cosmetic and medical fields have begun to be obtained from 
apricots. Apricot fruits are composed of soft mesocarps and moisturizing endocarps, such as a 
thin cellulosic and pectic cell wall. 

Based on the physical and chemical engineering aspects of the apricot fruit, fruits, water 
activity, vitamins, carotenes, reducing sugars, dietary fiber, pectin, starch and minerals and is 
rich in polyphenols and at certain levels, lipid, and protein it contains. Apricot fruit is widely 
used by food industries, where the waste product of apricot fruit remains as potential biomass 
and raw material energy that needs to be used further (Fahloul and Saadi, 2007 ). Food 
hydrocolloids are the mechanical platform for the use of apricot components and stabilizers, 
solving many molecular and functional problems related to oxidation, peroxidation, structure 
stability and textural properties. In addition, bitter and sweet seeds represent essential food 
energy stores and potential reservoirs for the introduction of new bioactive components with 
some therapeutic and medicinal goals. Decaffeinated acids, for example, are among the bitter 
compounds found in apricot bitter seeds. These caffeinated seed powders are very acceptable 
under optimal processing conditions of bitterness removal and roasting. The release of caffeic 
acids in response to reduced alkaloid levels may have some effect on the release of phorbol 
ester ‒12‒merystat ‒13‒acetate acids and other anti-nutritional phenolic factors.  

The bioavailability of these neuronal and allergic substances may have some molecular 
pathways with other histamine or pro‒immune response products, which include hippuric 
acids, nitric acids and purine acids. The processing of seeds actually requires the intervention 
of some biological transformation methods, which include enzymatic transformation, 
microbial fermentation, chemical derivatization and molecular irradiation. Given some 
limitations in the waste products of these potential reserves, this creates some difficulties in 
Deciphering the correct levels of polymorphism between polyphenolic compounds. 
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hypotensive is a leader in obtaining high-quality food products, such as caffeinated coffee 
powders. The presence of certain levels of these alkaloid products may provide some insight 
into their possible protective role against nuclear and cellular damage in vivo. 

Conclusions and Recommendations 
Apricots are climacteric in nature and are stone fruits that deteriorate quickly; various post-
harvest conditions, such as rapid ripening, weight loss, rotting and tissue softening, limit their 
shelf life. In order to reduce its post-harvest loss and enjoy its benefits throughout the year, 
apricots are processed in various ways, such as drying, freezing and canning. It confirms that 
apricot varieties grown in Malatya contain higher antioxidants than other world varieties 
depending on climatic and soil conditions. Enzymatic browning seriously reduces the product 
quality and harms the manufacturer economically. Apricots, which have various proteins, 
minerals, vitamins and important components such as antioxidants, are also a rich source of 
fiber. The activity of the apricot fruit, vitamins, and at certain levels of starch, lipid and protein 
contents apricot-derived products, formulated therapeutic targets and the emulsion stability and 
positive effects on the functional properties of intestinal dietary fibers is to provide some 
evidence about mikrobiyota. Up to this day from ancient times that have been widely used in 
traditional and alternative medicine nutrition from apricots, lakzatif an excellent effect in the 
treatment of chronic constipation as the skin, liver, stomach, intestines, and is known to have 
protective effects against heart disease. Dec Sundays In the light of all these developments and 
researches, it has been observed that Malatya apricot is a very good antioxidant and antitumor 
in addition to having a say in the Turkish and international market, and that it has positive 
effects on the intestinal microbiota. However, in the current literature reviews, it has been 
determined that the effects of apricot on health have not yet been fully elucidated. In this 
context, there is a need for large-scale and large-scale research studies on apricots and their 
effects on health. 

 

References 
Ahmed D, Munim F, Saeed S. 2014. Phenolic and flavonoid contents and anti-oxidative 
potential of epicarp and mesocarp of Lagenaria sicerariafruit: a comparative study. Asian Pac 
J Trop Med. 7:249–55. 10.1016/S1995-7645(14)60241-8 

Akin EB, Karabulut I, Topcu A. 2008. Some compositional properties of main Malatya apricot 
(Prunus armeniaca L.) varieties. Food Chem, 107: 939–48. 

Akin EB, Karabulut I, Topcu A. 2008. Some compositional properties of main Malatya apricot 
(Prunus armeniaca L) varieties. Food Chem. 107:939–48. 

Bailey, C. H., and L. F. Hough. 1975. Apricots. In: J. Janick and J. N. Moore (eds.)."Advances 
Fruit Breeding". pp: 367-383. Purdue University Press., West Lafayette, Indiana, USA. 

Cemeli E, Baumgartner A, Anderson D. 2009. Antioxidants and the Comet assay. Mutat Res , 
681: 51–67. 

Cornelli U. 2009. Antioxidant use in nutraceuticals. Clin Dermatol , 27: 175–94. 

D. Fahloul, S. Saadi. 2007. Effects of dehydration osmotic and lyophilization techniques on 
the drying kinetics of apricots and apples. Annual Reports of Algerian Republic of Food 
Processing and Engineering, Algeria 

Davidson GP, Decker TR. 2009. Chemopreventive Role of Fruits and Vegetables in 
Oropharyngeal Cancer. Nutr Clin Pract , 24: 250–60. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

255 
 

Duran-Bedolla J, Rodriguez MH, Navor VS, Arancibia SR, Cerbon M, Rodriguez MC. 2013. 
Oxidative stress: production in several processes and organelles during plasmodium sp 
development. Oxid Antioxid Med Sci. 2:93–100. 

Gecer MK, Kan T, Gundogdu M, Ercisli S, Ilhan G. Sagbas HI. 2020. Physicochemical 
characteristics of wild and cultivated apricots (Prunus armeniaca L) from aras valley in Turkey. 
Genet Resour Crop Evol. 67:935–45. 

Giacco R, Clemente G, Cipriano D. 2010. Effects of the regular consumption of wholemeal 
wheat foods on cardiovascular risk factors in healthy people. Nutr Metab Cardiovasc Dis , 20 
(3): 186–94. 

Guangchang P, Xie Q. Chena, Z. 2012. How functional foods play critical roles in human 
health. Food science and human wellness 1; 26–60. 

Hassimotto NMA, Pinto MDS and Lajolo FM. 2008. Antioxidant status in humans after 
consumption of blackberry (Rubus fruticosus L.) juices with and without defatted milk. J Agric 
Food Chem ,56:11727–33. 

Istva, N, Polna K, Polna A. 2008. Functional food. product development, marketing and 
consumer acceptance-A review. Appetite 51: 456–467. 

Kapoor VK, Dureja, Chadha R. 2009. Herbals in the control of ageing. Drug Discov Today , 
14(19–20): 992–8. 

Karatas N, Sengul M. 2020. Some important physicochemical and bioactive characteristics of 
the main apricot cultivars from Turkey. Turk J Agric. 44:651–61.  

Karatas N. 2022. Evaluation of nutritional content in wild apricot fruits for sustainable apricot 
production. Sustainability. 14:1063. 

Karataş F, Kamışlı F. 2007. Variations of vitamins (A, C and E) and MDA in apricots dried in 
IR and microwave. J Food Process Eng , 78: 662–8. 

Kusano C, Ferrari B. 2008. Total antioxidant capacity: a biomarker in biomedical and 
nutritional studies. Haliç University J Cell Mol Biol , 7: (1) 1-15 

Meda NTR, Bangou MJ, Bakasso S, Millogo-Rasolodimby J, Nacoulma OG. 2013. 
Antioxidant activity of phenolic and flavonoid fractions of cleome gynandra and maerua 
angolensis of burkina faso. J App Pharm Sci. 3:36–42.  

Moller P, Loft S. 2006. Dietary antioxidants and beneficial effect on oxidatively damaged 
DNA. Free Radic Biol Med , 41: 388– 415. 

Moure A, Cruz JM, Franco JD. 2000. Natural antioxidants from residual sources. Food Chem 
, 172: 145–71. 

Parlakpınar H, Ölmez E, Acet A. 2009. Beneficial effects of apricot-feeding on myocardial 
ischemia-reperfusion injury in rats. Food Chem Toxicol , 47: 802–8. 

Pellegrini N, Miglio C, Del Rio D. 2009. Effect of domestic cooking methods on the total 
antioxidant capacity of vegetables. Int J Food Sci Nutr , 60 (Suppl 2): 12–22. 

Ratnam DV, Ankola DD, Bhardwaj V.2006. Role of antioxidants in prophylaxis and therapy: 
A pharmaceutical perspective. J Control Release, 113: 189–207. 

Ruiz D, Egea J, Gıl MI. 2005. Characterization and quantitation of phenolic compounds in new 
apricot (Prunus armeniaca L.) varieties. J Agric Food Chem , 53: 9544–52 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

256 
 

S. Saadi, A.A. Ariffin, H.M. Ghazali, M.S. Miskandar, S.M. Abdulkarim, H.C. 2011. Effect of 
blending and emulsification on thermal behaviour, solid fat content, and microstructure 
properties of palm oil-based margarine fats. Journal of Food Science, 76 (1), pp. C21-C30 

Sarker U, Hossain MN, Iqbal MA, Oba S. 2020. Bioactive components and radical scavenging 
activity in selected advance lines of salt-tolerant vegetable Amaranth. Front. nutr. 7:587257. 
10.3389/fnut.2020.587257 

Sarker U, Islam MT, Oba S. 2018. Salinity stress accelerates nutrients, dietary fiber, minerals, 
phytochemicals and antioxidant activity in Amaranthus tricolor leaves. PLoS ONE. 
13:e0206388. 

Sarker U, Islam MT, Rabbani MG, Oba S. 2018. Antioxidant leaf pigments and variability in 
vegetable amaranth. Genetika. 50:209–20. 

Sarker U, Islam MT, Rabbani MG, Oba S. 2018. Variability in total antioxidant capacity, 
antioxidant leaf pigments and foliage yield of vegetable amaranth. J Integr Agric. 17:1145–53.  

Sarker U, Islam MT, Rabbani MG. Oba S. 2015. Variability, heritability and genetic 
association in vegetable amaranth (Amaranthus tricolor L). Span J Agric Res. 13:e0702. 

Sarker U, Islam MT. Rabbani MG, Oba S. 2015. Genotype variability in composition of 
antioxidant vitamins and minerals in vegetable amaranth. Genetika. 47:85–96. 

Sarker U, Oba S. 2018. Augmentation of leaf color parameters, pigments, vitamins, phenolic 
acids, flavonoids and antioxidant activity in selected Amaranthus tricolor under salinity stress. 
Sci Rep. 8:12349.  

Sarker U, Oba S. 2018. Catalase, superoxide dismutase and ascorbate-glutathione cycle 
enzymes confer drought tolerance of Amaranthus tricolor. Sci Rep. 8:16496. 

Sarker U, Oba S. 2018. Drought stress effects on growth, ROS markers, compatible solutes, 
phenolics, flavonoids, and antioxidant activity in Amaranthus tricolor. Appl Biochem 
Biotechnol. 186:999–1016. 

Sarker U, Oba S. 2018. Drought stress enhances nutritional and bioactive compounds, phenolic 
acids and antioxidant capacity of Amaranthus leafy vegetable. BMC Plant Biol. 18:258. 

Sarker U, Oba S. 2018. Response of nutrients, minerals, antioxidant leaf pigments, vitamins, 
polyphenol, flavonoid and antioxidant activity in selected vegetable amaranth under four soil 
water content. Food Chem. 252:72–83. 

Sarker U, Oba S. 2018. Salinity stress enhances color parameters, bioactive leaf pigments, 
vitamins, polyphenols, flavonoids and antioxidant activity in selected Amaranthus leafy 
vegetables. J Sci Food Agric. 8:12349.  

Sarker U, Oba S. 2019. Antioxidant constituents of three selected red and green color 
Amaranthus leafy vegetable. Sci Rep. 9:18233. 10.1038/s41598-019-52033-8 

Sarker U, Oba S. 2020. Leaf pigmentation, its profiles and radical scavenging activity in 
selected Amaranthus tricolor leafy vegetables. Sci Rep. 10:18233. 

Sarker U, Oba S. 2020. Nutraceuticals, phytochemicals, and radical quenching ability of 
selected drought-tolerant advance lines of vegetable amaranth. BMC Plant Biol. 20:564. 
10.1186/s12870-020-02780-y 

Sarker U, Oba S. 2020. Phenolic profiles and antioxidant activities in selected drought-tolerant 
leafy vegetable amaranth. Sci Rep. 10:18287 10.1038/s41598-020-71727-y  



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

257 
 

Sarker U, Oba S. 2020. Polyphenol and flavonoid profiles and radical scavenging activity in 
leafy vegetable Amaranthus gangeticus. BMC Plant Biol. 20:499. 10.1186/s12870-020-02700-
0 

Sarker U, Oba S. 2020. Polyphenol and flavonoid profiles and radical scavenging activity in 
leafy vegetable Amaranthus gangeticus. BMC Plant Biol. 20:499. 10.1186/s12870-020-02700-
0 

 Sarker U, Oba S. 2021. Color attributes, betacyanin, and carotenoid profiles, bioactive 
components, and radical quenching capacity in selected Amaranthus gangeticus leafy 
vegetables. Sci Rep. 11:11559.  

Singh JP, Kaur A, Singh N, Nim L, Shevkani K, Kaur H. 2016. In vitro antioxidant and 
antimicrobial properties of jambolan (Syzygium cumini) fruit polyphenols. LWT-Food Sci 
Technol. 65:1025–30.  

Soulef S, Seddik K, Nozha M, Smain A, Saliha D, Hosni K. 2020. Phytochemical screening 
and in vivo and in vitro evaluation antioxidant capacity of Fargaria ananassa, Prunus 
armeniaca, and Prunus persica fruits growing in algeria. Prog Nutr. 22:236–52. 

Stahl W, Berg H, Arthur J .2002. Bioavailability and metabolism. Mol Aspects Med , 23: 39–
100. 

Tarımsal ekonomi ve politika geliştirme esntitüsü. Ürün raporu kayısı. TEPGE YAYIN NO: 
334 ISBN: 978-605-7599-77-3. 2021. 

Wani SM, Masoodi FA, Ahmad M, Mir SA. 2018. Processing and storage of apricots: effect 
on physicochemical and antioxidant properties. J Food Sci Technol. 55:4505–14.  

Yang WJ, Li DP, Li JK. 2009. Synergistic antioxidant activities of eight traditional chinese 
herb pairs. Biol Pharm Bull, 32: 6 1021–26. 
 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

258 
 

PRODUCTION OF GLUTEN-FREE BISCUITS FROM APRICOT KERNELS 

 

Şule ŞAHİN KOVUK 

 Aprıcot Research Instıtute Dırectorate, Food Technology, Malatya, Türkiye, 

0000-0002-1667-7046 

 

 

Abstract 

 

Celiac disease, which negatively affects health and living conditions, is considered a global health 
problem because it is the most common chronic and autoimmune disease in the world. Today, the only 
treatment method for the disease is a life-long gluten-free diet, and a definite and clear diet should be 
applied. Gluten-containing wheat, barley and rye should be completely excluded from the diet. 

Products such as bread, cake and cake produced from gluten-free raw materials are poorly textured, 
flattened and have insufficient volume, quickly become stale and easily crumbly. Although most 
products are not liked by consumers, they are consumed because they are necessary. At this point, it 
becomes more and more important to develop new products that are both gluten-free and nutritious and 
that celiac patients can consume with pleasure. The aim of the study is to create a market, promote and 
produce by producing certain formulations suitable for the consumption of patients with celiac and non-
celiac gluten sensitivity. Biscuit, which attracts a lot of attention by celiac patients in the gluten-free 
product scale, is one of the most studied gluten-free food products. Biscuit is a popular food product 
consumed by all segments of society. The fact that they are delicious ready-to-eat snacks and their high 
nutritional quality increases consumption. 

Apricot kernels can be consumed as a snack, as well as in the form of kernel flour, as an additive to 
improve nutritional value, texture and flavor in many foodstuffs. 

The addition of apricot kernel by-products, which are rich in phenolic compounds, to foods improves 
the health-supportive value of grain-based products. 

 For this reason, a delicious and healthy product is aimed by using apricot kernels, which consist of 15-
20% protein content, 4-5% cellulose, high calcium, iron and low carbohydrate and fat content of 8.27% 
saturated, 91.73% unsaturated fatty acids. After the sweet beans bought from the Malatya market are 
ground and turned into flour, biscuits are prepared by using a certain amount of dried mulberry and a 
foaming agent. 

Keyword:celiac,gluten,apricot,phenolic,diet 
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Abstract 

 

Apricot is one of the most important agricultural products produced in our country and Malatya 
ranks first in apricot production in our country. A significant part of the apricot produced in 
Turkey is used by drying. Dried apricots exported from Turkey constitute approximately 75% 
of the world dried apricot market. Apricot kernels constitute about 3% of the fruit. Based on 
these values, approximately 20,000 tons of inner core is produced annually in Turkey. Apricot 
has an important place in terms of human health. Apricot; It is very useful in regulating mental 
activities by affecting the nervous system, reducing stress, regular functioning of nerves, 
developing teeth and bones in children, regular functioning of the gastrointestinal system, 
preventing constipation, and increasing blood production. Apricots produced in our province 
are offered for direct consumption, and the scarcity of apricot derivative products draws 
attention. With the increase and promotion of apricot-containing products, consumption will 
increase at that rate and the economic value of apricot will be increased. 

In this study, it was aimed to develop a new product by using apricot molasses and apricot 
kernel paste in order to provide studies for high value added products and to increase apricot 
derivative products by transforming the product preparation facilities in Malatya into product 
processing facilities. In the study, firstly, molasses was produced from fresh, sulphurous dried, 
sun-dried apricots. Apricot kernels, on the other hand, were used in two ways as roasted and 
unroasted, and a product with the consistency of tahini was obtained by passing through the 
grinder. Then, six different products with a spreadable consistency were developed by mixing 
apricot molasses and apricot kernel pastes in certain proportions. Sensory analysis was 
performed on the products obtained and the energy value was calculated. 
 

Keywords: apricot, apricot kernel, apricot molasses, apricot paste 
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Abstract 

 

Celiac disease, which negatively affects health and living conditions, is considered a global health 
problem because it is the most common chronic and autoimmune disease in the world. Today, the only 
treatment method for the disease is a life-long gluten-free diet, and a definite and clear diet should be 
applied. Gluten-containing wheat, barley and rye should be completely excluded from the diet. 

Products such as bread, cake and cake produced from gluten-free raw materials are poorly textured, 
flattened and have insufficient volume, quickly become stale and easily crumbly. Although most 
products are not liked by consumers, they are consumed because they are necessary. At this point, it 
becomes more and more important to develop new products that are both gluten-free and nutritious and 
that celiac patients can consume with pleasure. The aim of the study is to create a market, promote and 
produce by producing certain formulations suitable for the consumption of patients with celiac and non-
celiac gluten sensitivity. Biscuit, which attracts a lot of attention by celiac patients in the gluten-free 
product scale, is one of the most studied gluten-free food products. Biscuit is a popular food product 
consumed by all segments of society. The fact that they are delicious ready-to-eat snacks and their high 
nutritional quality increases consumption. 

Apricot kernels can be consumed as a snack, as well as in the form of kernel flour, as an additive to 
improve nutritional value, texture and flavor in many foodstuffs. 

The addition of apricot kernel by-products, which are rich in phenolic compounds, to foods improves 
the health-supportive value of grain-based products. 

 For this reason, a delicious and healthy product is aimed by using apricot kernels, which consist of 15-
20% protein content, 4-5% cellulose, high calcium, iron and low carbohydrate and fat content of 8.27% 
saturated, 91.73% unsaturated fatty acids. After the sweet beans bought from the Malatya market are 
ground and turned into flour, biscuits are prepared by using a certain amount of dried mulberry and a 
foaming agent. 

 

Keyword: apricot celiac, diet ,gluten ,phenolic, 
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KAYISI ÇEKİRDEĞİNDEN GLUTENSİZ BİSKÜVİ ÜRETİMİ 

 

ÖZET 

Sağlık ve yaşam şartlarını olumsuz etkileyen çöl yak hastalığı dünyada en sık görülen kronik ve 
otoimmün bir hastalık olması nedeniyle, küresel bir sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır. Günümüzde 
hastalığın tek tedavi yöntemi, ömür boyu glutensiz beslenme olup, kesin ve net bir diyet uygulanmalıdır. 
Diyetten, gluten içeren buğday, arpa ve çavdarın tamamen çıkarılması gerekmektedir. 

Gluten içermeyen hammaddeler den üretilen ekmek, pasta, kek gibi ürünler, kötü dokulu, basık ve 
yetersiz hacimli, çabuk bayatlayan ve kolay ufalanabilir yapıdadırlar. Çoğu ürün, tüketiciler tarafından 
hoşa gitmemelerine karşın, zorunlu oldukları için tüketilmektedirler. İşte bu noktada, hem gluten 
içermeyen hem besleyici hem de çölyak hastalarının severek tüketebileceği yeni ürünlerin geliştirilmesi, 
giderek daha önemli bir hal almaktadır. Çalışma ile çölyak ve çölyak dışı glüten duyarlılığı olan 
hastaların tüketimine uygun belli formulasyonlarda üretim yapılarak piyasa oluşturma, tanıtmak ve 
üretim yapmaktır. Glutensiz ürün skalasında çölyak hastaları tarafından oldukça ilgi gören bisküvi, 
üzerinde en çok çalışılan glutensiz gıda ürünlerinden biridir. Bisküvi, toplumun her kesimi tarafından 
tüketilen, popüler bir gıda ürünüdür. Tüketime hazır lezzetli atıştırmalıklar olmaları ve besleyici 
kalitelerinin yüksek oluşu, tüketimi arttırmaktadır.  

Kayısı çekirdeği çerez olarak tüketilebildiği gibi, çekirdek unu halinde de pek çok gıda maddesinde, 
besin değerini, tekstürü ve lezzeti iyileştirmek için katkı olarak kullanılmaktadır 

Fenolik bileşenlerce zengin olan kayısı çekirdeği yan ürünlerinin gıdalara ilavesi, tahıl bazlı ürünlerin 
sağlık destekleyici değerini geliştirmektedir. 

 Bu nedenle protein oranının %15-20, selülozun %4-5, yüksek kalsiyum, demir ve düşük karbonhidrat 
ve yağ içeriğinin %8.27'si doymuş, %91.73'ü doymamış yağ asitlerinden oluşan kayısı çekirdeği 
kullanılarak lezzetli, sağlıklı bir ürün amaçlanmıştır. Malatya pazarından alınan tatlı çekirdekler 
öğütülüp un haline getirildikten sonra belli oranda dut kurusu ve köpürtücü ajan kullanarak bisküvi 
hazırlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çölyak, diyet ,gluten, fenolik, kayısı,  
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Abstract 

 

Apricot kernels contain approximately 50% oil and approximately 20% protein. Seed oils are especially 
rich in monounsaturated fatty acids, helping them to lower blood cholesterol levels. Apricot kernels are 
a very valuable food due to their nutritional properties. However, it is generally consumed as a snack. 
Apricot kernels are mostly used in the production of almond oil, benzaldehyde, furfural, activated 
carbon, aroma essence, amygdalin and hydrocyanic acid. It is also widely used in the cosmetics and 
pharmaceutical industries. Since it is a valuable food, people of all ages should be encouraged to 
consume apricot kernels more. With the production of products containing apricot kernels and making 
them attractive, their consumption will increase at that rate. The scarcity of products containing apricot 
kernels in Malatya attracts attention. With the production of high-quality products with abundant 
derivative products with high added value, Malatya apricot kernels will become a brand and apricot 
kernels will be used more profitably. With the production of apricot kernel coffee, it is aimed to open a 
new area of use for apricot kernels, to use apricot kernels more profitably, and to contribute to the 
increase in consumption of apricot kernels as food. 

The sulphurous and sulphur -free seeds of the Hacıhaliloğlu apricot cultivar, which is the most 
cultivated in Malatya, were used. 

While preparing apricot kernel coffee; 

Sulphurous apricot kernels were roasted at 160 C for 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Afterwards, 
coffee was obtained by passing through a pre-crusher and refiner. Sulphurous apricot kernels were 
roasted at 160 C for 40 minutes, 30 minutes , 20 minutes. Afterwards, coffee was obtained after being 
pressed with an oil content of around 10% and passed through a pre-crusher and refiner. Apricot kernels 
were roasted at 160 C for 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Afterwards, coffee was obtained by 
passing through a pre-crusher and refiner. Apricot kernels were roasted at 160  C for 40 minutes, 30 
minutes, 20 minutes. Afterwards, coffee was obtained after being pressed with an oil content of around 
10% and passed through a pre-crusher and refiner. 

Sensory analysis was performed on the products obtained. 

 

Keywords; Coffee, apricot kernels, apricot 
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Abstract 

 

Hunger and related diseases in the world are increasing due to drought and harsh changing climate 
conditions. The food we consume needs to be healthier and more nutritive nowadays. Increasing 
comfort and well-being is becoming a higher priority. Producing functional foods has helped meet our 
needs more easily in terms of nutrition and health promotion. Adding health-promoting compounds to 
food products leads to less food production which means less carbon footprint and more health benefits. 
There are some arguments about using alternative sources for producing functional foods but we 
oversee this issue is not problematic and will be solved in the following years. Functional low-moisture 
bakery goods are a common way to produce healthy foods. Adding healthy ingredients to common 
foods may be a major drawback in the acceptability of these products. Sensory evaluation come in 
handy while evaluating these kinds of parameters. Using hedonic scale sensory evaluation gives us 
information if the consumers will prefer the functional food product or not. In this work, we will 
summarize the recent research in this field and present some proof of the acceptability of functional 
persimmon crackers cooked in our ovens and these kinds of food products. As we conclude, producing 
healthy functional persimmon crackers can be intriguing to all-age consumers regardless of gender.    

 

Keywords: Functional foods, persimmon crackers, healthy foods. 
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Özet 
Sosyal medya, insanların internet teknolojilerini kullanarak iletişim kurmasını ve içerik 
üretmesini sağlayan platformlar bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Sürekli 
güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması gibi özellikleri sayesinde, kullanımı her geçen 
gün daha da artmaktadır. Sosyal medya sayesinde kullanıcılar metin, ses, video, resim 
paylaşımı yapabilmektedirler. Birçok insana sınırsız paylaşım ve özgün tartışma ortamı 
oluşturan sosyal medya, iletişimin yanında yeme içme kültürünün, beslenmeye dair inanışların 
yayılmasında ve yeniden şekillenmesinde de etkili olmaya başlamıştır. Sosyal medyada yapılan 
paylaşımlar incelendiğinde farklı kültürlerdeki bireylerin gittikleri restoranlarda servis edilen 
veya kendi evlerinde hazırladıkları yemekleri ve içecekleri paylaştıkları görülmektedir. Bu 
paylaşımlar diğer kullanıcılara farklı yemek kültürlerini tanıma fırsatı vermekte ve 
kullanıcıların ürünleri satın alma, beslenme şeklini değiştirme, restoran tercihi gibi kararlarını 
etkileyebilmektedir. Bir toplumdaki bireyler tarafından öğrenilen ve bir sonraki kuşağa 
aktarılan, farklı beslenme davranışlarının bütününü oluşturan yemek kültürü, geçmişte sadece 
ailedeki büyüklerden öğrenilebilmekteydi. Günümüzde ise sosyal medya bu konuda öncülüğü 
ele almıştır ve kullanıcılar farklı yemek kültürlerini tanıma fırsatı bulmaktadır. Ancak içerikler 
herhangi bir denetimden geçmediği için etik ilkelerin gözardı edildiği bu platformda doğru, 
güvenilir ve bilime dayalı bilgileri ayırt etmek giderek zorlaşmaktadır. Özellikle beslenme ile 
ilgili konularda bireylerin ilgili paylaşımların kaynaklarına dikkat etmedikleri 
düşünülmektedir. Bunun en büyük etkisinin sağlık üzerinde olabileği düşünülmektedir. Ayrıca 
kullanıcıların sağlıklı beslenme konusunda bilinçli olup olmadıkları bilinmemektedir. Bu 
çalışmada, sosyal medyanın, yemek kültürü ve sağlığa olumlu ve olumsuz etkileri 
incelenecektir. 
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Abstract 
Social media can be defined as a set of platforms that enable people to communicate and 
produce content using internet technologies. Its use is increasing day by day thanks to its 
features such as being constantly updated and open to multiple uses. Users can share text, audio, 
video, and images via social media. Social media, which creates an environment of unlimited 
sharing and original discussion for many people, has started to be effective in the spread and 
reshaping of eating and drinking culture and beliefs about nutrition as much as communication. 
When the shares on social media are examined, it is seen that individuals from different cultures 
share the meals and drinks that are served in the restaurants they go to or that they prepare in 
their own homes. These posts allow other users the opportunity to get to know different food 
cultures and can affect users' decisions such as purchasing products, changing their diet, and 
choosing a restaurant. The food culture, which is the whole of different nutritional behaviors 
learned by the individuals in a society and transferred to the next generation, could only be 
learned from the elders in the family in the past. Today, social media takes the lead in this 
regard, and users have the opportunity to get to know different food cultures. However, on this 
platform, where ethical principles are ignored because the contents are not audited, it becomes 
increasingly difficult to distinguish accurate, reliable, and science-based information. It is 
thought that individuals do not pay attention to the sources of the relevant posts, especially in 
matters related to nutrition. It is thought that the biggest impact of this may be on health. It is 
also unknown whether users are conscious of healthy eating. In this study, the positive and 
negative effects of social media on food culture and health will be examined. 

 
Keywords: Health, Social Media, Food Culture 
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Özet 
Kültür “bir toplumda geçerli olan ve gelenek olarak devam eden her türlü dil, duygu, düşünce, 
inanç, sanat ve yaşayış öğelerinin tümüdür’ şeklinde tanımlanmaktadır. Beslenme; kültürün 
vazgeçilmez ögelerinden biridir ve her toplumda farklılık göstermektedir. İnsanların 
beslenmek için seçtikleri yiyecek ve içecekler, bunların hazırlanma, pişirilme ve saklanma 
süreçleri, bu işlemler için gerekli araç gereç ve teknikler ve mutfak çevresinde gelişen tüm 
uygulamalar o toplumun mutfak kültürünü yansıtmaktadır. Türk Mutfak kültürü, yüzyıllar 
boyunca Orta Asya ve Anadolu’da yaşamış çeşitli kültürlerin etkisiyle gelişmiş, günümüzde 
ise zengin yemek çeşitliliği ile Dünya’nın en ünlü mutfakları arasında yerini almıştır. Ana 
yemeklerden önce tüketilen çorbalar  ise yüzlerce çeşidi ile Türk mutfağında ayrı bir yere 
sahiptir. Farklı ülkelerde iştah açıcı veya ana yemek olarak tüketilebilen çorbalar Türk 
mutfağında ana yemeğe geçiş amacıyla kahvaltı da dahil olmak üzere tüm öğünlerde tüketilen 
sağlıklı ve besleyici bir alternatiftir. Herhangi bir öğüne çorba ile başlamak, mide salgılarını 
artırdığı gibi, sindirim sistemini ana yemeğe hazırlayarak, sindirimi kolaylaştırmakta ve sıvı 
alımını artırarak sağlığa katkı veren olumlu bir alışkanlık olarak görülmektedir. Türk 
mutfağında sıklıkla tüketilen çorbalar, tahıl ve süt/yoğurt, et ve tahıl, tahıl ve kurubaklagil, tahıl 
ve sebze, tahıl+kurubaklagil ve sebze, tahıl+kurubaklagil ve süt gibi en az iki besin grubuyla 
hazırlanmaktadır. Böylece yeterli ve dengeli beslenmenin temel şartı olan dört besin grubunun 
en az ikisini bazen de hepsini sağlayarak kişinin sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Bu 
çalışmada, besin grupları gözönünde bulundurularak Türk mutfağında sıklıkla yer alan çeşitli 
çorbaların sağlık üzerindeki katkısı incelenecektir. 
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Abstract 

Culture is defined as “all kinds of language, emotion, thought, belief, art and life elements that 
are valid in a society and continue as a tradition”. Nutrition is one of the indispensable elements 
of culture and differs in every society. The foods and beverages that people choose for nutrition, 
their preparation, cooking, and storage processes, the tools and techniques necessary for these 
processes, and all the practices developed around the kitchen reflect the culinary culture of that 
society. Turkish cuisine culture has developed with the influence of various cultures that have 
lived in Central Asia and Anatolia for centuries, and today it has taken its place among the 
most famous cuisines of the world with its rich variety of dishes. Soups, which are consumed 
before the main course, have a special place in Turkish cuisine with hundreds of varieties. 
Soups, which can be consumed as an appetizer or as a main course in different countries, are a 
healthy and nutritious alternative consumed at all meals, including breakfast, to transition to 
the main meal in Turkish cuisine. Starting any meal with soup is seen as a positive habit that 
not only increases gastric secretion; but also prepares the digestive system for the main meal, 
facilitates digestion, and contributes to health by increasing fluid intake. Soups, which are 
frequently consumed in Turkish cuisine, are prepared with at least two food groups such as 
cereals and milk/yogurt, meat and cereals, cereals and legumes, cereals and vegetables, cereals 
+ legumes and vegetables, cereals + legumes and milk. Thus, it affects the health of the person 
positively by providing at least two or sometimes all of the four food groups, which are the 
basic conditions of adequate and balanced nutrition. In this study, the contribution of various 
soups, which are frequently used in Turkish cuisine, to health will be examined, taking into 
account the food groups. 

 

Keywords: Soup, Health, Turkish Cuisine 
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 A CONCEPTUAL EXAMINATION OF THE GASTRONOMIC LITERACY 

 

İbrahim ÇEKİÇ  

Asst. Prof. Dr. İbrahim ÇEKİÇ, Gaziantep Islam, Science and Technology University, Faculty of Fine 
Arts, Design, and Architecture, Department of Gastronomy and Culinary Arts, Gaziantep, Turkey. 

ORCID No: 0000-0001-7375-1866                           

 

ABSTRACT 

Gastronomy is a field of study that deals with the form and content features of food and beverage 
elements from an interdisciplinary perspective and transforms these elements into unique flavors with 
specific touches. The main feature of gastronomy, which includes many components from product 
supply to storage, from personnel hygiene to cooking, from restaurant atmosphere to food service, is 
that it has a complex process. The correct reading (understanding, planning, and management) of the 
process in question provides some advantages for both producers and consumers. This study was carried 
out to determine the content features of the concept of gastronomic literacy and to propose a definition 
that may contribute to the relevant literature based on the elements that shape the concept. In this 
context, first of all, a detailed literature review was conducted on the concepts of gastronomy and 
literacy. The data collected through the literature review was subjected to content analysis. In line with 
the results of the analysis, the conceptual structure of gastronomic literacy was determined and an 
independent definition was made. The study is important in terms of separating gastronomic literacy 
from the concepts that are mentioned with similar names in the literature (food literacy, food and 
nutrition literacy, nutritional literacy). 

Keywords: Gastronomy, Gastronomic Literacy, Food Awareness. 

 

1. INTRODUCTION 

Gastronomy is the name of complex and dynamic structures that have been most emphasized in recent 
years and tried to be defined by different disciplines with various dimensions (Çekiç, 2021). Knowing 
the shape and content features of these structures provides some advantages for both producers and 
consumers. It is possible to list the advantages of this knowledge to manufacturers as follows: 

 Development of the Gastronomic Products: Producers increase the awareness and visibility of their 
businesses by developing new gastronomic products in proportion to their knowledge and experience. 
This situation increases the customer potential of the enterprises and contributes to their sustainability. 

 Innovative Marketing: Producers, who follow the changes and transformations in consumer 
behaviors and expectations, increase their profit margins by revising their marketing strategies in order 
to maintain or increase their share in the gastronomy market. 

 Producers increase the quality of service by managing the basic components of the gastronomic 
processes, such as the supply of the edible products, transportation, storage, preparation of the recipes, 
foods, and beverages using appropriate techniques, presentation of the prepared foods and beverages 
according to the context, lighting, and ambiance of the marketing place in the most accurate way. 

The benefits provided by the knowledge of the form and content characteristics of the gastronomic 
processes to the consumers are the awareness of preferences and consumption. The awareness of 
preferences and consumption offers consumers the opportunity to experience the most accurate products 
by considering many components of the concept of service. Consumers with this awareness are familiar 
with the developments in the field of gastronomy and can systematically reveal the limits of what, why, 
and how they select. This situation also emphasizes the general framework and importance of 
gastronomic literacy. 
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In this study, which was carried out to determine the conceptual framework of gastronomic literacy, the 
data was collected by scanning scientific publications, websites, and printed materials in electronic 
databases containing the keywords of gastronomy, literacy, food literacy, nutritional literacy, food and 
nutrition literacy. As a result of the evaluation conducted on the collected data, a framework was created 
for the concept of gastronomic literacy. 

 

2. THE CONCEPT OF GASTRONOMY 

Gastronomy, one of today's popular fields of study, has a relational structure that includes many 
components. This situation has led to the emergence of dozens of definitions referring to different 
dimensions of gastronomy. It is seen that these definitions have changed in terms of form and content 
in the process. 

Savarin defines gastronomy as “any information about nutrition” (Savarin, 2009:45). Berchoux 
highlights the quality of the concept and refers to its artistic aspect (Tez, 2012:101). Uyar and Zengin 
(2015) define gastronomy as a platform that provides the opportunity to see the similarities and 
differences in the food culture of different countries. Scarpato (2002), who expresses gastronomy as a 
concept that includes the production of foods (factors related to the preparation processes), presentation 
and consumption habits, draws attention to the interrelated phases of the gastronomic processes. There 
are also approaches that consider gastronomy as a structure that makes recommendations about where, 
when, how, and in which forms and methods to consume food and beverage items (Santich, 2004). 

Definitions emphasizing the multidimensional structure and artistic and scientific infrastructure of the 
concept are more up-to-date. Turkish Language Institution defines gastronomy as the curiosity of eating 
well, healthy, well-arranged, pleasant, and delicious cuisine, food order and system (TDK. 2022). 

Hatipoğlu (2011) defines gastronomy as the harmonious combination of trial and error, historical 
knowledge, culture, habits, talents, labor and care in accordance with our acquired tastes for the purpose 
of pleasures such as palate and appetite. The researcher also considers gastronomy as the science and 
art of good food and eating, including culinary traditions and customs related to different regions and 
countries. 

Demirci and Erşahin (2021) emphasize that gastronomy is intertwined with many disciplines and that 
it has recently developed and started to take place in tourism activities. 

Sarışık and Özbay (2015) emphasize the scientific and artistic aspects of gastronomy, which they define 
as a field of study related to food preparation, cooking, presentation, and eating and drinking experience, 
which is a reflection of certain cultures. In addition to these definitions, it is seen that definitions related 
to gastronomy with concepts such as health, tourism, pleasure, aesthetics, care, uniqueness, and 
experience are also made. 

According to the contemporary approach, gastronomy essentially centers on food, people, and all kinds 
of relationships and interactions between the two. This constitutes the scientific aspect of gastronomy. 
While examining the relationships and interactions in question, gastronomy does not fail to see the 
elements of eating and drinking as aesthetic objects; it also transforms these elements into unique visuals 
and flavors with specific touches. This situation points to the artistic side of gastronomy. 

Another feature of gastronomy is that it has not only a physical but also a social dimension. The supply 
of the products, their cooking and presentation, the ambiance of the environment, and kitchen 
equipment can be considered as physical dimensions at this point. Traditions, customs, beliefs, oral 
cultural products, etc. are shaped around these elements. On the other hand, it creates the social 
perceptions and practical dimensions of gastronomy (Çekiç, 2021). In this context, it can be stated that 
the concept of gastronomy has dynamic perspectives that directly or indirectly include many elements 
of human life. 

When the definitions in the lite retrieved rature are subjected to general analysis, it is understood that 
gastronomy has a wide conceptual framework. It is possible to list the elements most associated with 
the concept as follows: 
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 Food - beverage       Taste - flavor 

 Nutrition        Cuisine 

 Culture - art (pleasure, aesthetic, and aesthetic concern)  Dining 

 Science         Health 

 Difference        Pleasure 

 Production - consumption      Knowledge - talent 

 Service - presentation      Tradition - custom 

 Harmony        Admiration 

 Attention        Curiosity 

 

3. LITERACY / FOOD LITERACY 

Literacy, which is basically the ability to solve codes based on the alphabet system and create codes for 
that system (reading and writing), is a concept used to express developing abilities (Kurudayıoğlu & 
Tüzel, 2010). It is also possible to analyze this concept as an area of expertise shaped by knowledge, 
experience, and awareness specific to distinct fields. All kinds of affective and cognitive activities 
related to the general characteristics of these areas, their effects on biological and social life, their 
inputs-outputs, and their relations with different elements are within the scope of the concept of literacy. 

The most obvious aspect of literacy is its utilitarian and effective attitude in the process of acquiring, 
processing, and using information. Although it has a broad conceptual framework, literacy focuses on 
the sensitive factors of situations, events, and facts. For example, besides the effective use of electronic 
or mechanical materials in technology literacy, it focuses on the innovative structures of these materials, 
especially the past and present, the indirect or linear relations between the material and society, and the 
social, cultural, and psychological dimensions of these relations. 

Another feature of the concept of literacy is that it has a dynamic structure. In other words, the concept 
changes according to time and context, it is updated as the information increases, and it renews itself 
by changing its forms in the processes. In this context, regardless of the field of study, it is possible to 
liken literacy to a living thing that is in constant motion and change. Ultimately, every living thing 
develops more or less by being fed through various channels in the processes. Adequate and balanced 
nutrition is essential for a quality life. Likewise, a literacy that does not have an adequate and balanced 
diet cannot use the sources of information adequately and does not renew itself, and as a result, it may 
not be as utilitarian and effective as desired. In this context, it is possible to say that the mainstay of 
literacy is education. 

The modern understanding of education necessitates the ability to evaluate events and phenomena from 
different perspectives, think critically, and raise self-actualized individuals with the skills of flexibility 
and creativity. In this context, it is seen that different types of literacy have emerged at the point of 
accessing information (Ateş & Avcı, 2021). One of these types of literacy is food literacy. This type of 
literacy can be encountered in the literature with names such as food literacy, nutritional literacy, and 
food and nutrition literacy (Cullen, 2015; Vidgen & Gallegos, 2014; Yuen, Thomson, & Gardiner, 
2018). 

Food literacy generally includes accessing, analyzing, and evaluating information about food and 
nutrition, being able to take the right decisions and implementing them, maintaining a healthy diet, 
choosing and consuming appropriate amounts of healthy food, assessing the functioning of the food 
system, and it is defined as the combination of desires, knowledge, skills, attitudes, behaviors, and 
abilities necessary for ensuring food security. (Aktaş & Özdoğan, 2016). Kimura (2011) associated the 
concept with diet and food preferences and considered it as knowledge about the food preparation 
processes. Vidgen and Gallegos (2014) used the term food literacy to describe daily practices related to 
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healthy eating. In addition to these, it is seen that there are many definitions referring to similar points 
of the concept. (Stinson, 2010; Chambers, 2012; Song, 2014; Colatruglio, 2014; Silk et al., 2008). When 
the definitions in the literature are analyzed in general, it is seen that the words most associated with 
the concept of food literacy are: 

 Health       Attitude 

 Nutrition       Kitchen 

 Knowledge       Behaviour 

 Sustainability      Diet 

 Suitability       Food preference 

 Production - consumption     Food preparation 

 Service - presentation     Talent  

 

4. CONCLUSION and RECOMMENDATIONS 

Gastronomy, which is one of the popular fields of study in recent years, includes many components 
related to eating and drinking elements. Supply, storage, hygiene of the personnel, cooking, restaurant 
atmosphere, and food service are some of the components in question. Understanding, planning and 
managing these components correctly provides some advantages for producers and consumers. 

The present study was carried out to determine the semantic framework of the concept of gastronomic 
literacy and to propose a definition based on the shape and content characteristics of the concept. In this 
context, first of all, a detailed literature review was conducted on the concepts of gastronomy and 
literacy. In the content evaluation made over the definitions reached it has been seen that, in general, 
gastronomy is associated with the words food, beverage, nutrition, culture, art, pleasure, aesthetics, 
science, difference, production, consumption, presentation, taste, flavor, cuisine, dining, health, 
knowledge, talent, labor, tradition, custom, harmony, attention, curiosity; food literacy (nutritional 
literacy, food and nutrition literacy) is associated with the words health, nutrition, knowledge, ability, 
sustainability, suitability, attitude, behavior, diet, food preference, and food preparation. The results of 
the analysis revealed that the definitions of the concept of food literacy do not cover many components 
of gastronomy such as culture, art, pleasure, aesthetics, tradition, custom, harmony, attention, and taste. 

Gastronomic literacy is essentially the state of being able to dominate the theoretical structure of the 
gastronomic processes and plan the processes with aesthetic concern. The main feature of this structure 
is that it is dynamic; in other words, it exhibits a constantly changing or updated situation in terms of 
form and content. Forecasting consumer behaviors is possible with the correct management of this 
structure. In this context, it is possible to draw the general framework of gastronomic literacy as 
reaching classical and modern knowledge about the gastronomic process, following current trends in 
gastronomy, managing the process from the supply of the food item to the service stage with aesthetic 
concerns, being able to understand social perceptions and practices shaped around food, having 
sufficient equipment to recognize and compare the culinary practices of different cultures in identifying 
the similarities or differences. 

The conceptual framework of gastronomy literacy is updated in line with the developments in the field 
of gastronomy. Conducting similar studies in the future by considering current practices and trends in 
gastronomy would contribute to the literature. 

 

 

 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

272 
 

REFERENCES 

 

Aktaş, N. & Özdoğan, Y. (2016). Gıda ve beslenme okuryazarlığı. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri 
Dergisi, 20(2), 146-153. 

Ateş, M. & Aşcı, A.U. (2021). Okuryazarlık kavramı ve eğitimle ilişkili okuryazarlık türleri. VII. 
TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 456-472. 

Chambers, C. (2012). A Pilot Study: The Use Of a Survey to Assess The Food Knowledge Of Nutrition 
Students at Various Levels Of Nutrition Education. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nebraska 
Üniversitesi, Lincoln, USA. 

Colatruglio, S., & Slater, J. (2016). Challenges to acquiring and utilizing food literacy: Perceptions of 
young Canadian adults. Canadian Food Studies/La Revue canadienne des études sur l'alimentation, 
3(1), 96-118. 

Cullen, T., Hatch, J., Martin, W., Higgins, J. W., & Sheppard, R. (2015). Food literacy: definition and 
framework for action. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, 76(3), 140-145. 

Çekiç, İ. (2021). Gastronomi Şehirlerinin Algılanan Mutfak İmajı ile Davranışsal Niyet Arasındaki 
İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Demirci B. & Erşahin, R. (2021). Araştırmacılar ve bilimsel yayınlar perspektifinden türkiye’de 
gastronomi. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 4(2), 538-550. 

Hatipoğlu, Aysu (2010). İnançların Gastronomi Üzerindeki Etkileri: Bodrum’daki Beş Yıldızlı 
Otellerin Mutfak Yöneticilerinin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.  Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

Kimura, A. H. (2011). Food education as food literacy: privatized and gendered food knowledge in 
contemporary Japan. Agriculture and Human Values, 28(4), 465-482. 

Kurudayıoğlu, M., & Tüzel, S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe 
eğitimi. Journal of Türklük Bilimi Arastirmalari, 15(28). 

Santich, B. (2004). The Study Of Gastronomy And İts Relevance To Hospitality Education And 
Training. Hospitality Management, (23), 15–24. 

Sarıışık, M., & Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. Anatolia: 
Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2) 

Savarin, B. (2009). The Physiology of Taste or Transcendental Gastronomy (Translated from the last 
Paris edition by Fayette Robinson). The Floating Press. 

Scarpato R. (2002). Gastronomy as a Tourist Product: The Perspective of Gastronomy Studies. In 
Tourism and Gastronomy, Hjalager A. M.,Richards G., (Eds.) 51-70, Londra and New York. 

Silk K. J., Sherry J., Winn B., Keesecker N., Mildred A., & Horodynski Sayir A. (2008). Increasing 
nutrition literacy: testing the effectiveness of print, web site, and game modalities. Journal of Nutrition 
Education and Behavior, 40: 3–10. 

Song, X. (2014). Influence of Nutrition Literacy on College-Age Population’s Dietary Behavior. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kansas State Üniversitesi, Manhattan. 

Stinson, E. (2010). Eating The World: Food Literacy And İts Place İn Secondary School Classrooms. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Victoria Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Avusturalya. 

TDK (2022). Güncel Türkçe Sözlük. Retrieved August 2, 2022, from https://sozluk.gov.tr/ 

Tez, Z. (2012). Lezzetin Tarihi: Geçmişten Bugüne Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericiler. İstanbul: Hayy 
Kitap. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

273 
 

Uyar & Zengin (2015). Gastronomi turizminin alternatif turizm çeşidi olarak değerlendirilmesi 
bağlamında gastronomi turizm indeksinin oluşturulması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3: 
1(7), 355-376. 

Vidgen, H. A., & Gallegos, D. (2014). Defining food literacy and its components. Appetite, 76, 50-59. 

Yuen, E. Y., Thomson, M., & Gardiner, H. (2018). Measuring nutrition and food literacy in adults: a 
systematic review and appraisal of existing measurement tools. HLRP: Health Literacy Research and 
Practice, 2(3), e134-e160. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

274 
 

HATAY YÖRESİ ARAP ALEVİLERİNDE TÖRENSEL BİR YEMEK: HIRİSE 

                         

                Hüseyin Kürşat Türkan 

Doç. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 Orcid Id: 0000-0002-6743-9056 

       İsa Kılıç  

Dr. Öğr. Üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun Myo, MVU Bl 

Orcid Id: 0000-0001-7406-2245  

 

ÖZET 

 

Hatay, asırlar boyunca çok kültürlülüğün yaşandığı merkezlerden biri olmuştur. Günümüzde özellikle 
dünyanın birçok yerinde hâsıl olan ve bencilliğin hegomonyası altında sebebi bilinmeyen çatışmalar, 
savaşlar yaşanırken Hatay, gerek etnik gerekse de çok kültürlü yapısını muhafaza ederek hoşgörü ve 
barışın merkezi konumunda yer almayı her daim başarmıştır. Kadim şehir Hatay, Arap Aleviliği yani 
Nusayriliğin Türkiye’deki merkezi konumunda olan iller arasında yer alır. Hâl böyleyken dünyanın en 
eski yerleşim yerlerinden biri olan Hatay coğrafyası, birçok kültüre ve inanca ev sahipliği yapmış ve 
yapmaya da devam etmektedir. Barış, kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan bu coğrafyada, farklı 
düşünce inanç ve dinler, değişik kültler ve kültürler geçmişten bugüne kendilerini rahatça ifade etme 
özgürlüğü ve ortamı bulmuştur. Birçok bilim adamı tarafından İslami daire bağlamında olarak görülen 
ve farklı ifadelerle adlandırılan inanç grupları içerisinde Nusayriliğin elbette kendine has bir yapısının 
olduğu bilinmektedir. Anadolu’nun farklı coğrafyalarında yaşayan Anadolu Alevilerinden ciddi 
farklılıklar gösteren Nusayriler, Hatay’da yaşayan en renkli topluluklardan biridir. Sahip oldukları inanç 
sistemini muhafaza ederek canlı tutan Nusayriler, kültürel çeşitliliğinin en önemli yapı taşlarından 
birisini oluşturmaktadır. 

Nusayriler, özellikle yaşadıkları coğrafya nedeniyle çok farklı ve çeşitli kültürlerle iç içe yaşamışlardır. 
Onlar, karşılaştıkları bu kültürlerle sosyokültürel bağlamda çok ciddi etkileşim içinde olmuşlar ve bir 
yandan kültürlenirken diğer yandan da kültürlemişlerdir. Doğal olarak Hatay yöresi Nusayrilerinde bu 
etkileşim sonucunda birçok bayram, kutlama ve ritüel meydana gelmiştir. Yıl içerisinde “bayram tutma- 
bayram sahibi” gibi terimlerle çok sayıda bayram kutlayan Arap Alevilerinde törensel yemek yapmak 
adetten sayılan bir gelenek olmuştur. Bilhassa hâli vakti yerinde olan aile üyeleri tarafından ortaklaşa 
yapılan en meşhur olan törensel yemek “Hırise”dir. Söz konusu törensel yemeğin hazırlık aşmasından 
yapım aşamasına kadar çok farklı ritüeller ve uygulamalar yer almaktadır. Bu bildiride Hırise’nin tüm 
hazırlıkları, dağıtım süreci ve uygulanan ritüellerden hareketle Hatay Nusayrilerine özgü olan törensel 
yemek tanıtılacaktır.  
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A CEREMONIAL MEAL IN THE ARAB ALEVIS OF HATAY REGION: HIRİSE 

 

ABSTRACT 

Hatay has been one of the centers where multiculturalism has been experienced for centuries. While 
there are conflicts and wars of unknown origin under the hegemony of selfishness, especially in many 
parts of the world today, Hatay has always managed to take its place in the center of tolerance and peace 
by preserving its ethnic and multicultural structure. The ancient city of Hatay is among the provinces 
that are the center of Arab Alevism, that is, Nusayri in Turkey. As such, the geography of Hatay, one 
of the oldest settlements in the world, has hosted many cultures and beliefs and continues to do so. In 
this geography, which is the center of peace, brotherhood and tolerance, different thoughts, beliefs and 
religions, different cults and cultures have found the freedom and environment to express themselves 
comfortably from past to present. It is known that Nusayrism, of course, has a unique structure among 
the belief groups that are seen in the context of the Islamic circle by many scholars and are called with 
different expressions. The Nusayris, who show serious differences from the Anatolian Alevis living in 
different geographies of Anatolia, are one of the most colorful communities living in Hatay. Nusayris, 
who keep their belief system alive by preserving their belief system, constitute one of the most important 
building blocks of cultural diversity. 

Nusayris lived intertwined with very different and diverse cultures, especially due to the geography 
they lived in. They have been in a very serious interaction with these cultures in the social-cultural 
context, and they have been acculturated on the one hand and on the other hand. Naturally, as a result 
of this interaction, many festivals, celebrations and rituals occurred in the Nusayris of Hatay region. 
Having a ceremonial meal has become a tradition among Arab Alevis, who celebrate many holidays 
with terms such as “holding a feast - having a feast” throughout the year. The most famous ceremonial 
meal, especially made jointly by well-off family members, is “Hırise”. There are many different rituals 
and practices from the preparation stage to the production stage of the ceremonial meal in question. In 
this paper, the ceremonial meal unique to Hatay Nusayris will be introduced based on all the 
preparations, distribution process and rituals of Hırise. 

Keywords: Hatay, Arab Alevis, Hırise, ceremony, feast. 

 

Giriş:  

Nusayri adlandırmasıyla ilgili genel olarak herhangi bir ansiklopedinin veya konuyla ilgili kaynak bir 
kitabın Nusayri maddesine bakıldığında Nusayriliğin, Şiiliğin farklı bir yorumu olduğu ve Nusayrilerin 
ülkemizde Hatay, Antakya, İskenderun, Adana, Mersin, Tarsus gibi yerlerde yaşadıkları yazılıdır 
(Türkan, 2015: 104). Yaşar Kutluay, Nusayrileri hem kökenleri hem de Suriye sınırında yaşıyor 
olmalarından dolayı “Arap Alevileri” şeklinde adlandırmış ve ilgili zümrenin Anadolu ve Balkanlardaki 
Alevi ve Bektaşi zümrelerden büyük farklarının olduğunu vurgulamıştır (1968: 132). Türkiye’de pek 
çok kişi tarafından Nusayriler olarak tanınan Arap Alevileri; inanışları, gelenek ve görenekleri, yaşam 
tarzları ve inançlarıyla, çok farklı ve özgün özellikler taşımaktadırlar. Özellikle Hatay, Samandağ, 
İskenderun, Mersin, Adana ve Tarsus civarında yaşayan Arap Alevilerine “fellah” ya da “Arap Uşağı” 
gibi yakıştırmalar yapılsa da bu gibi tanımlamalar onları kızdırmaktadır ve onlar kendilerini Alevi 
olarak tanımlamayı tercih etmektedirler (Yenmiş, 2010: 300). Adlandırmadaki söz konusu kaos henüz 
tam anlamıyla bir düzene girememiş olsa da belirtilen adlandırmalar herhangi bir ötekileştirme amacı 
taşımamaktadır. Bilhassa Hatay şehri ve halkı, Türkiye’de barış ve kardeşliğin, çoklu kültür ortamının 
ve kozmopolitliğin simgesi olarak anılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu kültürel çeşitliliğin bir parçası 
da mevcut coğrafyanın önemli bir bölümünü oluşturan Arap Alevileridir. Gerek köklü bir tarihsel 
geçmişe gerekse de kapsamlı bir kültürel çeşitliliğe sahip olması araştırmacıları her geçen gün onların 
dünyasına farklı kapılardan girmeye teşvik etmektedir. Arap Alevilerinin yaşamsal niteliklerini 
oluşturan faktörler arasında dinin büyük bir önemi vardır.  

Kutsal günler, geceler ve bayramlar; Tanrı’nın, peygamberlerin, din kurucularının veya dinen kutsal 
sayılan kişilerin hayatlarının önemli anları ile ilgilidir. Dinlerde bu varlıkların doğumları, ölümleri ve 
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hayatlarındaki önemli dönüm noktaları oluşturan olaylar kutsallaştırılmaktadır. Her yıl, bu olayların yıl 
dönümleri özel ritüellerle ve dinî törenlerle kutlanmaktadır. İnsanlar yıldönümü kutlamalarında bu 
olayları manevi bir şekilde yaşamakta ve manevi bir heyecan duymaktadırlar (Adam, 2006: 275). 
Nusayriler, özellikle yaşadıkları coğrafya nedeniyle çok farklı ve çeşitli kültürlerle iç içe yaşamışlardır. 
Doğal olarak karşılaştıkları bu kültürlerle sosyal bağlamda çok ciddi etkileşim içinde olmuşlar ve bir 
yandan kültürlenirken diğer yandan da kültürlemişlerdir. Hatay yöresi Arap Alevilerinde bu etkileşim 
sonucunda birçok bayram, kutlama ve ritüel meydana gelmiştir (Türkan, 2015: 490). 

Nusayrilikte çok sayıdaki bayram, dinî gün ve geceler, ibadetlerin neredeyse en önemli parçasını teşkil 
eder. Bu günler, hem toplu ibadetlerin yerine getirildiği hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın 
gerçekleştirildiği zamanlardır (Üzüm, 2007: 273). Gerek Türkiye’de gerek Türkiye dışında farklı 
coğrafyalarda yaşayan Nusayriler birbirinden farklı günleri de kutsal sayıp bayram olarak 
kutlamaktadırlar (Türkan, 2015: 490). Bu denli geniş bir bayram ve kutlama yelpazesine sahip 
topluluğun diğer kültürlerden etkilenmiş olması ve yakın kültürleri etkilemiş olması kaçınılmazdır. 
Burada üzerinde durulması gereken nokta; Arap Alevilerinin dinî yaşam alanlarının kendi içlerinde ve 
civarda ne gibi etkilere zemin oluşturduğudur. Her kültürde ve toplulukta görülmesi muhtemel olan 
“dinî yaşantının sosyal hayata etkisi” fikri, elbette söz konusu toplulukta da belirgin olarak 
görülmektedir. Özellikle geleneksel yemeklerin -daha çok- gelenekselleşmiş dinî kutlamalarda 
tüketildiği göze çarpmaktadır. Dolayısıyla Arap Alevilerinin özgün hayat tarzlarının algılanışında 
yiyecek ve içeceğin de en az din ve inanç kadar ciddi bir yeri olduğu görülür. Dinsel kutlama veyahut 
törenlerde onlara eşlik eden bu yemeklerden biri de Hırise’dir. 

 

Hırise’ye Dair; 

Hırise, sadece Alevi Nusayrilere özgü dinsel törenlerde pişirilen kutsal bir yemek olmakla birlikte, 
Sünnilerde aşur ismiyle, Hristiyanlarda ise keşkek ismiyle günlük olarak tüketilen bir yemektir (Şahin, 
2003:153; Yenipınar, 2010: 337). Hırise yerel bir yemek ismidir. Ancak, değişik ilçelerde bu yemeğin 
sadece ana maddesi kullanılarak bu yemeğe eş değer bir yemek olan “aşur” yapılmaktadır. Fakat 
Samandağ İlçesinde yapılan Hırise günlük bir yemek olmaktan çok adak yemeğidir. Çünkü büyük 
masraflar ve zahmetler gerektirir. Hırise’nin ilk olarak Hz. Muhammet döneminde yapılan bir çeşit 
yemek olduğu söylenmektedir. Kesilecek hayvan işinin ehli bir kasap tarafından kesilir ve derisi 
yüzülür. Daha sonra kurbanlık hayvanın etleri parçalara ayrılır ve büyük kazanlara konularak üzeri 
temiz su ile doldurulur. Bu suyun içinde en az 3-4 saat bekletilerek içindeki kanın akması ve Hırise’nin 
kötü kokmaması için bu işlem tekrar edilir. Yıkanmış ve temizlenmiş adak etleri temiz su ile birlikte 
kazana konur ve ateşe oturtulur. Bu işin ustası kişi, etler haşlanırken yüzeyde biriken et suyunun 
köpüklerini büyük bir kaşıkla çıkarır ve atar. Bunun nedeni Hırise’nin kan kokmamasıdır. Bu işlem 
bittikten sonra dövülmüş beyaz buğday 4-5 defa yıkanarak temizlenir ve etlerin üzerine bırakılır. 
Kazanın altındaki ateş hiç söndürülmeden et ve buğdayların bir arada pişmesi sağlanır. Pişen Hırise’nin 
en önemli aşaması dövülmesidir. Çünkü kıvamında dövülmeyen pişmiş buğdayın Hırise durumuna 
gelmesi mümkün değildir. Zira dövülme işlemi bu yemeğin en önemli kısmıdır. Pişen etlerin kemikleri 
büyüdükçe bir tahta kaşığın ve kevgirin yardımı ile kazandan ayıklanır. Daha sonra bu işin ustası olan 
gücü kuvveti yerinde bir kişi tarafından et ve buğday tamamen birbiri içinde eriyene kadar büyük boy 
(150-160 cm) tahta kepçe ve kevgirlerin yardımı ile dövülür ve bir müddet dinlenmeye bırakılır. 
Hırise’nin son aşaması ise daha önceden adak sahibi tarafından beslenen sağlıklı ve özürsüz koyunun 
usulüne uygun olarak kesimidir. Kesilen koyunun kuyruk yağı doğranarak ateş üzerinde kavrulup 
eritilir, sıvı yağ elde edilir. Elde edilen Hırise yağı, ezilmiş taze kimyon ile birlikte tepsi ve büyük 
tabaklarla dağıtımı yapılacak olan Hırise’nin yüzeyine serpiştirilir. Daha sonra bu tabaklar ve tepsiler 
öncelikle fakir ve kimsesizlere, komşulara dağıtılır (Yılmaz, 1996: 64-65). Hırise Sofrası; Muhammet 
Mustafa’nın iman ve tevhid sofrasıdır. Aliyyel Murteza’nın hak, eşitlik, sevgi, paylaşım, birlik sofrası-
dır. Bu sofra; hizmet, birlik, dirlik, cömertlik, bereket sofrasıdır. Bu sofra, arının sofrasıdır; göğün, yerin 
ve gönüllerin bereketidir (Uluçay, 2011: 130). Hırise/Hırise, geleneksel bir Nusayri yemeği olup 
bayramlarda ve özel günlerde maddi duruma göre yapılan ve kutsî bir özelliği olan tören yemeğidir. 
Yörede çokça bilinen ve hayır amacıyla büyük kazanlarda işin ehilleri olan (çoğu zaman erkekler 
tarafından yapılır.) kişiler tarafından yapılıp dağıtılır. Hırise/Hırise, plastik kaplara konur ve üzerine 
yörede yapılan ve içerisine bol miktarda çörek otu katılan saç ekmekleriyle misafirlere verilir. Her ne 
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kadar tarifte küçük bir aile göz önüne alındıysa da Hırise/Hırise, kalabalık ortamlarda ve kazanlarda 
meşe odunuyla geceden sabaha kadar pişirilen bir tören yemeğidir (Türkan, 2015: 581). Söz konusu 
törensel yemek, Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı adlarla anılsa da Hatay yöresinde yapılan Hırise 
yemeğinin her bağlamda kendine has özgünlüğü olduğu da unutulmamalıdır. 

Sonuç  

Kaynaklarda Doğu’nun kraliçesi olarak da bilinen Hatay, yukarıda da belirtildiği üzere birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış kavimlerin kavşak noktası olan kadim bir şehirdir. Öz be öz Türk yurdu 
olan Hatay’da Türkler haricinde çok farklı etnik grupları da bünyesinde barındırmıştır. Bu durum 
günümüzde de mevcuttur. Söz konusu yörede yaşayan Arap Alevisi olarak da bilinen Nusayriler, batini 
bir yapıda varlıklarını geçmişten bugüne sürdürmeye devam ettirmişlerdir. Dinî yapıdaki uygulamaların 
kimi zaman zahir kimi zaman da batini bir yönü bulunmaktadır. Zahiri yönlerinden birisi de törensel 
bir yemek olan Hırise’dir. Anadolu’nun farklı coğrafyalarında da “Keşkek, Döğmeaşı, bayram yemeği, 
düğün yemeği, etli aşur,  vb.” olarak da adlandırılan yemek, Nusayrilerde hem yapılışında hem de 
sunumunda kendine özgü ritüelleri barındırmaktadır. Öncelikle Hırise, Nusayriler için törensel bir 
yemektir. Yıl içerisinde çok sayıda kutlanılan dini bayramların vazgeçilmezidir. Bayram tutma veya 
bayram sahibi olarak bilinen söz konusu kişi/kişiler, etkinliğe yaklaşık 10 gün kala söz konusu cemaatin 
üyelerine ilgili haberi duyurur. Bayram günü yaklaştıkça birtakım hazırlıklar yapılır. İmkân ve maddi 
güç dahilinde alınan büyük baş hayvanın kurban edilmesi ile akşam saatlerinde başlayıp sabahın erken 
saatlerine kadar devam eden yemeği hazırlama süreci olur. Dualar eşliğinde hazırlanan törensel 
yemekte bayram sahibi olan her bireyin katılımıyla imece usulü ile hazırlanmaktadır. Kendisine özgü 
bir yapısı olduğunu belirttiğimiz Hırise yemeği, dev kazanlarda meşe odunu ile özellikle maharetli 
erkek Hıriseciler tarafından hazırlanır. Bu yemek hem maharet hem de güç gerektiren sadece erkeklerin 
hazırladığı bir yemektir. Belirtilen süreçte hazırlanan yemek, bayram sabahı bayrama katılan misafirlere 
kendine has yöntemleri ile sunulur. Hem oradaki misafirlere bulundukları sırada tüketmeleri hem de 
tören sonunda ayrılırken ikram etmek için yapılan bir hayrat yemektir. Bu yemeğin amacı yüzyıllar 
boyunca Nusayriler arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve akraba bağlarını canlı tutmaya yarayan 
zahiri bir etkinlik olmuştur. 
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Özet 

 

Yemek sadece insanların fizyolojik ihtiyacını karşılanması ve bu amaçla da besin olarak belirlenen 
bitki ve hayvanlara ait unsurların alınması süreci değildir.  Yemek tamamen kültürel bir unsurdur. 
Bilindiği üzere toplumları birbirinden ayıran kültürleridir. Kültür de dil, semboller, değer ve 
inançlardan oluşur. Burada gerek somut özellikleri gerekse simgesel anlamı ile yemek kültürün önemli 
bir parçasıdır. Yemeğin kültürelliği onu sosyoloji açısından inceleme nesnesi haline dönüştürmüştür. 
Yeme ve mutfak, oldukça köklü bir tarihi geçmişe sahip Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Türk 
yemek kültürünün ortaya koyduğu zengin bakış açısını hem yemek çeşitlerinde hem de yemeğe ilişkin 
ritüelleri de içine alan yemeğin simgeselliğinde görmek mümkündür. Bu konu temel eserler 
incelendiğinde sofranın bireylerin sosyo-politik konumlarını belirlemedeki önemini ortaya koyar. Bu 
özellik sofranın didaktik bir özelliğidir. Bu konu Türk kültürüne ilişkin değerlendirmelerde orun ve 
ülüş meselesi olarak ta ele alınmaktadır. Orun yani diğerlerine göre konumlanma ve ülüş yani 
yiyecekten alınacak payın belirlenmesi tamamen hiyerarşi esasında oluşmaktadır. Bu törensel bir 
yemekte katılımcıların statülerinin en önemli göstergelerinden biridir. Bun yanı sıra hizmet görme 
sırası, hizmet görme derecesi gibi derecelendirmelerde birer gösterge olarak karşımıza çıkar. 
Çalışmada Dede Korkut Oğuznamesi ve Kutadgu Bilig adlı iki temel kaynak incelenecek ve bu 
kaynaklarda yer alan yemek ve mutfağa ilişkin temel unsurlar simgeler esasında ortaya konulacaktır. 
Bilindiği üzere bu iki temel eser Türk kültürü için önemli bir yere sahihtir. Bu iki eser döneminin 
temel karakteristiğini yansıtır niteliktedir. 

Bu çalışmada Türk yemek kültürünü etkileyen unsurların neler olduğu ortaya konulmaya çalışılacak 
ve Türk Yemek Kültürünün simgeselliği üzerine değerlendirmeler yapılacaktır. Çalışmada Türk 
yemek kültürü, değişim sürecinde ele alınırken yemek ve mutfakta değişim de etkili unsurlarda ana 
hatları ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: yemek kültürü, simgeler, mutfak, Türk mutfağı 

 

TURKISH FOOD CULTURE AND THE SYMBOLICITY OF FOOD CULTURE 

 

Summary 

 

Food is not only the process of meeting the physiological needs of people and taking the elements of 
plants and animals determined as food for this purpose. Food is purely a cultural element. As it is 
known, it is their cultures that separate societies from each other. Culture consists of language, 
symbols, values and beliefs. Here, food is an important part of the culture with its concrete features 
and symbolic meaning. The culturality of food has turned it into an object of study in terms of 
sociology. Eating and cuisine are an important part of Turkish culture, which has a deep-rooted 
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historical background. It is possible to see the rich perspective of the Turkish food culture both in the 
food varieties and in the symbolism of the food, which includes the rituals related to the food. This 
subject reveals the importance of the table in determining the socio - political positions of individuals 
when the main works are examined. This feature is a didactic feature of the table. This issue is also 
discussed as a matter of religion and ülüş in the evaluations of Turkish culture. Orun, that is, 
positioning relative to the others, and ülüş, that is, the determination of the share to be taken from the 
food, is completely formed on the basis of hierarchy. This is one of the most important indicators of 
the status of the participants at a ceremonial meal. In addition, the order of service appears as an 
indicator in ratings such as the degree of service. In this study, two main sources named Dede Korkut 
Oğuzname and Kutadgu Bilig will be examined and the basic elements of food and cuisine in these 
sources will be presented on the basis of symbols. As it is known, these two basic works have an 
important place for Turkish culture. These two works reflect the basic characteristics of the period. 

In this study, the factors affecting the Turkish food culture will be tried to be revealed and evaluations 
will be made on the symbolism of Turkish food Culture. In the study, Turkish food culture will be 
discussed in the process of change, and the change in food and cuisine will be tried to be revealed in 
the main lines. 

Keywords: food culture, symbols, cuisine, Turkish cuisine 

 

Giriş 

 

Yemek ve mutfağa ilişkin çalışmalar birey, toplum ve doğa üçlemesi kapsamında karşımıza çıkar. Bu 
üç unsurun ilişkisinin merkezinde ise kültür gelmektedir. Kültür bu anlamda kurumsallaşanmış insan 
davranışlarının bir toplamıdır. Kurumsallaşmış insan davranışları ise kala insanların ortaya koydukları 
davranış örüntüleri gelmektedir. Bu örüntülerin oluşmasında insan ve doğa ilişkisinin ortaya 
konulmasının yanı sıra insanın diğer insanlarla olan ilişkileri de belirleyicidir. Hatta biraz daha ileri 
gidersek insan Tanrı arasındaki ilişkiyi yiyecekler üzerinden de anlamak mümkündür.  

Bireyin yiyecek seçimi onun kimliğinin bir göstergesi alışkanlıklarının ve beğenilerinin bir 
yansımasıdır. Yiyecek seçimleri bireysel tercihlerin yanı sıra topluluğun yaşam tarzı, göç ve etnik 
ilişkileri veya diğer kültürler ile etkileşiminin göstergesi özelliği taşır. 

 

1.Yemeğin simgeselliği 

 

Simgeler kültürü oluşturan temel unsurlardandır. Simge dediğimizde toplumu oluşturan bireylerin 
üzerinde uzlaştığı bir şeyi ifade eden daha kısa olan unsurları kastederiz. Bu özelliği ile simgeler 
toplumsal uzlaşının bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Yiyecekleri tüketirken gösterdiğimiz 
davranışlar, yerine getirdikleri fonksiyonlar itibariyle aşkın bir önem kazanmakta, kültürel 
kimliğimizin bir parçası haline gelmektedir. Bu, yemeğin simgesel boyutudur. Yiyecekler, diğer 
toplumsal deneyimlerle ilişkilendirilen ve toplumda inşa edilen sembolik anlamlara sahiptir. Yiyecek 
referanslarını içeren sembolik anlamlara ekmek ve su iyi bir örnektir. Türk kültüründe ekmeğe dayalı 
olarak oluşturulmuş pek çok atasözü ve deyim söz konusudur(Beşirli,  2019:82-84 ). 

 Simgesellik didaktik olma özelliği göstermektedir. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı Dede Korkut 
Hikayesinde Dirse Han Bayındır Hanın şöleninde kendine gösterilen davranışın farklılaştığını belirtir.  

“Şami otağını yer yüzüne diktirmişti Alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı 
döşenmişti. Hanlar hanı Bayındır yılda bir kerre ziyafet verip Oğuz beylerini misafir ederdi. Gene 
ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. Bir yere ak otağ, bir yere 
kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe 
altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. 
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Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana Allah Taala beddua etmiştir, 
biz de beddua ederiz, böyle bilsin demiş idi.” 

Dirse Han evine geldi. Çağırıp hatununa bunu anlatır: 

Dirse Han’ın hatunu söylemiş, görelim ne söylemiş. Der: Hey Dirse Han, bana gazap etme, incinip acı 
sözler söyleme, yerinden kalk, alaca çadırını yer yüzüne diktir, attan aygır, deveden erkek deve, 
koyundan koç keş, İç Oğuz’un Dış Oğuz’un beylerini basma topla, aç görsen doyur, çıklak görsen 
donat, borçluyu borcundan kurlar, tepe gibi et yığ, göl gibi kımız sağdır, büyük ziyafet ver, dilek dile, 
olur ki bir ağzı dualının hayır duası ile Tanrı bize bir topaç gibi çocuk verir, dedi. 

Aynı hikâyede vurgulanan önemli bir unsur ise  “Tepeleme et yığmak, göl gibi kımız sağmak”  
ifadesinde görülür ki tanrıya yakarış ancak bolluk ve cömertlikle olur. Çünkü Allah cömerttir. Kul da 
bu yakarışta cömertliğini ondan aldığı bollukla göstermelidir.  Bunun yanı sıra zenginlik sofrada da 
yansır: Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Esir Olduğu Destanında bu zenginlik sofranın hazırlanmasında 
ve konukların karşılanmasında görülür. 

“Kara yerin üzerine otağlarını diktirmişti. Bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. Alaca gölgeliği 
gökyüzüne yükselmişti. Altın kadehler, sürahiler dizilmişti. Dokuz kara gözlü, örme saçlı, elleri 
bileğinden kınalı, parmakları süslü, boyunları birer karış kâfir kızları al şarabı altın kadeh ile kudretli 
Oğuz beylerine gezdiriyorlardı. Her birinden Ulaş oğlu Salur Kazan içmişti. Elbise, kaftan, çadır, otağ 
bağışlıyordu, katar katar develer bağışlıyordu.” Şeklinde ifade edilir.  

 

Oturulan yer, Sağ ve sol yan ayrışması 

 

Sofranın her yeri aynı önem derecesine sahip değildir. Bu derece de töre göre şekillenen bir özellik 
taşımaktadır. Bilindiği gibi töre Türk kültüründe düzeni ifade eder. O halde sofrada oturulacak yer de 
belirli bir düzen esasındadır. Bu kapsamda hiyerarşinin en üstünde olana göre bir düzenleme olacaktır. 
Bu düzenleme de ise sağ ve sol ayrışması önem kazanır. 

Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Esir Olduğu Destanında  “Oğlu Uruz karşısında yaya dayanıp 
duruyordu. Sağ yanında kardeşi Kara Göne oturmuştu. Sol yanında dayısı Aruz oturmuştu.” Gibi 
belirtmeler bize sofradaki hiyerarşiyi göstemesi bakımındanönem taşır.  

“Bayındır Han’ın karşısında Kara Göne oğlu Kara Budak yaya dayanıp durmuştu. Sağ yanında Kazan 
oğlu Uruz durmuştu. Sol yanında Kazılık Koca oğlu Bey Yigenek durmuştu.  

Kam Pürenin Oğlu Bamsı Beyrek Destanında bunu görmek mümkündür. 

 “Boz oğlan babasının evine geldi. Babasına haber verildi bezirganlar geldi diye. Babası sevindi, çadır 
otağ, alaca gölgelik diktirdi, ipek halıcıklar serdi, geçti oturdu. Oğlunu sağ yanına aldı, Gördüler ki o 
yiğit ki baş kesmiştir, kan dökmüştür. Pay Püre Bey’in sağında oturuyordu” 

Bunun yanı sıra kiminle yemek yenildiğinin de önem kazanması söz konusudur. Yemek yenilen kişi 
sofra arkadaşıdır. Bu arkadaşlık eşit bir ilişkiyi gösterir. Özellikle yönetici ile aynı sofrada olmak eşit 
bir statüde olunduğunu ifade eder. Bu kapsamda Fatih Kanunnameleri ile sultan tek başına yemek 
yemeğe başlamıştır. Yabancı elçilerin kiminle yemek yiyeceği hatta ona kaç çeşit yemek verileceği 
bile önceden belirlenmiştir. Sarayın içi işleyişinde de yemek çeşitleri hiyerarşiye göre azalmaktadır. 
Hiyerarşinin alt basamaklarında olanlar tek çeşit yemekle yetinmek durumundadır. 

 

Alınan pay 

Savaşta veya barışta ordunun konuşlandırıldığı bölge, törensel bir ziyafette görülen davranış, törende 
karşılanma ve ağırlanma biçiminiz tüm bu koşulların belirlenmişliği içindedir. Boyların ve 
yöneticilerinin üst yönetici karşısında ve diğer yöneticiler karşısında yerinin ve payının belirlenmesi 
söz konusudur. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

281 
 

Oğuz Kağan destanında, ziyafetlerde kesilecek koyunun hangi parçalarının hangi boylar tarafından 
yenileceği ve boy beylerinin çadırlarının Han çadırına ve diğer beylerin çadırlarına göre nasıl 
konumlanacağı açık olarak belirtilmiştir. Bu durum boylar ve Türk kesimleri arasın da kavga 
çıkmaması için önceden kesin bir töre olarak ilân edilmiştir. Bir   payı çok daha geniş bir manada bir 
devlet ve hukuk anlayışının başka bir şekilde anlatılışıdır (Öğel, 2000 335–336). 

“Şimdi on iki çadırda oturup pay alan kim, o payı doğrayan kim, dışarıda atları tutup oturan kim, 
onları açıklayalım. Altın çadırın başköşesine gün Han oturdu. Halkın bütün iyileri ittifak eder, 
koyunun başını, arkasını kuyruk sokumunu ve bağrını sırtın üstüne koyup Gün Han’ın önüne 
koydular. “Kim han olursa payı buolsun.” dediler. Çadırın iç taraftaki eşiğinde Irkıl Hoca oturdu, 
göğsü onun önüne koydular “Kim vezir olursa onun payı bu olsun.” dediler. Sağ taraftaki ilk çadıra 
Gün Han’ın oğlu Kayı’yı oturttular, sağ aşk kemikli iliği pay verdiler. ..ikinci çadıra Alka Evliyi 
oturttular. Sağ ön bacağı pay verdiler…Üçüncü çadırda Ay Han’ı Büyük Oğlu Yazır’ı oturtular, sağ 
yan tarafı pay verdiler...”(Ebulgazi Bahadır Han, 1996:246). 

Paylaşımda Gün-Han, Oğuz-Han’ın büyük oğlu ve hükümdardır. Bu sebeple, elbette ki onun payı 
koyunun en iyi yerlerinden ayrılacak ve diğerlerine nazaran miktarca da çok olacaktı. Hükümdarın 
esas payı sırt kısmı, yani eski Türkçe koyu nun uca’ sıdır. Koyunun sırt kısmı çıkarılırken, başından 
kuyruğuna kadar olan üst kısımların da hep beraber kesilip alınmasına bilhassa dikkat edilmelidir. 
Koyunun bağrı ve ciğeri de hükümdara ait dir. Bu günkü et kombinalarında ve kasaplarda da,et olarak 
hayvanın en değerli kısımları, sırtındaki parçalar sayılır. Eski Türklere göre,koyunun iki türlü uca 
kısmı vardır. Bunlardan birisi ve en önemlisi uca, yani “sırt”kısmıdır. Diğerine de kuyruklu uca 
derlerdi ki, bu kısmın da koyunun arka sağrısının üst parçaları olması çok muhtemeldir. Bu sebeple 
uca sözü bazı Türk lehçelerinde,“kuyruk sokumu” anlamına da gelir. Fakat uca/uça sözünün eski 
Türkçedeki gerçekanlamı, “sırt, arka” demektir (Öğel, 2003:217). Bu mitolojik karakterler ve 
toplumsal konumlarının aldıkları paylar esasında belirlenmesi, paylaşımın iktidar ilişkilerinde ki 
gerçekleştiğinin önemli bir göstergesidir. 

Verici olmak 

Vermek veya cömert olma zenginlik ifade eder. Bu aynı zamanda soylu bir davranıştır. Kam Pürenin 
Oğlu Bamsı Beyrek Destanında “Kısırca Yenge derler bir hatun var idi, ileri vardı pay istedi: Hey bey 
yiğit, bize de bu geyikten pay ver dedi.”  

“Beyrek der: Bre dadı, ben avcı değilim, bey oğlu beyim, hepsi size dedi. aman sormak ayıp olmasın 
bu otağ kimindir dedi.” İfadeleri söz konusudur. Bu ifadeler de dikkat çekici önemli bir unsur pay 
istenen kişinin bey olduğunun göstergesi olarak bu isteğe karşı geyiğin tamamını vermesidir. Çünkü 
toplumsal hayat alanında bey cömert olan ve istenildiğinde malının tamamını verebilendir.  

Kutadgu Bilig de bu durum “Beylerin şöhretini iki şey büyütür: eşiğinde tuğu ve başköşesinde sofrası 
şeklinde görülür. Aynı siayset name de Ögdülmiş Odgurmış’a Yemeğe Gitmenin Töresini Söyler bu 
törede gidilecek yemekler gidilmeyecek davetler ve davranışlar belirtilmiştir. (Yusuf Has Hacib,2019: 
362-364)  

4574Türlü türlü olur çağıran kişi Yine çok türlüdür konukluk aşı  

4575 Bunlardan biri düğün yemeğidir Biri de oğul doğunca ya da sünnet için verilendir 4576 Eş dost 
çağrısı ya da arkadaş Büyük veya küçük yakın, kardeş  

4577 Yoğ aşı olur ölü adına ya da Ad san alan biri aş verir başkalarına 

4578 Bunlardan hangisine gitmeli Hangisine gitmemeli, bunu bilmeli  

Bu yemeklerden dost yemekleri gidilmesi tavsiye olunan yemeklerdir.  

4579 Dost, bildik, kardeş yemeği Olunca gidip eşi dostu görmeli  

4580 Yemekte özellikle yabancılara dikkat edilmeli Yemek ve içecek dağıtımı özenle yapılmalı  

4581 Yakın komşun yemek verirse sana Ey yiğit, ahretlik arkadaşın çağırırsa  

4582 Onlara da git, gönüllerini kırma Onları sevindir oğul, sevin sen de  
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4583 Eğer senin için bir yemek verirlerse Git, yemeklerini yiyerek onları da sevindir yine  

Bunlar dışındaki yemeklere gidilmesi ise pek tavsiye olunmaz(Yusuf Has Hacib,2019: 362-364) 

4584 Eğer yemek bunların dışında olursa Ona gitmemek daha iyi, gönlün yaralanır sonra 4585 
Duracak yer bulunmaz, oturacak yer yarım yamalaktır Ey iyi soylu, gönlün kırılır 4586 Ya da 
kabalaşıp olup kavga ederler Yediğin içine sinmez, canın sıkılır  

Yemeklerde nasıl davranılacağında ise az yemek ve sakin olmak öğütlenmektedir  . (Yusuf Has Hacib, 
2019: 362-364) 

4587 Bir doyumluk yiyecek, içecek için Kendini zorla değersiz kılma  

4588 Ne der işit boğazını tutan Kendi boğazına hakim olan insan  

4589 Boğazını gözet, olma ilin aşağılık insanı Bu boğazın için olma insanın kulu  

4590 Çok gördüm saygınlık kazanmış insanları Boğazlarını tutamadıkları için toprak olanları  

4591 Çok gördüm ilde yükselmiş erleri Boğazlarının esiri olup döşendiler yere  

4592 Birçok zengin gördüm boğazının esiri Müflis oldular, düştüler yoksulluğa 

4593 Boğazının esiri olma ey koca boğaz Boğazından bağlanan esir kurtulamaz  

4594 Hangi türlü yemeğe gidersen git Yemek yerken edeple hareket et  

4595 Töre bilmez, akılsız, tavrı düzgün olmayan kişi Töreli kişiyi görünce şaşırır başı 4596 Büyükler 
yemeğe elini uzatmadan Sen uzatma bak, budur bilinen  

4597 Sağ elini uzat Allah adıyla Yemek bereketli, sen de zengin olursun  

4598 İnsanların önündeki lokmayı alma Kendi önündeki neyse onu alıp ye  

4599 Sofrada bıçak çıkarma ve kemik sıyırma Ayı gibi obur olma ama süklüm püklüm de oturma  

4600 Nice tok olsan da geri çevrilmez aş Yemeği kişiye göre ver arkadaş  

4601 Yiyeceği alınca dişle ve yavaş yavaş çiğne Sıcak yemeğe ağzınla üfleme  

4602 Yemeği yerken çarpma sofra üzerine İnsanların düzenini bozma, tavrını düzenle 4603 
Töresizliktir bu, yürü töreye göre Töresiz kişiler zarar verir başka kişilere  

4604 Ne güzel söylemiş töreli kişi Töre bilen insan bulur başköşeyi  

4605 Her şeyin kuralı, töresi var, sözü Töre tam uygulanırsa parlar, insanın yüzü  

4606 Kuralsız, töre bilmez kişi İnsanlara katılırsa ilerlemez işi 

4607 Yemeği iştahla ye elini uzatıp Seni gören evin hanımı sevinsin durup 

 

Sonuç ve Değerlendirme  

İnsanların yaşamları için gerekli temel besini kazanmalarından fazlasını ifade eden yemek ve mutfak 
kültürel bir unsurdur. Bu anlamıyla toplumsal hayat alanında bireylerin üzerinde uzaklaştıkları 
simgeleri kapsayan bir özellik gösterir. 

Yemeğin bu simgeselliği toplumu oluşturan bireyler için didaktik bir işlev ortaya koyar. Bu öğrenme 
aracı törensel bir yemekte statü ve rol ilişkisinin tesisinde belirleyicidir. Bu durum aynı zamanda 
siyasetnamelere de yansımış ve yöneticinin bu ilişkiyi yemekte nasıl tesisi edeceği birçok 
siyasetnamede açıkça ifade edilmiştir. Bu kapsamda Türk yemek kültüründe önemli simgesel 
özellikler karşımıza çıkmakta ve bu simgeler gerek güç ilişkilerini anlamakta gerekse bunun dışındaki 
gündelik hayata ilişkin önemli bir gösterge olmaktadır. 
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TRIBAL FOLK-CRAFT, ART AND CULTURE: A TEXTUAL ANALYSIS
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Abstract:

India is a diverse country to many culture and tradition. Unity in diversity is the most prominent 
feature in the tribal people of India. Tribal follow his/her own custom and laws to substance. Tribes 
have different names at different geographical locations according to their folklore, customs, and their 
social stratification. Every tribal community has unique art and craft which represents their vernacular 
culture and traditional knowledge. The folk tradition and cultural elements can be seen in the select
literary texts of Gopinath Mohanty’s Paraja and Dadi Budha, (The Ancestor), both selected fiction are 
based on Paraja Tribal community.

Paraja tribal folk art and craft are based on the traditional knowledge; their folk art and craft 
skills are passed down within one family for many generations. Paraja traditional painting and craft 
design still occupies an important place in defining tribal folk craft. They decorate their houses and 
wear traditional ornaments which shows their artistic taste. They wear hand weaved clothes with 
colorful threads. Red, yellow, blue, green and dark black are often their favorites. In the same way 
making of house structure also depicts native art, craft and culture. Paraja tribe builds their houses in 
the heap of clay and by making the bamboo fence.

Indigenous folk art is continuum of culture and traditions that shares common community values. It 
includes diverse range of cultural artifacts such as painting, ethnic clothing, instrument made of wood 
and animal skin, use of colorful clay to decorate house strengthen traditional beauty of tribal 
communities. Colorful paintings evoke aesthetic feeling among viewers coming from other cultures. 
Ethnic beauty of tribal community resembles nativity of tribal communities. Indigenous arts reflect 
tribal identity through their music, dance, paintings, and artworks.

Tribal arts and craft are leading factors in economy. Folk arts and folk songs are very important for 
their earning.

Paraja Tribal people know well how to build a beautiful hut by using a wooden frame, piri grass and 
clay. Folk tales are mostly represented in oral storytelling and are usually spread from generation to 
generation. Tribal folk-arts, short stories and dance forms are closely related to their life. Most of the 
folk and tribal arts in India are rooted in spiritual tradition, which is different from modern and 
contemporary art, and these religious functions are left to women to perform with honesty and 
sanctity. The community feels alive through indigenous rituals and festivals, economic activities, 
social customs, myths, legend and history.

Key Words: Tribal Folk-Craft, Art, Culture, Gopinath Mohanty’s Paraja and The Ancestor
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ABSTRACT:

Ultrasound is the sound with the frequency of greater than 20kHz.It is of two types; the low intensity 
and high intensity ultrasound. It has vast applications in medical field. Ultrasound has its history from 
nature because it was discovered in echolocation of bats. It has great importance in food analysis like; 
microbial inactivation, foaming and de-foaming, de-aeration, cooking, freezing and crystallization, 
meat tenderization, drying, extraction, cutting, cleaning, enzyme inactivation, etc. Nanotechnology is 
the study of application of nanoparticle including size range of 1-100nm. It has its history from carbon 
nanotubes, which lead to the discovery of Nano science. It is the emerging technology in every field. 
It has its wide importance in the field of food science. In food analysis, it has its application in two 
major classes; food processing, and food packaging. Some applications include; Nano capsules, 
nanodrops, Nanocomposites, Nano barcodes, Nanofibrils, Nano-sized powders, nanodroplets, etc. In
food industry, both ultrasound and nanotechnology, has great importance in improving the texture, 
aroma, nutritive value, flavor and consistency of food. Some major foods on which these technologies 
are applied are; Meat, fish, poultry, bread, cheese, canned foods, carbonated drinks, ice-creams, 
coffee, etc.
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Abstract

In India, food memoir is an emerging genre that combines personal experiences recounting food 
interactions and memories associated with it. It encapsulates different time-spaces, and landscapes and 
presents them as food spaces. The writers of food memoirs make their private life and knowledge public
by narrating the symbolic significance of food practices along with cultural, ideological and identity 
politics. In contemporary times, there is an increase in the publication and documentation of food 
memoirs in India by women writers in particular. The paper focuses on autobiographical narratives of 
Shoba Narayan’s Monsoon Diary (2003) and Chitra Banerjee Divakaruni’s The Hour of the Goddess
(2006) to understand the link between consumption and patriarchy, gendered social codes of conduct
and memory acting as a medium for gustatory validation of the recipes. The paper involves the 
framework of corporeality to delineate aspects of culinary metaphors, body and gender. Food assumes 
corporeal dimensions when individual experience or memory is articulated orally or through the body. 
The paper questions food memory and the process of gendering through memory. It discusses whether 
food memoirs empower women or essentialise womanhood. Furthermore, why are food narratives
becoming a popular genre among women writers? Does domestic setting contribute to the construction 
of food memoirs? How do food memoirs function as a meta-narrative of feminine culinary genealogy?
It traces the expression of cultural representation of food and how it becomes a performance when 
intergenerational memory is articulated as a narrative. 

Keywords: Indian Food memoirs, Womanhood, Food consumption, Cultural codes of conduct, Kitchen 
space feminism 
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Abstract

Food and Agriculture Organization (FAO) is the United Nations agency that leads international efforts 
to end hunger. The FAO functions as a forum where all nations meet as equals to negotiate agreements 
and debate policies. Developing countries and countries in transition are going to modernize and 
improve practice in agriculture, forestry and fisheries.  The effects of World War II on cereal and 
perennial crop production were much smaller than might have been expected. Industrial crops in the 
centre/south had not yet been sown in mid-March, meaning food supplies in the region were still 
vulnerable to adverse weather conditions. 7 percent of the total land area in Iraq (43.3 million) is 
considered suitable for cultivation. Most irrigated crops are grown on land between the Tigris and 
Euphrates rivers from Baghdad to Basra. Most cereal production in northern Iraq is rain fed. The 
nominal average price of wheat flour fell by 9 percent (11 percent in the north). Continuous flow of 
nutrient film technique, Hydroponic buckets and deep water tubes, Aeroponics floating systems Water 
Treatment Plant (WTF) efficiency was reported to be 60 percent and water loss rate 30 percent and 
many rural communities were dependent on unprotected source Urban areas as supplied through 
Wastewater. Treatment plants (WWTPs) at key locations and springs and underground water provide 
source of water. About 85 percent of households in Burkina Faso use iodized salt, up from 72 percent 
in 1996. 1.3 percent of children under the age of five suffer from night blindness, indicating that 
micronutrient deficiencies remain a serious problem for many people in the country.

Keywords: FAO, Aeroponics, Hydroponics
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INTRODUCTION

Food culture and eatery habits have been the least discussed ideas when it comes to “ethnicity” and 
related terms. However, food plays an extensive critical role in defining a specific ethnicity. Ethnic 
foods are distinctive as they are associated with a particular race, nation, cultural group or heritage 
(Dwyer and Bermudez, 2018:  1). Throughout the Asian American Literature, there has been profound
discussion over the interaction among different ethnic identities that have resulted through immigration 
one (Wang and Guo 2). Due to immigration, in numerous ways, ethnic identities and culture are 
developed and redeveloped in modern societies (Bodvarsson & Van den Berg, 2009: 220). As various 
cultures interact with each other, transformations take place initially, through how people communicate 
and what eatery habits are adopted by them (Husrt, 2003: 213).
Ethnic food, as a crucial entity in defining a specific ethnicity, represents different cultural norms, eatery 
habits, and offer different tastes (Dwyer and Bermudez, para 2). Many studies show that larger region 
of the U.S food market is overcrowded by Asian food markets which serves various ethnic foods such 
as Korean, Chinese, Pakistani, Indian, Thai, and Vietnamese (2). Many of the food dishes only comprise 
of a passing resemblance to the original cuisine from where they have been derived; for example, the 
staples and other foods are considered highly unique to their ethnicities, which are evident among the 
300 different Native American groups residing. Similarly the Asian Americans of Chinese, Japanese, 
Filipino and Pakistani origins have different traditions and taste preferences when it comes to food 
(Pilcher, 2012: 435).
Mexican-American heritage with a Hispanic-Americans differentiate in their  food preferences from 
Puerto Rican Americans; their eatery habits involve a blend of Taino Indian, African, Spanish, and 
continental American influences (435). Every specific ethnic group has its own national dish and a 
national beverage as well. However in the regions of European Union, the foods from South Asia, 
China, Japan, and Pakistan are considered as Asian food (436). “Food has great potential for helping us 
understand the processes of racial formation and transformation in America (Pilcher, 2012: 440)”
Food has always been considered to be a vital form of communication due to the non-verbal prospects 
and many meanings and concepts are shared by the collaboration of different foods, spices and 
ingredients. Scholars like Eivi nd Jacobsen, Roland Barthes and Claude Levi – Strauss have offered the 
knowledge that contributes to the theoretical techniques to analyses and understand how food becomes 
a medium of communication, how foodis communicated and what we communicate about the food. 
Barthes utilizes the “semiotics” to define the function and role of the food. He argues that food functions 
as a sign that communicates any message in addition to it; perhaps some aspects are discussed other 
than itself.  With food and food commodities, consumers just don’t are purchasing for fulfilling their 
nutritional needs but they are buying a whole system and chain of meanings. 
Roland Barthes claims in “Toward a Psych sociology of Contemporary Food Consumption” that food 
should never be seen as insignificant. He also further states that Pyscho-sociology indirectly 
acknowledges eatery trends and pays more attention on how people consume food. Many literary 
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studies establish that food, culture and communication, all are closely interconnected. Such as, In 
America, sugar has become an essential part of every food dish. Many American songs are also based 
on food items such as sugar.  
As a commodity, food is concerned with nutritional value, consumption and food industry however as 
culture, food is considered to be a mode of communication that conveys the traditional values, and 
related to nostalgia, with the rhetorical repertoire of identity, uniqueness and aesthetics. There are 
countless incidents and vivid illustrations in the novels discussed where people and men share the family 
table, and share ideas, communicate and interact with each other. Sometimes the family dinner has 
turned into a battlefield; even some rules are imposed and so on.  
Understanding “ethnicity” and “culture” through food is an astonishing and impressive process because 
as the individual decides to purchase a food commodity, before purchasing a food item, he inquires 
such as what are the ingredients, if it’s halal, why it is manufactured in a certain way, and so on; the 
answers that are obtained go beyond to the culinary knowledge. In these answers, every food expresses 
its meaning, culture and an approach to life. It can be culminated that food functions symbolically and 
communicates with signs. As a communicative practice, the meanings are developed, managed and 
shared with others. Understanding habits, traditions, culture and ethnicities can be explored through 
food and eatery habits and how people perceive it.      
 
Ethnic Foods and Food Culture: How Ethnic Identity is influenced 
 
Ethnic foods refer to the food items and dishes, which are unique and distinctive to a specific ethnic 
group, culture, race, nation, religion or heritage (Dwyer & Bermudez, 2018: 1). Other than the cultural 
values, the consumers of ethnic diets also constitute of distinctive religious, socioeconomic and regional 
characteristics. From the ethnicity formation standpoint, ethnic diet bridges the past and supports the 
entities that are accustomed to sustain the ethnic identity. Ethnic food offers the eaters to experience the 
culinary traditions and the opportunities to exploit new cultural value and new cuisines as well (Dwyer 
& Bermudez, 1). This also helps in designing the cultural relevant nutrition alterations to reach food 
that is nutritionally vulnerable and is difficult to be accessed by the people within the community. Other 
than developing familiarity, various ethnic foods also comprise of actual health importance that has 
elevated their respective appeal. Hence a platform is created where new foods, which are attractive and 
unique, are prepared that appeal to wider segments of the population (1).  
In many ethnicities the food classifications can influence the national status as they can result in the 
exclusion of healthy food and diet and encourage the consumption of unhealthy food items (Dwyer and 
Bermudez, 2018: 2). Ethnic foods also create a false portrayal among the different ethnicities that their 
nutritional values are being fulfilled as the food is culturally important and comprise of value (Dwyer 
and Bermudez, para. 2).   Various studies illustrate the evidence that food choices of individuals are 
basically associated with their ethnic identity and ethnicity. “Food thus entwines intimately with much 
that makes a culture unique, binding taste and satiety to group loyalties. Eating habits both symbolize 
and mark the boundaries of cultures.” (Gabaccia, 2009: 9) 
What separates ethnic identity from the racial identity is the primacy of the culture and culture is highly 
pivotal to the idea of ethnic identity. Ethnicity is referred as the integration of the geographical roots, 
cultural affinity, religious beliefs, a sense of substantial historical events, and sometimes the ascribed 
race is counted as well. With some degree of acculturation, in a particular culture, the ethnic foods and 
cuisines vary dramatically with the passage of time that relate with an ethnic group which is consuming 
them (Nagel, 1994:  161). Same is evident with the ethnic subgroups and races i.e. there are variations 
prevalent in the traditional foods. What happens is, traditional cuisines are passed down from one 
generation to another (Gardaphé & Xu, 2007: 5). In case of immigration ethnic foods and related 
cultures are diffused with other ethnicities. It also works as an “illustration of cultural identity” that 
identifies a particular ethnicity (Gradaphe & Xu, 2007: 161).  
Immigrants have a long history of bringing their ethnic food dishes and cuisines in other foreign 
countries. They cook, and prepare these foods, as to preserve their ownethnic cultural values and tastes. 
According to Gardaphé and Xu, the formation of ethnic identity is influenced by experiences of "food 
productions and services, culinary creativities, appetites, desires, hunger, and even vomit" (5). Since 
the process of inculcating "ethnic inferiority" frequently affects digestive desires of ethnic people, 
culinary themes serve as vehicles for restoring ethnic pride and dignity (Gardaphé and Xu, 6). 
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According to Khilnani (2015) the "notorious smell" of Indian curry is often employed as a trope 
diminishing immigrants in various styles of popular culture (77). Meanwhile, a large number of these 
immigrants open Indian grocery stores and restaurants, thus making food their means of earning money. 
Therefore, as Khilnani concludes, food does two things at the same time: it designates the Asian 
Americans as "the other" and entitles them with a "sense of selfhood" regarding financial security (77). 
Understanding a culture through food is an interesting process because once a person starts asking these 
questions, such as how something is made, what ingredients are in it, or why it is called a certain way, 
the answers obtained go beyond culinary learning. In these answers, food tells us something about a 
cultures approach to life. In the end, we can say that food functions symbolically, as a “communicative 
practice” by which we create, manage and share meanings with others. Understanding culture, habits, 
rituals and tradition can be explored through food and the way others perceive it. 
The food diffusion has been evident largely due to immigrations where cultural diversity was at peak. 
Asian immigrants, since the 19th century has been bringing their influences upon American culture, 
yielding an altered, enriched and nuanced culinary landscape. According to the U.S Census Bureau, 
Asians or Asiatic people are defined as pan-ethnic groups that comprise of ancestral origins from 
Southeast Asia, South Asia, and East Asia. They have played an invaluable part in pioneering the food 
system of United States with their culinary traditions and ideologies. The varying cultures among the 
ethnic groups got much more diffused as diffusion refers to the movement of entities, perceptions, 
ideologies and values from one culture to another.  
When diffusion of the cultures occurs, forms of the traits may lose its actual cultural meaning by 
transferring from one society to another. For example, When the American style McDonald’s 
hamburger was introduced to Beijing and Moscow; they embraced it as luxurious foods that were only 
ordered on festive occasions. However, in America, they are a daily routine, food item. Even the similar 
content is discussed in the fictional literature authored by Asian American writers. For example, “The 
Making of Asian America” authored by Erika Lee elaborates the blend of different cultures (food 
traditions, moral values, communicational styles and so on), due to the Asian immigration. The author 
further explores the history of how Asians have remade themselves and attained new identities so that 
they get fit in America and some of them are under the influence of identity loss. Although the content 
is worth reading but it makes the reader sad and devastated about the problems faced by immigrants. 
 

Immigrant System and Food Culture 
 
In various literature reviews, America is truly declared as a “state of immigrants” (Motomura, 2007: 
14). The American colonies were immigrants that flee from their homeland due to religious persecution. 
However, the later migrants built their own nations and cultural identity. These immigrants are 
considered as the country’s founding power, because they contributed as a labor force that made 
America an economic superpower and how the country’s economic conditions bloom during the 
industrialization period (Chan, 2014: 76). To this day, immigrants have done immense part for this 
country and they have played a productive role in reforming America’s culture and building the ethnic 
communities. Almost the one-fifth population of America is based upon immigrants that are about 60 
million people. Either they are immigrants or the children of immigrants. For the Asian American 
immigrants, the immigration policy is not considered as an abstract ideology but it conveys the concept 
of “family reunification” and this affirms that they are a critical part of the “American Dream” (Chan, 
2014: 80).  
The fictional stories and novels authored by Asian American writers are mainly based on the themes of 
immigration, ethnic identity and food culture (Questia, 2018: 9). The authors discuss how the lives of 
many immigrants are a dialect between the memories of the home country they have left behind and the 
daily struggles of learning the how the new society, culture and moral values work. A new language, 
living conditions, working conditions, working with strangers, working with different ethnic individuals 
and coping with unfamiliar conditions and challenges are faced by the immigrants where they have to 
master the new ways of living (Chen, 2007: 115). There is no confusion over the nostalgia that 
comprises of deep control on the cultural pursuits of immigrants. However, if the immigrant groups 
find similarity among traditions, religious rituals of the host country, they cherish the comfort and enjoy 
it.  
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The authors have specifically discussed that the characters have contributed in many ways that are, in 
the realms of cultural, artistic, athletic and scientific endeavor. On the other hand, the heritage and 
beliefs introduced by the immigrants offer various creative benefits and opportunities to the minuscule 
fraction of the individual having astonishing talents. The benefits include: the motivation to succeed, 
resilience to reach a respectable position, openness to innovation, curiosity to uncover new aspects of 
the foreign ethnicities, and looking forward to the elevated risk pursuits, meaning that conventional jobs 
are less available to them.  
The authors have firm believe over how immigration in the past from all around the world has changed 
America. It is immensely difficult to pinpoint and measure the ways how immigration has changed the 
country as it is notoriously difficult to measure the cultural changes. The themes of the novels are based 
on Asian American History, Ethnic Identity, Cultural Politics, Immigration, Food Identity, Ethnic 
Experience and Food Culture. The society is heterogeneous in nature, the immigrants have added 
diversity. The authors have conducted their efforts to explain and measure that how immigrants 
integrate into a society and how it doesn't remain static. The authors have documented numerous 
growths in religious diversity, ethnic reforms, and racial aspects. This has led to heightened intergroup 
contacts and the transformation among the American institutions and communities.   
It is not conceivable to comprehend a country without knowing its customs and the inclinations of its 
delegates. It is significantly harder to understand the idiosyncrasies of a foreigner minority since these 
individuals are unique in relation to the others as well as need to set up their entitlement to live as they 
wish in a place that isn't verifiably their home. A standout amongst the most significant issues that 
assistance delegates of outsider gatherings to set up their character is their food-ways. Regardless of 
whether individuals fit in with the utilization customs that relate to their local nation or choose to change 
their sustenance examples and absorb to the new settings, this decision dependably recommends much 
data about these worker gatherings. The paper has secured an assortment of subjects and issues 
identified with the idea of food as it is delineated in progress of Asian American essayists. In a portion 
of the books and short stories, food ways are the fundamental theme. In other artistic works, food fills 
in as just a single of the real issues enabling creators to break down settlers' methods for pleasing in the 
US and their ways to deal with safeguarding their personality while endeavoring to secure the 
components of another one.  
There is an assortment of works by Asian American creators concentrated on sustenance topics, which 
makes it simple to recognize subthemes and follow similitudes and contrasts in methodologies. John 
Okada's No-No Boy and Frank Chin's Donald Dukare focused on the subject of self-hatred and examine 
the trouble that heroes meet when attempting to acclimatize into the new condition. Another prevalent 
subject is the depiction of connections among guardians and youngsters. In No-No Boy, John Okada 
depicts the convoluted methods for conveying that exist between a mother and child. Maxine Hong 
Kingston's The Woman Warrior and Mei Ng's Eating Chinese Food Naked uncover the connections 
between a mother and little girl. A few creators put accentuation on manliness and gentility as the parts 
of settlement and the variables having effect on character's personality. In The Woman Warrior, 
Kingston gives careful consideration to feministic disclosures and deterrents met by Chinese ladies. In 
Donald Duk, Chin talks about manliness and declares that it has much impact on building personality. 
The works by Jhumpa Lahiri and Bharati Mukherjee depict the troubles of discovering one's ethnic 
personality and the likelihood of acquiring it with the assistance of following the conventional food 
designs. Aside from these topics, Asian American scholars likewise focus on the issues of sexuality, 
culture, and history. 
In the above mentioned Asian American fictional based literature, the authors tend to explain and raise 
their concerns over history of immigrants, the difficulties faced by the immigrants, ethnic identity, food 
culture, identity crisis, and other themes are also a part of discussion. Due to the diverse nature of the 
themes elaborated in the fictional works, makes it evident to perform an in-depth analysis of the critical 
challenges. 
 

CONCLUSION 
 
The study makes a valuable contribution to the existing literature on Asian American literature, 
immigration, and ethnic identity by drawing distinction between the problems faced by first- and 
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second-generation immigrants in the United States and describing a vital role of cultural practices in 
self-identification and individual well-being. While the latter topic is widely explored by other 
researchers, the findings on categories of differences and similarities among immigrants are rather 
scarce. To get an insight into the distinctions between different generations of Asian American 
immigrants, it is appropriate to sum up the research results acquired from the review of secondary 
sources on the mechanisms of identity development and cultural influences on personality. 
Cultural traditions of a certain ethnic group are learned by individuals since early childhood. As such, 
culture is defined by Dajani (2018) as “collective propositions inculcated (internalized) through normal 
developmental channels to become dispositions that determine perception, organize thinking and shape 
behavior” (18). It means that being exposed to particular cultural influences, a person learns to be an 
integral part of the collective and function harmoniously within it by adhering to accepted behavioral 
norms and participating in widespread practices. Naturally, an individual becomes attached to their 
culture as it shapes the very structure of their psyche and becomes an intrinsic part of their mind. In 
ideal homogeneous countries where nationality, ethnicity, and relevant cultural activities are merged 
and constitute an organic whole, a person who is raised there usually feels psychologically secure and 
integrated into society. However, in a context of immigration and multiculturalism, the situation is 
different because of strong cultural contrasts that individuals face. When the host and the origin 
countries (or the majority and the minority groups) are culturally distant, an ethnically distinct person 
can struggle to find a balance between different values, customs, and views to which they are exposed.  
When speaking of a subtle distinction in the experiences of first- and second-generation immigrants in 
the United States, it is defined by the way in which they are exposed to the host and origin environment. 
The newcomers undergo both cultural and geographic displacement, while their children early become 
exposed to a multitude of diverse traditions and stereotypes as the citizens of the multicultural state. 
Overall, the main problem for first-generation immigrants is cultural bereavement or, in other words, 
the loss of familiar social and cultural structures, support networks, and language. A typical reaction to 
such a situation is grief, psychological distress, and anxiety.  
On the other hand, the main problem for second-generation immigrants is that they may be prone to 
internalize the beliefs and stereotypes about their ethnicities that are most widely available in the 
dominant American culture. As the plethora of examples and evidence pieces from both primary and 
secondary sources demonstrated, ethnic minorities were frequently discriminated and marginalized 
during the history of the United States. As a consequence, immigrants, especially those who were born 
and raised in the host country, could struggle with self-identification because the conflict between 
ethnicity and nationality was severe in this case. However, even though open discrimination against 
minorities may be relatively rare nowadays, different ethnicities are often misrepresented in the 
mainstream culture. Their inadequate image is formed and transmitted to all members of society through 
education, mass media, and so forth. Thus, in the worst scenario, immigrants' children can develop 
contempt for their ethnic background and, in a slightly more favorable scenario, their ethnic identity 
remains unexplored. 
The performance of traditional cultural practices of the origin country and the establishment of 
meaningful links with other members of the ethnic group become tremendously important for 
immigrants of different ages as they strive to assimilate into the new world and find a balance between 
one’s nationality and ethnic identity. It was revealed in the present research that such mundane cultural 
practices as food preparation and consumption have incomparable emotional significance to humans 
because, through them, individuals express their ethnic traditions and identities on a day to day basis. 
People tend to develop a strong attachment to the foodways of their origin countries as they usually 
evoke pleasant memories and even help one comprehend his or her place in society and purpose in life. 
For example, in many Asian cultures women cook and serve food for others and, through a diligent 
performance of these chores, they care for their in-group members and fulfill the conventional feminine 
role of a nurturer. Thus, various ingredients, dishes, and culinary practices serve as cultural and ethnic 
markers, and different generations of immigrants demonstrate and develop connections to their ethnic 
background through them. 
Culinary practices take a special place in the lives of first-generation immigrants as they allow soothing 
cultural anxieties, handle fears and other adverse emotions that arise due to exposure to otherness. In 
many primary sources, including No-No Boy, The Bonesetter’s Daughter, “Mrs. Sen,” and others, the 
preference of traditional foods by newly arrived and older immigrants was emphasized. However, it 
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was also observed that while culinary practices and adherence to other customs helped fulfill the 
characters’ need for comfort, they also signified immigrants' inadaptability and marked them as 
outsiders. Overall, it is worth noting that dietary choices rely heavily on individual preferences and may 
not necessarily depend on cultural upbringing. A person may like traditional foods merely because of 
their taste. Still, it is also valid to assert that a person’s attitudes and ability to remain open to new 
cultural influences, views, and common activities largely contribute to positive outcomes in the 
acculturation process. According to Bhugra and Becker (2005) cognitively and psychologically flexible 
migrants are more likely to develop a sense of belonging in their host state (21). They observe that “the 
majority culture may seem less threatening and more inviting as the individual becomes more 
linguistically and socially fluent in this new culture” (Bhugra & Becker, 2005: 21). Therefore, strict 
preference of their ethnic traditions and languages by first-generation characters in the analyzed literary 
pieces may have negative connotations as well: it can be regarded as an ultimate symbol of their 
perpetual alienation and inability to find their place in the host environment. 
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Abstract 

 

Studies on the four centuries of Ottoman rule in Africa generally focus on economics and history. There 
is a great lack of studies that shed light on this period in terms of questions of folklore. In this context, 
the starting point of this paper is to set an example for the scientific studies that are lacking for an 
understanding of African culture in the Ottoman period within the framework of the common past. In 
this paper, the food culture of Egypt is discussed by emphasizing the width of the borders of the Ottoman 
cultural world. While doing so, it is underlined that Egypt was not simply a land within the borders of 
the Ottoman Empire; it was also a center providing food and drink even directly to the Ottoman palace 
and an important stop in the spice and coffee trades. The food culture of Egypt is examined here within 
the framework of the Book of Travels by the famous traveler Evliyâ Çelebi, who lived in the Ottoman 
Empire in the seventeenth century and had the opportunity to travel to various countries for various 
reasons, collecting information about those lands along the way. As its research methodology, this paper 
compiles the elements of Egyptian food culture mentioned by Evliyâ Çelebi and compares them with 
other works written on the same subject. Besides the material elements that make up the food culture, 
the paper also discusses the contextual elements and emphasizes the examples given by Evliyâ Çelebi. 
Thus, it has been shown that the Book of Travels not only draws a broad framework reflecting the 
Egyptian food culture of the period in which it was written, but also contains several interesting details.  

 

Introduction 

 

The historical and cultural relations that emerged as a result of the Ottoman Empire's domination of 
North Africa for more than six hundred years is an academically neglected area. This is a major 
deficiency for a comprehensive understanding of the historical and cultural heritage of the Ottoman 
Empire. As a matter of fact, the lack of studies in this field causes unknowns and gaps not only in terms 
of Ottoman history and culture, but also in terms of the history and culture of the peoples who lived in 
that geography, as well as the countries that ruled before and after the Ottomans in the lands where the 
Ottomans dominated in Africa. 

In terms of Ottoman-African and Turkey-Africa relations, the periods that are particularly striking in 
terms of cultural relations can be characterized as the period from the sixteenth century, when the 
Ottoman Empire began to dominate the continent, to the twentieth century, when its dominance ended, 
and the modern period in which African countries' colonization processes and independence struggles 
were experienced.  

The existence of the Ottoman Empire in Africa, which was established in the fourteenth century, started 
in the sixteenth century with the end of the Mamluk administration in 1517 as a result of the Egyptian 
campaign organized by Yavuz Sultan Selim, and lasted for four centuries until the Ottoman soldiers 
withdrew from Tripoli, which was under Italian occupation, in 1918. During these four centuries, 
cultural exchanges and exchanges took place in the lands under Ottoman rule and between the regions 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

299 
 

they interacted with and the other regions of the Ottoman Empire, both by the hand of the ruling class 
and by trade. 

 

Evliya Çelebi's Travel Book is a work of 10 volumes. In the last volume of his work, Evliya Çelebi 
described his observations and what he heard, especially during his time in Egypt (1670?-1684?). 
However, he also shared what he saw and heard from others during his travels in the surrounding areas 
and especially in the Nile delta. In this study, the transfers concerning Egyptian food culture in the 10th 
volume of Evliya Çelebi's book titled Seyahatname will be discussed, the information he provided will 
be compiled and compared with the sources related to the period. 

 

Despite the fact that Turkey has very deep and sincere historical and cultural relations with the African 
continent for nearly 500 years, unfortunately very few scientific studies have been conducted on African 
peoples and cultures in our country. 

 

I received my PhD in 2021 on Translation and Cultural Studies with my thesis titled “Food Culture of 
Egypt within the Framework of Evliyâ Çelebi’s Book of Travels” and this paper is actually to promote 
it in an academic circle specializing in food and cultural studies. So, I want to begin with thanking the 
organizing committee and you precious audience for this opportunity.  

 

Materials and Method 

 

The scope of my thesis is as the title suggests mainly the Book of Travels by Evliya Çelebi. I chose his 
work as my main source because he talks about anything and everything related to culture. After reading 
Evliya Çelebi’s work, we know about the climate of Egypt and the elements affecting it. We know what 
plants and crops grew in which cities -and even villages-, which products were famous in certain places. 
For example, we learn that the honey produced in Jazeera-tuz-zahab and Aswan were famous, Giza’s 
yoghurt and Berme’s chicken factories were also very well-known. We understand which animals were 
kept by farmers and which ones were being hunted. We know about the drinks and alcoholic beverages 
consumed at that period. We also learn which foods were consumed on special occasions and what 
those special occasions were -like mawlid ceremonies, which are very important activities of certain 
religious sects, like al-Badawis, al-Desuqis, and al-Gulshanis. We learn about the food consumed in the 
palace in Cairo, we also learn about the food that was given as charity in mosques; besides learning 
about the food given after funerals. We understand the table manners of that time and how certain 
groups of people lacked those manners. We discover the foods and especially fruits were used as gifts 
when visiting people. We learn about the places where food items were traded. We learn exactly at 
which places certain foods were kept and distributed to the public, such as Joseph’s granaries, and which 
ports were used for certain crops. We also learn about the facilities and equipment used to produce food, 
such as grain mills and oil mills. We learn about the street food at that time. We also learn about the 
food Evliya Çelebi calls weird. These are mainly the food items that did not exist in Anatolia or 
specifically in Istanbul. So, Evliya Çelebi described such items to introduce new stuff to his audience. 
Sometimes when talking about weird items he exaggerated and sometimes switched to writing fiction. 
Nonetheless, it makes his style a page-turning one and keeps the reader awake to judge what is real and 
what is fictitious. For example, he writes about banana and reading it from the point of view of a person 
who lived in 17th century, never seeing a banana makes us chuckle at times. Him comparing it to a 
yellow eggplant is very descriptive yet funny for today’s reader. That’s why I chose Evliya Çelebi’s 
book. To show how rich in content it is.  
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I also used the works of certain travelers visiting the same lands around the same time period. One of 
the leading ones is Hasan al-Wazzan and the other one is Edward Lane. They all have the recordings of 
their own experiences and observations in the centuries they visited Egypt.  

 

I also turned to official documents of Ottoman records when available and prepared my thesis.  

 

In my thesis I describe the food and beverages that were consumed in Egypt in the 17th century. But the 
thesis is not only focusing on these food items. It also underlines the fact that food culture does not 
merely consist of the food itself; it is mainly about the cultural aspect of it. How the food was consumed, 
on what occasions, with whom, who were to be invited and not to be invited, and how the food was 
presented were important matters of social gatherings.  

 

Moreover, considering the time period, where the food storage was and how the food was stored were 
really important matters. Salting and drying techniques along with boiling with sugar were the main 
methods to preserve food when refrigerators were not available. Besides, we better understand when 
we imagine the circumstances of those times, why people were regarding fish as a food for the “poor” 
and why people avoided eating fish when they had anything else to feed on. We also learn about the 
circumstances that ended up creating bottarga, which is a world-wide appreciated sea food firstly 
documented to be produced in Egypt.  

 

Findings 

 

One and the most important findings of my thesis is Egypt was not simply a land within the borders of 
the Ottoman Empire; it was also a center providing food and drink even directly to the Ottoman palace 
and an important stop in the spice and coffee trades. It also underlines the fact that Egypt has a common 
culture with the rest of the Ottoman world.  

 

The importance of Egyptian ports in food trade is very well described in the Book of Travels, counting 
each and every port with the items traded in them. Particularly we learn how rice and sugar were 
significant products of Egypt on which the Ottoman palace dependent to a great extent. 

 

Another important finding is the social aspect of food culture in Egypt, where the public found and 
created occasions to gather and share food to celebrate important days, such as the days Nile was 
flooded, the religious festivals (Ramadan and Adha Eids), the days when the pilgrimages were leaving 
for the Holy Lands and also when they returned, to welcome a newly appointed statesman of higher 
ranks, to celebrate the birth or death of a significant religious figure, etc. Furthermore, the Egyptians 
were offering food to the rich and the poor at the charity kitchens of certain mosques, which is very 
similar to today’s soup kitchens distributing mostly bread and soup to the public. 

 

It is also important to see the diversity in the products Evliya Çelebi described. There were many fruits 
and vegetables along with several kinds of drinks. When it comes to weird and strange food, I sticked 
to Evliya Çelebi’s descriptions. Or else I would regard eating pigeons in Sultan’s feasts as something 
weird for today’s standards. But Evliya Çelebi did not present it that way. And when we check the 
official documents of Palace’s kitchen, we see that it was a common routine for the royals to feast on 
pigeons. However, and of course, Evliya Çelebi regarded what was uncommon for himself and his 
audience in his mind as weird, such as banana, cauliflower, and okra. He presented cauliflower and okra 
as vegetables specific to Egypt. He also mentioned how the poor had mulukhiyah and okra at their 
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weddings. Some of these weird foods are fig opuntia, Christ’s thorn, golden shower, banana, 
abdoollawee melon, Asi dates, Gasul plant (like coffee), lupin bean, Asfur plant, okra, mulukhiyah, 
fenugreek, and hallum cheese. He also claimed that the Egyptians used to eat Nile’s horse and a kind 
of rat. Specifically people belonging to Rifaiyye sect used to eat snakes. According to Evliya Çelebi’s 
accounts the Egyptians used to cook their meals with a substance called “natrun” a type of salt that is 
unhealthy to consume but helps for cooking the meal quicker.  

 

In a cause-and-effect relationship, Evliya Çelebi explains how beverages were very important in 
Egyptian culture. Since Nile’s water is phlegm-like and well water was scarce, Nile’s water had to be 
spiced and sweetened before being consumed. Besides the hot weather made people crave for more 
water. That’s why people were having a variety of sherbets and alcoholic beverages in Egypt. Evliya 
Çelebi also describes a drink called “subiya” that is still traditionally consumed in Egypt in Ramadan 
festivals.  

 

Besides, Evliya Çelebi depicts the chicken factories in Berme, which used to be the subject matter of 
many travelers visiting Egypt and which mainly gave the idea to today’s hatching machines.  

 

There is also a tradition called “tree scaring” in Anatolia. Evliya Çelebi claimed to having observing it 
in Egypt as well. This shows how the common culture is shared in the Ottoman lands. In this “tree 
scaring” tradition men go near the tree that is not producing any fruits. They start talking about cutting 
it down if it continues to be like that. On some occasions they even hit the trunk with an axe. In the end, 
the tree starts giving fruits because it fears death.  

 

On the other hand, the Book of Travels also documents the technology of its time. I have mentioned the 
mills and the chicken factories, there is also another technology worths mentioning: hunting fish with 
fire crackers. Although it sounds a bit off fiction, existence of official documents prohibiting it proves 
that it was a common practice. 

 

Evliya Çelebi called a specific kind of lemon “hummas”, when Edward Lane used the same word for 
the sour plant “sorrel”. So in Turkish, there is an ambiguity about the use of this word. I will propose 
correcting it, saying hummas actually means sour in Arabic.  

 

There is also a funny finding that was not meant to be in my thesis, but I found it worth mentioning. 
Evliya Çelebi referred to the story of how the Sphinx’ nose was broken. Since the Book of Travels was 
written in 17th century, this reference is a proof against the claims that Napoleon’s armies broke it during 
the invasion. That’s why I find it worthy of sharing.   

 

Evliya Çelebi also described the dietary habits and their medical purposes. I put the sentence like this 
because at that time besides preparing special recipes as medicine, people used to eat and drink certain 
items for their health benefits. For example, they believed banana was good for their sight, honey was 
the cure for everything, etc. Besides, Evliya also described the secret recipe of the famous Egyptian 
snake potions.  

 

That is why, overall and all in all, The Book of Travels is a very interesting source for everything related 
to culture. 
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Conclusion 

 

To conclude, Evliya Çelebi's Travel Book is a unique resource in terms of understanding the Egyptian 
food culture of the period. It can also serve as a source for cultural studies to be conducted on different 
subjects about Egypt in the 17th century. 

Besides, more research should be done on the limits of cultural sharing, emphasizing the breadth of 
Ottoman geography.  

 

Last but not the least, with the existence of such research and works our ties with Africa should be re-
established by emphasizing our cultural sharing. 
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Öz 

 

Yemek, bir toplumun kültürünü ve kimliğini yansıtan en önemli öğelerden biridir. Toplumları özgün 
kılan ise kültürel değerlerini yansıtma şekilleridir.  Medeniyetler ve toplumlar arasında din, dil, inanış, 
yaşam tarzı, olaylara bakış açısı ve dünya görüşü, çevreyi algılaması ve yorumlaması gibi çeşitli 
unsurlar benzerlik ve farklılık göstermektedir. Tıpkı bunlar gibi mutfak kültüründe de yeme-içme, sofra 
düzeni ve yeme adabı konusu benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Yapısı ve alışkanlıklarına göre 
her ulusun kendine has mutfağı vardır. Bunların içinde Arap mutfağı kendine özgü bir kültüre sahiptir. 
Arap mutfağının kendine özgü nitelikler kazanmasında ve zengin bir mutfak olmasında, tarihsel 
birikimi ile çeşitliliğinin, coğrafi zenginliği ile değişkenliğinin ve farklı kültürlerle etkileşimde 
bulunmasının etkisi vardır. Arap Yarımadası’nın iklim koşulları ve yer şekli, önceleri bu bölgede güçlü 
bir mutfak kültürünün gelişmesine imkân vermemiş, zamanla Arap toplumlarının geniş bir coğrafyaya 
yayılması ve farklı kültürlerle etkileşime girmesiyle birlikte Arap yemek kültürü zenginleşmiştir.  Arap 
mutfağı, bir ucu garpta Atlas okyanusu ile komşu olan Fas, diğer ucu şarkta Hint okyanusu ile sınırı 
bulunan Umman, kuzeyde Suriye ve güneyde Sudan’a kadar uzanan son derece geniş bir coğrafyanın 
mutfağını yansıtmaktadır.  Dünya mutfağı içinde hem çeşit hem de lezzet açısından özel bir yere sahip 
olan Arap tatlıları binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Arap mutfağında tatlılar, tarih boyunca önemli 
bir yere sahip olmuş, diğer yiyecekler arasında özel yeri olan bir gıdadır. Geniş bir yelpaze içerisinde 
yer alan çok sayıda sütlü, şuruplu, hamurlu ve meyveli tatlıları bulunmaktadır. En çok bilinen Arap 
tatlıları arasında, kunâfe, ma‘mul, besbuse, halavetu’l-cubn, ummu ali, asâbi‘ zeyneb bulunmaktadır. 
İnsanoğlu yeryüzünde varoluşundan itibaren tatlı gereksinimini meyveler aracılığıyla karşılamaya 
başlamış, endüstrinin daha da ilerlemesiyle çeşitli tatlılar ortaya çıkmıştır. Binlerce yıldır süregelen bu 
lezzet Arap halklarını etkileyerek edebiyatlarına da konu olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Mutfağı, Tatlı, Gastronomi. 

 

THE DESSERT IN ARABIC LITERATURE 

 

Abstract 

 

Food is one of the most important elements that reflect the culture and identity of a society. What makes 
societies unique is the way they reflect their cultural values. Various elements such as religion, 
language, belief, lifestyle, point of view and world view, perception and interpretation of the 
environment show similarities and differences between civilizations and societies. Just like these, there 
are similarities and differences in food and beverage, table setting and eating manners in culinary 
culture. According to its structure and habits, each nation has its own cuisine. Among them, Arab 
cuisine has its own unique culture. The historical background and diversity, geographical richness and 
variability, and interaction with different cultures have an impact on the Arab cuisine's unique 
characteristics and being a rich cuisine. The climatic conditions and landform of the Arabian Peninsula 
did not allow the development of a strong culinary culture in this region at first, and the Arab food 
culture enriched with the spread of Arab societies over a wide geography and interacting with different 
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cultures. The Arabian cuisine reflects the cuisine of an extremely wide geography extending from 
Morocco to the Atlantic Ocean on one end, Oman bordering the Indian Ocean in the east, Syria in the 
north and Sudan in the south. Arabian desserts, which have a special place in world cuisine in terms of 
both variety and taste, have a history of thousands of years. Desserts in Arabian cuisine have had an 
important place throughout history and have a special place among other foods. There are many milk, 
syrup, dough and fruit desserts in a wide range. Among the most well-known Arabian sweets, there are 
kunâfe, ma‘mul, besbuse, halavetu'l-cubn, ummu ali, asâbi' zeyneb. Mankind has started to meet its 
sweet needs through fruits since its existence on earth, and various sweets have emerged with the further 
progress of the industry. This flavor, which has been going on for thousands of years, has been the 
subject of their literature by influencing the Arab peoples. 

 

Keywords: Arabic Language and Literature, Arabic Cuisine, Dessert, Gastronomy. 

 

Giriş 

İnsanoğlunun mutfak ile ilgili tecrübeleri tarihin ilk aşamalarına dayanmaktadır. İlk mutfak 
deneyimleri, tohumları öğütme, hızla çürümeye meyilli olan ve çabuk bozulan malzemeleri korumak 
için yapılan kavurma, fermantasyon ve kurutma işlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzyıllardır 
biriken deneyimler ve yeni yöntem bulma arayışlarıyla birlikte pişirme ve yemek hazırlama, bilimsel 
bir disiplin haline gelmiştir. Mutfakla ilgili tecrübeler çeşitli milletlerin bilgi birikiminin 
harmanlanmasıyla meydana gelmiş, temas kurulan halklardan etkilenilmiştir. Böylelikle mutfak, 
evrensel bir miras olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim beslenme alışkanlıklarını belirleyen ana 
unsurlar arasında, bireyin yaşadığı toplumun kültürel özellikleri, çevresel faktörler, toplumlar arası 
etkileşimler ve ekonomik durum gösterilmektedir (Yıldız, Yurt ve Doğan, 2010, s. 540). Aynı zamanda 
bireyler, içinde şekillendiği toplumda yaşanan fiziki ve kültürel çevre içerisinde kendi yemek kültürünü 
geliştirmektedir (Çetin, 2006, s. 8). 

Bahsi geçen bu unsurlar, ayrı ayrı yörelerde çok farklı gıda muhafaza, hazırlama ve tüketim yöntemleri 
ve dolayısıyla çeşitli mutfak kültürleri oluşturmaktadır. Hatta etnik köken ayrılıkları, dinsel farklılıklar 
ve göç eden yeni kavimler nedeniyle, bu kültürel zenginliği, aynı yörede, dar bir coğrafi alanda bile 
gözlemlemek mümkün olmaktadır. Her yönüyle bir kültürel hazine olan bu durumun korunması ve 
yaşatılması gerekmektedir (Özateş, Palamutoğlu ve Kasnak, 2014, s. 585-586).  

Arap mutfağının genel özellikleri incelendiğinde, “yemeklerin coğrafi bölgelere göre değişiklik 
göstermesi” önemli özellikler arasında bulunmaktadır. Bu durum, geniş bir coğrafyaya yayılmış olan 
Arap ülkelerinin coğrafi bölgelere göre farklı kültürel özelliklerinin bulunduğunun bir işaretidir. 
Tarihsel süreç incelendiğinde; Arap mutfağının ilk olarak Lübnan, Suriye, Filistin ve Ürdün mutfağı 
gibi göçebe bedevi kültüründen etkilendiği görülmektedir (Gheorghe ve Bulin, 2014, s. 198). 
Günümüzde Arap kültürünün hâkim olduğu Orta Doğu’da, yaklaşık 360 milyon kişinin yaşadığı 
22 devlet bulunmaktadır. Bu ülkelerin nüfusunun çoğunluğunu Arap ve Müslüman olan halklar 
oluşturmaktadır. Arap ülkeleri, batıda Atlantik Okyanusu’ndan doğuda Umman Denizi’ne, kuzeyinde 
Akdeniz’den, güneydoğusunda Afrika Boynuzu ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan ve Arapça 
konuşulan büyük bir coğrafyayı kapsar. Son derece geniş bir alanda bulunan ve farklı kültürlerden 
etkilenen bu toplumların kültürlerinde çeşitliliğin ve zenginliğin bulunması, son derece doğal bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Arap mutfağında birçok yöresel yiyecek bulunmaktadır. Özellikle Suriye 
başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Mısır yöresel yemekleriyle ünlüdür. Fas, Tunus ve Cezayir’i 
kapsayan Kuzey Afrika mutfağı da son derece çeşitli yemekleri barındırmaktadır. Özellikle Fransız 
kültüründen etkilenen Kuzey Afrika mutfağı Arap ve Fransız yemek kültürünü harmanlamış ve kendine 
has bir mutfak oluşturmuştur. Binlerce yıllık uygarlıkların yaşamış olduğu bu bölgede, Arap, Batı ve 
Doğu kültürleri birleşerek zengin bir yemek kültürünü ve çeşitliliğini meydana getirmiştir (Yıldız, 2013, 
s. 60). 

Beslenme ve yemek alışkanlıkları, kültürün bir parçası olması nedeniyle her toplumda farklılık 
göstermektedir (Karaca ve Karacaoğlu, 2016, s. 577). Kuru bir tabiat ve zor iklim şartlarından dolayı 
hayatın zorluğu ve sertliğiyle karşı karşıya kalan Arap toplumlarında özellikle hurma, koyun ve deve 
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ürünleri büyük bir nimet olarak görülmüş ve değer verilmiştir. Son derece kısıtlı imkânlara sahip 
oldukları için tatlı ve meyve zenginlerin ve cömert bireylerin yiyeceği olarak görülmüştür. Sofralarında 
bulunan yiyeceklerin çölden kendilerine düşen pay olduğuna inanmışlardır.  

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada, bilimsel bir araştırma yöntemi benimsenmiştir. Çalışma kapsamında, klasik ve modern 
kaynaklardan yararlanılmıştır. Arap edebiyatındaki tatlı motifi, akademik bir yöntemle incelemeye tabi 
tutulmuş, çalışmanın somut deliller üzerine oturtulması için Arap edebiyatından seçilen şiir 
örneklerinden istifade edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Arap edebiyatı ile ilgili kaynaklarda tatlı kültürünün Persler aracılığıyla Yemen’e geldiği ve daha sonra 
Hicaz bölgesine ulaştığı geçmektedir. Cahiliye dönemi şairlerinden Umeyye bin Ebî’s-Salt, içeriği su, 
şeker veya bal, nişasta, kakule ve damla sakızından oluşan el-Faluzec tatlısını Yemen’in en 
zenginlerinden biri olan Abdu’l-Medan b. ed-Diyân’ın evinde yemiştir. Umeyye bin Ebî’s-Salt, ev 
sahibinin tatlı ikram etme cömertliğinde bulunması karşısında methiye şiiri okumuş ve ev sahibine 
övgülerde bulunmuştur (Buşiye, 2009,  s.162). Faluzec tatlısı aynı zamanda pek çok şairin tasvirlerine 
konu olmuştur. 

Bir Arap halk inanışına göre, midede, yerini tatlıdan başka hiçbir şeyin dolduramayacağı bir köşe 
bulunmaktadır. Bu sebeple, özellikle iştahlı kimseler için tatlısı eksik bir ziyafet yarımdır, tatlı 
bulunmayan sofra yarım bir sofra olarak tanımlanmaktadır. Bedevi bir Arap, sofrasına konuk olduğu 
ev sahibini henüz yemeğe başlamadan tatlı ikram etmeye teşvik etmek için şu sözleri söylemektedir 
(Şahin, 2011, s. 102): 

 ً  "ال تدع اِحسانك عندي خداجاً,و ال تخلّج معروفك اِليَّ خالجا

 و ال تَُسمني أن ألتمس ما قبلك عالجا"

“Bana yaptığın bu iyiliği eksik bırakıp hayrı hasenatına gölge düşürme. İkram ettiklerin yüzünden sonra 
beni derman aramaya mecbur etme” Arapların Türklerle olan kültürel, tarihi ve coğrafi yakınlığı, 
zamanla edebiyat, müzik, yemek, gelenekler, mimari, sanat gibi alanlarda kendini göstermiştir (Yılmaz, 
2009, s. 52). Nitekim İslam dini benimsendikten sonra, Arap mutfağının varlığı Türk mutfak kültüründe 
daha çok hissedilmeye başlanmıştır (Güler, 2007, s. 4). Bu etkileşim özellikle Osmanlı mutfağındaki 
pek çok yemek ve malzeme isimlerinin Arapça ve Farsçadan alınmasında kendini göstermektedir 
(Közleme, 2012, s. 183). 

Arap mutfağındaki tatlı çeşitlerine bakıldığında şerbetli ve yağda kızartılarak yapılan tatlıların sayısının 
fazla olduğu görülmektedir. Aynı zamanda Türk mutfağında bulunan tatlıların çoğu Arap mutfağında 
da görülmektedir. Hem Türk hem de Arap mutfağında meşhur olan künefe, baklava ve muhallebi tatlısı 
her iki mutfakta da aynı şekilde adlandırılmaktadır. 

Arap edebiyatında tatlılar ile ilgili edebi tasvirlere de yer verilmiştir. Tüm Arap halkları tarafından 
bilinen ve sıklıkla tüketilen aynı zamanda Türk mutfağında da kalburabastı, vezirparmağı veya Bağdat 
hurması olarak bilinen  أصابیع زینب   (Zeynep’in Parmakları) tatlısıyla ilgili hoş bir nükte şu beyitte 
geçmektedir (Şahin, 2011, s. 102): 

ما "فما حملت كفُّ امرٍئ متطعِّ
  

اَلذَّ و أشھى من أصابع زینَب"
   

 “Bir erkeğin eli, Zeynep’in parmaklarından daha leziz ve nefis olanını tutmamıştır.”  

Meyvelerden biri olan hurma, Arap kültüründe önemli bir yere sahiptir. Taze veya kuru olarak tüketilen 
hurma aynı zamanda tatlılarda dolgu malzemesi ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. 

Arap mutfağında ayrı bir yere sahip olan hurmadan yapılan tatlılar arasında, Ma‘mul adlı bir kurabiye 
çeşidi bulunmaktadır. Ma‘mul, dışı un ve irmik karışımı bir hamurun içinin ezilmiş hurmayla 
doldurulup çeşitli şekiller verilmesiyle hazırlanmaktadır. Aynı zamanda yiyecekler, dini günlerin, 
gecelerin ve törenlerin önemli bir parçası olarak görülmektedir.  Ma‘mul de hem günlük hayatta hem 
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de Ramazan ve Kurban bayramlarında ve özel günlerde kahveyle birlikte tüketilmektedir. Nitekim 
kahve de Arap edebiyatında şiirlere konu olan önemli gıda maddelerinden birisidir (Ayyıldız, 2021, s. 
61-68). Yine Makrûd adlı tatlı, hurma dolgusuyla yağda kızartılıp sonra şerbet dökülerek tüketilen ünlü 
bir Kuzey Afrika tatlısıdır. 

Arap mutfağında çok önemli bir yere sahip olan künefe tatlısının geçmişi asırlar öncesine 
dayanmaktadır. Tel kadayıf veya irmikli bir hamurun arasına peynir koyulup üzerine de şekerli şerbetin 
dökülmesiyle yapılan künefe, yüzlerce şiire, betime ve teşbihe konu olmuştur. Lezzeti, hoş kokusu, 
peynirin hafifliği ve uzun süre tok tutması sebebiyle yüzyıllardır tercih edilen bir tatlıdır. Tarihte 
künefeyi ilk tüketen kişinin Suriye valiliği yapan Muâviye b. Ebû Sufyân olduğu geçmektedir. Ramazan 
ayında oruç tuttuğu müddet içerisinde çok fazla açlık hisseden Muâviye doktoruna durumu anlatır. 
Doktur da uzak süre tok kalabileceği bir yiyecek önerdiğinde kendisine künefe yapılır  (Ali, 2015, s. 
87). 

Özellikle Arap şair ve yazarlar, Emeviler döneminde künefe ve kadayıf üzerinde durmuşlardır. Ünlü 
Arap şairi İbn Rûmî künefeyle ilgili şu dizeleri söylemiştir (Ali, 2015, s. 87-89): 

"قطائف قد حشیت باللوز
   

والسكر الماذي حشو الموز
   

تسبح في آذّي دھن الجوز
   

سررت لما وقعت في حوزي
   

سرور عباس بقرب فوز"
   

 “Kadayıf badem ile doldurulmuş 

Akan şeker ise muz dolgusu 

Hindistan cevizi yağında yüzüyor 

Havzî’ye düştüğümde sevindim 

Zafere yakın olduğunda, Abbas’ın mutluluğu gibi.” 

Eyyubiler Dönemi ünlü şair İbn Nübate el-Mısri, bir tatlıcı dükkânına girdiğinde künefeyi göremez ve 
üzüntüsünü şöyle dile getirir  (Ali, 2015, s. 92): 

 ما رأت عیني الكنافة إال

عند بیاعھا على الدكان   

فما أتعس ھذا الشاعر المسكین! وما أحوجھ إلى العطف والرثاء!   

فھذه اللیالي التي نعم الشاعر فیھا یأكل الكنافة اللذیذة باقیة في ذاكرتھ ولن تفارقھ ما دام حیاً.   

ففي تلك اللیالي السعیدة في نظره كان حینما یمسك الكنافة بیده یكاد یجن من شدة الفرح والسرور   

“Gözlerim dükkânda satılanlardan künefeden gayrısını görmedi, bu garip şairi dahası mutsuz etmedi, 
şefkate ve ağıta ne kadar da muhtaç! Bu sevinçli gecelerde künefeyi elinde tuttuğu zaman, neredeyse 
mutluluktan ve neşeden çıldıracaktı.” 

Kadayıf ise Abbasiler döneminden beri bilinmektedir. Un, irmik, vanilya ve kabartma tozuyla yapılan 
bir hamurun saç üzerinde yuvarlak küçük şekillerde dökülerek tek tarafının pişirilmesiyle yapılır. Bu 
tek tarafı pişirilen hamurun içerisine ceviz, kaymak, antepfıstığı gibi istenilen malzemenin 
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doldurulmasıyla kapatılarak yağda kızartılır. Sonrasında şerbete batırılarak tüketilir. Türk mutfağında 
da sıklıkla tüketilen tatlılardan biri olan kadayıfın yapılış şekli, Arap mutfağında farklıdır. Türk 
Mutfağında taş kadayıf olarak bilinen kadayıf aslında her iki kültürde de eski bir geçmişe sahiptir. 

Memlukler döneminde, hicri 917 yılında, Mısır’da Sultan el-Ğûrî döneminde şeker fiyatları çok 
yükselmiştir. Ünlü tarihçi İbn İyâs, dönemin Kahire valisine artan şeker fiyatları sebebiyle kadayıfın da 
fiyatına zam geldiği ve bu yüzden fiyatı daha uygun olan künefeyi tercih etmek zorunda kaldığıyla ilgili 
şu beyitleri yazmıştır(Ali, 2015, s. 95): 

"وقد صرت فى وصف القطایف ھائماً 
   

تراني ألبواب الكنافة أقرع
   

 ً ً با محتسبا فیا قاضیا
   

نا الحلوى نطیب ونرتع"عسى ترخْص ل
   

 “Kadayıfı tasvir ederken kendimden geçtim 

Künefenin kapıları beni dazlak görür 

(Amelleri tek tek sayan) takdir sahibi Allah 

Tatlı ucuzlasa da leziz tatlıyı çok yesek.” 

Arap mutfağında özellikle Kuzey Afrika’da yaygın olan ve asırlar önce kıtlık zamanlarında bulunan 
aside tatlısı, yağ ve un karışımından oluşan bir lapanın üzerine bal, şeker veya hurma şurubunun 
dökülmesiyle tüketilmektedir. Hem görüntüsü hem de yenilme şekliyle klasik dönem Arap tatlıları 
arasında önemli bir yere sahiptir. Ünlü tarihçi Hatîb el-Bağdâdî, asidenin yapılış şekliyle ilgili bilgi 
vermektedir. Bağdat’ta Halid ismindeki bir tatlı ustasının asidesiyle ünlü olduğunu ve onun yaptığı 
asideye rakip bir tat bulunamayacağını şu beyit dile getirmektedir (Şahin, 2011, s. 109): 

"اِن كنت تطمع في عصیدة خالدٍ 
  

ھیھات تضرب في حدید بارد"
   

 “Eğer Halid’in yaptığı asideyi bekliyorsan, boşuna havanda su dövüyorsun” 

Sonuç ve Öneriler 

Doğumdan ölüme dek süregelen beslenme mecburiyeti, ilk çağlardan günümüze kadar insanların 
yemekle ilgili birtakım kurallar geliştirmelerine neden olmuştur. Bu kurallar çeşitli toplumların kendi 
yapı ve değerleri ile bütünleşerek o toplumlara özgü mutfak kültürünü oluşturmuştur. Zengin bir mutfak 
kültürüne sahip olan Arap mutfağı, birçok geleneksel gıdaya ve yemek çeşidine ev sahipliği 
yapmaktadır. Orta Doğu coğrafyasındaki kültürel çeşitlilik, mutfak kültürüne de yansımış, her bölgenin 
kendine özgü yeme-içme biçimini ortaya çıkarmıştır. Arap mutfağında zengin ve köklü bir geçmişe 
dayanan bir tatlı kültürü bulunmaktadır. Teknolojinin yaygınlaşmasından önce coğrafi şartlardan ve 
iklim koşullarından dolayı çok çeşitli tatlı çeşidinin olmadığı bilinmektedir. Eski devirlerde özellikle 
idari erkânın, saray bürokratlarının ve zengin sınıfının yiyeceği olduğu bilinmektedir. Çünkü pahalı bir 
bileşime sahip olduğu için lüks bir yiyecek kategorisine girmektedir. Tatlı, zor ulaşılabilir bir gıda 
olmasından dolayı, uğrunda yazılan yüzlerce şiire, betime ve teşbihe konu olmuştur. Özellikle Ramazan 
aylarında daha çok ihtiyaç duyulmasından dolayı sıklıkla tüketildiği anlaşılmaktadır. Yine Arap 
toplumlarının dini bayramlarda kendilerine has yöresel tatlı kültürlerinin olduğu görülmektedir. Arap 
mutfağındaki tatlılarda meyvelerin çok kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Günümüzde de eski 
dönemlerdeki gibi genellikle şerbetli tatlıların hâkim olduğu görülmektedir. Türk mutfağındaki tatlılarla 
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pek çok ortak tatlı barındırmasıyla, her iki milletin kültürünün ve mutfağının tarihten beri gelen 
etkileşim sonucu ne kadar çok benzediği dikkat çekmektedir. 
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Özet 

Bir milletin yaşamını şekillendiren maddî ve manevî öğelerin bileşimi kültürü oluşturur. Kültür milletin 
hayatiyeti bakımından kritik öneme sahiptir. Kültür var oldukça millet varlığını sürdürür. Fakat kültür 
statik bir varlık değildir. Canlı bir organizma gibi çevresiyle etkileşir, bazı değişikliklere uğrar. Bu 
şekilde çevreye uyum kabiliyeti olan kültürler sürekli gelişerek zaman içindeki yolculuğuna devam 
ederler. Kültürün yapı taşlarından biri olan dil de zaman içinde değişime uğrar. Etkileşim hâlinde olunan 
kültür dairesindeki dillerle etkileşimde bulunur. Türk dili de tarih boyunca Farsça, Arapça, Fransızca 
ve İngilizce başta olmak üzere birçok dille etkileşim içinde olmuştur. Yiyecek kültürü diller arası 
etkileşimin en yoğun olduğu alanlardan biridir. Dünya dillerine bakıldığında aynı coğrafyada yaşayan 
insanların ortak söz varlıklarının büyük kısmının yiyecek kültürüne ait olduğu görülür. Bu konuda 
birçok faktör etkili olmaktadır. Örneğin birden fazla kültürün iç içe girmiş olması, ticaret yolları 
üzerinde bulunma, göçe maruz kalma bu faktörler arasında yer alır. Malatya bulunduğu coğrafya 
itibarıyla tarih boyunca zengin bir kültüre beşiklik/ev sahipliği yapmıştır. 11. Yüzyıldan itibaren Türk 
kültürü ile tevarüs ettiği kadim kültürleri harmanlayarak kendine özgü millî ve evrensel temsil kabiliyeti 
olan bir kültürel birikime sahip olmuştur. Yiyecek kültürü bakımından bu niteliği en iyi şekilde temsil 
etmektedir. Bu bildirinin amacı, tarih boyunca Malatya’da yiyecek kültürüyle ilgili söz varlığının 
değişim ve devamlılık açısından incelenmesidir. Bu amaçla Divânu Lugâti’t-Türk ve Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi gibi tarihî metinlerden güncel araştırmalara konuyla ilgili birincil ve ikincil kaynaklar 
taranmış; elde edilen bulgular ışığında konuyla ilgili tespitlerde bulunulmuştur. Bunlara göre, Malatya 
yiyecek kültürünün bazı değişimlere uğramakla birlikte bütün millî özellikleriyle gelecekte 
yaşanabilecek olumsuz kültürel  etkilerden korunarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceği 
söylenebilir. 
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Abstract 

The combination of material and spiritual elements that shape the life of a nation creates culture. Culture 
is critical to the vitality of the nation. As long as the culture exists, the nation continues to exist. But 
culture is not a static entity. Like a living organism, it interacts with its environment and undergoes 
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some changes. In this way, cultures that have the ability to adapt to the environment continue their 
journey in time by constantly developing. Language, one of the building blocks of culture, also changes 
over time. It interacts with the languages in the cultural circle with which it interacts. The Turkish 
language has also interacted with many languages, especially Persian, Arabic, French and English 
throughout history. Food culture is one of the areas where the interaction between languages is most 
intense. When we look at the languages of the world, it is seen that most of the common vocabulary of 
the people living in the same geography belongs to the food culture. Many factors are effective in this 
regard. For example, intermingling of more than one culture, being on trade routes, exposure to 
immigration are among these factors. Malatya has been the cradle/host of a rich culture throughout 
history due to its geography. Since the 11th century, by blending Turkish culture with the ancient 
cultures it inherited, it has a cultural accumulation with its own national and universal representation 
ability. It represents this quality in the best way in terms of food culture. The aim of this paper is to 
examine the vocabulary of food culture in Malatya in terms of change and continuity throughout history. 
For this purpose, primary and secondary sources related to the subject were scanned from historical 
texts such as Divânu Lugâti't-Türk and Evliya Çelebi Seyahatnâme to current researches; In the light of 
the findings obtained, determinations were made on the subject. According to these, it can be said that 
Malatya's food culture, although undergoing some changes, will take firm steps towards the future, with 
all its national characteristics, by being protected from the negative cultural effects that may be 
experienced in the future. 

 

Keywords: Malatya, Food, Culture 

 

Giriş  

İnsanlığın kültür mirasını oluşturan en kadim alanlardan biri beslenmedir. Maslow’un ünlü ihtiyaçlar 
teorisine göre, insanların hayatını sürdürebilmesi için karşılanması gereken temel ihtiyaçlardan biri olan 
beslenme, tarih öncesi çağlardan beri, insanların günlük hayatlarının merkezinde yer almıştır. 
Medeniyetler geliştikçe beslenme kültürü de gelişmiştir. Bu kültürün şekillenmesinde medeniyetlerin 
üzerinde yükseldiği doğal çevre belirleyici olmuştur. Türklerin geliştirdiği bozkır medeniyeti ile 
Çinlilerin geliştirdiği yerleşik medeniyette beslenmeye dair yemek ve yiyecek kültürü de ayrı 
mecralarda gelişmiştir. Bozkır medeniyetinde et ve süt ağırlıklı bir yemek kültürü oluşurken Çin 
medeniyetinde doğal çevrenin sunduğu zengin tarım ürünlerinin kullanıldığı bir yemek kültürü ortaya 
çıkmıştır. Konar göçer toplumlarda beslenme, temel ihtiyaç olma özelliğini koruyup en çabuk ve kolay 
şekilde karın doyurma olarak işlevini sürdürürken yerleşik toplumlarda bunun çok ötesine geçilerek 
işlenmiş, farklı hazırlama ve sunum teknikleriyle zenginleşmiş bir yemek kültürüne dönüşmüştür. 

Zaman içinde toplumlar birbirleriyle etkileşerek kültür alışverişinde bulunmuşlardır. Bu alışveriş daha 
çok toplumların dış göçlerle, farklı kültürlerden toplumlarla yan yana ve/veya iç içe yaşamayı 
kabullenmeleriyle başlamıştır. Tarih boyunca üzerinde en fazla medeniyet kurulan ve tarihî kitlesel göç 
yolları üzerinde bulunan, farklı iklimleri bir arada barındıran, farklı üretim ve yaşam biçimlerine ev 
sahipliği yapan Anadolu; bu özellikleriyle dünyanın en zengin yemek kültürü birleşimine sahip 
coğrafyalardan biridir. Malatya; zengin üretim, dağıtım ve tüketim ilişkileriyle yemek kültürünün 
gelişimine de önemli katkı yapmıştır. 

10. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler için 1071 yılında Bizans’a karşı 
kazanılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu vatan olmuştur. Türkler konar göçer bir kavim olarak gelmiş 
olmakla birlikte Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin imar ve iskân politikasının sonucu olarak yerleşik 
hayata geçmiştir. Bu süreç 21. yüzyıla kadar sürmüş olup hâlen devam etmektedir. Türkler Anadolu’ya 
gelirken ana vatanlarındaki yemek ve yiyecek kültürünü de beraberinde getirmiştir. Yeni vatanlarında 
konar göçer toplum hayatını sürdürme imkânı bulan Türk boyları birlikte getirdikleri yemek kültürünü 
Anadolu’nun kadim kültürleriyle harmanlama imkânı bulmuştur. Bu Türkiye’ye başka çok az ülkede 
bulunan bir yemek kültürü zenginliği kazandırmıştır. 
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Yemek kültürü değişim ve sürekliliğin en açık bir biçimde gözlemlendiği alanlardan biridir. Aynı 
coğrafyada yaşayan toplumların yemek ve yiyecek kültürü çok az değişmiştir. Türkler Anadolu’ya 
geldikleri zaman kendilerinden önce bu topraklarda yaşayan insanlarla karşılıklı kültür aktarımında 
bulunmuşlardır. Daha sonraki yüzyıllarda değişim tedricî olarak devam etmiştir. Anadolu’nun kadim 
kültürleri yemek çeşitleri kadar kap kacak kültürü bakımından da zengin bir miras almıştır. Malatya’nın 
da içinde bulunduğu canlı ticarî yaşamı olan kentlerde bakırcılık zanaatı çok gelişmiş bu da mutfak 
kültüründe kullanılan kap kacaklarda karşılığını bulmuştur. 

Malatya tarihi oldukça eski bir kenttir. Hititler ve Asurlular tarafından yönetilmiş; MÖ 4. yüzyılda 
Makedonya Kralı İskender'in Anadolu'yu ele geçirmesinden sonra, Helenistik kültürün etkisine 
girmiştir. Daha sonra sırasıyla, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmentliler ve 
Osmanlılar tarafından yönetilmiştir.  

Malatya’nın yemek ve yiyecek kültürünün şekillenmesinde yukarıda sayılan farklı kültürlerin, Orta 
Asya’dan gelip bölgeye yerleşen Türk boylarının, göç sürecinde karşılaşılıp etkileşimde bulunulan 
farklı milletlerin büyük rolü vardır.  20. yüzyılda tüm dünyada olduğu gibi bu coğrafyada da 
modernleşmenin etkisiyle kültür değişimi hızlanmıştır. Bu değişimde köyden kente göç, kentleşme, 
sanayileşme, küreselleşme, bilişim ve iletişim teknolojileri önemli rol oynamıştır. 

Bu araştırmanın amacı Malatya yemek kültürü ve söz varlığının tarihsel gelişimini ve bugünkü 
durumunu ortaya koymaktır. Bu çerçevede (a) yemek ve yiyecek adlarının tarihsel gelişim süreçleri 
incelenecek, (b) bunların zaman içinde farklı coğrafyalara ne şekilde yerleştiği belirlenecek, (c) yemek 
adları bağlamında kültürün değişim ve sürekliliği saptanacaktır. Araştırma söz varlığının kayıt altına 
alınması, genelde kültürün, özelde de yemek ve yiyecek kültürünün değişim ve sürekliliğinin ortaya 
konulması bakımından önemlidir.  

Materyal ve Metot 

Malatya ağzı ve yemek kültürü konularında bazı araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Bu 
araştırmalardan biri Ahmet Caferoğlu (1995) tarafından yazılan Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından 
Toplamalar adlı eserdir. Bu eserde Malatya, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Maraş ağızlarından örnekler 
derlenmiştir. Örnekler masal, türkü, bilmece, hikâye gibi halk bilimi malzemelerinden oluşmaktadır.  
Bir diğer önemli çalışma Cemil Gülseren’in (2000) hazırladığı Malatya İli Ağızları kitabıdır. Burada da 
Malatya kültürüyle ilgili farklı konularda kapsamlı malzeme mevcuttur. Doğrudan yemek ve mutfak 
kültürüyle ilgili bir çalışma da Malatya Valiliği tarafından yayınlanan Malatya Mutfak ve Yemek 
Kültürü (Kılıç, vd., 2013) adlı kitaptır. Ayrıca son yıllarda lisansüstü eğitim programlarında öğrenim 
gören öğrenciler ve akademisyenler de bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Cem Bircan Olcay’ın (2014) 
hazırladığı Malatya Arapgir Ağzı (İnceleme-Metinler- Sözlük) yüksek lisans tezi ile  Özlem Demirel 
Dönmez ve Fatma Koç’un (2019)  Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Gözene Köyü Ağzı kitabı da yine genelde 
Malatya kültürü özelde Malatya yiyecek kültürü ile ilgili malzeme içermektedir. Bütün bu çalışmalara 
rağmen Malatya yemek ve yiyecek kültürü üzerine yapılan çalışmaların hâlâ yeterli olduğu söylenemez. 
Ülkemiz sınırları içinde dahi Malatya, mutfağı ve yemek kültürü açısından yeterince bilinmemekte ve 
tanınmamaktadır.  

Bu araştırmada tarama modeli ve doküman inceleme metodu kullanılmıştır. Bu bağlamda Malatya’da 
yemek ve yiyecek kültürü ile ilgili söz varlığını belirlemek için yukarıda belirtilen ağız çalışmaları 
incelenmiş; tespit edilen malzeme Malatya Mutfak ve Yemek Kültürü (Kılıç, vd., 2013) adlı eserdeki 
bulgularla mukayese edilmiştir. Elde edilen söz varlığı kendi içinde türlerine göre tasnif edilmiş, tasnif 
edilen bu söz varlığı bir kere de Divânu Lugâti’t-Türk başta olmak üzere farklı kaynaklardan da 
araştırılarak tarihsel süreç içinde değişim ve devamlılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Derleme 
Sözlüğü vasıtasıyla bölge ağızlarında yer alıp almadığı, Türkiye’nin diğer bölgelerinde rastlanılıp 
rastlanılmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma ve Bulgular 

1. Malatya Ağzı Derleme Çalışmalarından Elde Edilen Bulgular  

Metot – kaynak bölümünde belirtilen kaynaklarda yaptığımız taramalar sonunda Malatya ağzındaki 246 
sözcüğün yemek – yiyecek kültürü ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Bunların 100’ü yemek adlarıyla 
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ilgilidir. Bu adların yemek – yiyecek türlerine göre dağılımı Grafik – 1’de gösterilmiştir. Buna göre 
toplam yemek – yiyecek adlarının %10’unu (n: 9) çorba adları, % 13’ünü (n: 11) et yemekleri adları, % 
17’sini (n: 15) sarma, dolma ve köfte adları, %8’ini (n: 7) sebze yemekleri adları, %11’ini (n: 10) pilav 
adları, %14’ünü (n: 12) hamur işi yemek adları, %27’sini (n: 24) ise tatlı adları oluşturmaktadır. Bu 
kategorilerde yer alan yemek – yiyecek adları aşağıda belirtilmiştir.  

 

 

Tablo-1: Çorba Adlarına İlişkin Bulgular 

 Çorba Adı Kaynak 

1 Dögme Çorba: Ana malzemesi dövme olan yoğurtlu, 
nohutlu, naneli çorba. 

Dönmez ve Koç, 2019: 6/70; 
Kılıç vd., 2013: 239. 

2 Dutmaç: Bir çeşit erişte, kavurma da konularak yapılan 
mercimek ve sumaklı çorba, ufak ufak kesilmiş hamurdan 
yapılan ekşili çorba.  

Gülseren, 2000: 398. 

3 Erişte Çorbası: Sabahları içilen bir çorba. Gülseren, 2000: 308. 

4 Eşgili yımırta: Bir yemek çeşidi, ekşili yumurta çorbası. Olcay, 2014: 155; Kılıç vd., 
2013: 89. 

5 Helle: Un çorbası, un herlesi. Gülseren, 2000: 282. 

6 Kelle Paça: Düğünlerde de ikram edilen bir çorba.  Gülseren, 2000: 292; Kılıç vd., 
2013: 229. 

7 Mahluta/Malhuta: Mercimek ve bulgur karışımı. Yemek 
kitabında “Mahluta ise unutulan pilavlar arasındadır. Çok 
az kişi bilir ve bunu yapar. Kahverengi mercimek ile yarma 
pişer, üzerine kişniş ile tereyağı dökülür.” şeklinde bir 
açıklama ile geçiyor.  Aynı zamanda “malhuta” biçimiyle 

Olcay, 2014: 171; Kılıç vd., 
2013: 67; Gülseren, 2000: 306. 
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Grafik 1: Yemek - yiyecek adlarının yemeklerin türlerine 
göre dağılımı
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nohut, mercimek, bulgur malzemeleriyle yapılan besleyici 
bir aş, çorba ve yemek çeşidi olarak geçiyor. Derleme 
Sözlüğü’nde de “malhuta” şeklinde geçiyor (URL-1).  

8 Uğmaç/Oğmaç: Avuçta ufalanmış hamur ya da ekmek 
ufaklarından yapılan ekşili çorba.  

Gülseren, 2000: 270. 

9 Yayla Çurbası: İnce bulgurdan yapılan çorba. Dönmez ve Koç, 2019: 20/45. 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 9 çorba adı tespit 
edilmiştir. Bunlar Dögme Çorba, Dutmaç, Erişte Çorbası, Eşgili yımırta, Helle, Kelle Paça, 
Mahluta/Malhuta, Uğmaç/Oğmaç, Yayla Çurbasıdır.  

 

Tablo-2: Et Yemekleri Adlarına İlişkin Bulgular 

 Et Yemeği Adı Kaynak 

1 Batlıcan Tavası/Balcan Tava: Daha çok düğünlerde 
yapılan ve fırınlarda tepsilerle pişirilen patlıcan yemeği. 

Gülseren, 2000: 267; Kılıç vd., 
2013: 269. 

2 Boş Doldurma/Gaburga Dolması/Guzu Boşu: 
Özellikle koyun veya kuzu kaburgasının iç pilav ile 
doldurulup pişirilmesi ile yapılan bir yemek çeşidi.  

Olcay, 2014: 125; Kılıç vd., 2013: 
252. 

3 Bumbar: Küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı, 
mumbar; bir yemek çeşidi, mumbar dolması. 

Olcay, 2014: 94; Kılıç vd., 2013: 
244. 

4 Et Gızartması/Gızartma: Özellikle düğünlerde yapılan, 
Arapgir’in meşhur yemeği olarak kaydedilen kemikli et 
yemeği. 

Olcay, 2014: 108; Gülseren, 2000: 
310. 

5 Etli Aş: Etli bulgur pilavı, genellikle mevlüt pilavı olarak 
ikram edilir. 

Caferoğlu, 1995: 77; Kılıç vd., 
2013: 340. 

6 Gavurma / Kavırma / Kavurma: Özellikle düğünlerde 
ikram edilen veya dışarıdan misafir geldiğinde yapılan 
ikram yemeği, sac kavurması. 

Olcay, 2014: 124, 125; Dönmez ve 
Koç, 2019: 1/10, 7/120. 

7 Gaz Kızartması Caferoğlu, 1995: 65. 

8 Guzu Kızartması Caferoğlu, 1995: 65. 

9 Saç Kebabı  Dönmez ve Koç, 2019: 6/85. 

10 Tandır Kebabı: Arapgir’in meşhur yemeği olarak 
geçiyor. Keçi etinden çarşı tandırında yapılan bir kebap. 

Gülseren, 2000: 314; Kılıç vd., 
2013: 258. 
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11 Yağnı/Yahını/Yahıni: Bol soğan ile yapılan et yemeği, 
yahni. Patatis Yahnisi ve Fasulye Yahnısı/Edli Fasulye 
Yahnısı olarak da sebzeli çeşitleri metinlerde geçiyor. 

Gülseren, 2000: 288; Dönmez ve 
Koç, 2019: 24/35; Kılıç vd., 2013: 
263; Dönmez ve Koç, 2019: 7/10, 
13/105. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 11 et yemeği 
adı tespit edilmiştir. Bunlar Batlıcan Tavası/Balcan Tava, Boş Doldurma/Gaburga Dolması/Guzu Boşu, 
Bumbar, Et Gızartması/Gızartma, Etli Aş, Gavurma/Kavırma/Kavurma, Gaz Kızartması, Guzu 
Kızartması, Saç Kebabı, Tandır Kebabı, Yağnı/Yahını/Yahıni, Patatis Yahnisi ve Fasulye Yahnısı/Edli 
Fasulye Yahnısıdır. 

 

Tablo-3: Sarma, Dolma ve Köfte Yemeği Adlarına İlişkin Bulgular 

 Sarma, Dolma, Köfte Yemeği Adı Kaynak 

1 Dolama/Dolma: Yaprak sarması, biber, patlıcan 
dolması. 

Olcay, 2014: 152; Dönmez ve 
Koç, 2019: 4/195, 5/20, 5/25, 
7/115, 15/1. 

2 Dügün Dolaması: Etli yaprak sarması. Olcay, 2014: 124. 

3 Gabah/Kabak Dolması: Kabak dolması. Olcay, 2014: 104, 156; Kılıç vd., 
2013: 293. 

4 Nahana Küftesi/Nahna Sarması: Etli lahana sarması 
yemeği, turşu ve ayranla yenilir. 

Gülseren, 2000: 265; Dönmez ve 
Koç, 2019: 6/90; Kılıç vd., 2013: 
309. 

5 Tevek Sarması: Yaprak sarması. Soğanı çiğden 
konulan, kıyma varsa kıymalı yoksa yavan yapılan 
sarma. 

Dönmez ve Koç, 2019: 6/90; 
Gülseren, 2000: 314. 

6 Yaprah Sarması/Yarpah Dolması: Yaprak sarması. Olcay, 2014: 136; Gülseren, 
2000: 310. 

7 Etli Yaprah Sarması: Kıymalı yaprak sarma. Olcay, 2014: 112; Kılıç vd., 
2013: 296. 

8 Küfte/İçli Küfte/İşli Küfde/Top Küfde: Bulgur, yağ, 
soğan, kıyma ve isteğe göre ceviz ile hazırlanıp 
haşlanarak veya kızartılarak yapılan bir köfte çeşidi, içli 
köfte. Et yoksa kavrulmuş soğan ve mercimekle de iç 
hazırlandığı belirtiliyor. 

Olcay, 2014: 88, 101, 103, 107, 
121, 122, 123, 124, 129, 133, 
137;  Gülseren, 2000: 265; 
Dönmez ve Koç, 2019: 15/1, 
15/15; Kılıç vd., 2013: 301. 

9 Analıgızlı/Tiritli Köfte: Analı kızlı yemeği. Tiritli 
köfte, Tiritli dolma köfte olarak da adlandırılıyor.  

Olcay, 2014: 88, 119, 133; 
Gülseren, 2000: 254; Kılıç vd., 
2013: 317. 
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10 Sıhma Küfte: Gıldırik olarak da adlandırılıyor. Bulgur 
köftesi. Harcın içine kakırdak ya da kıyma konularak 
veya sade olarak yapılabiliyor. 

Gülseren, 2000: 252; Olcay, 
2014: 159; Dönmez ve Koç, 
2019: 6/70. 

11 Bulamaç Küfte/ Ayranlı Küfde: Etsiz, yarmadan 
hazırlanan köftelerin ayran içinde pişirilip üzerine yağ 
gezdirilmesiyle yapılan bir yemek. Bulama Köfte olarak 
da adlandırılmış. 

Gülseren, 2000: 315; Dönmez ve 
Koç, 2019: 14/95; Kılıç vd., 
2013: 284. 

12 Sulu Küfde: Sıkma köftenin salçalı suda pişirilen şekli. Dönmez ve Koç, 2019: 15/1. 

13 Eşgilí Küfte: Bulgur köftelerinin isteğe bağlı 
mercimekli, nohutlu, ıspanaklı suda ekşi katılarak 
pişirilmesi ile yapılan sıkma köfte.    

Dönmez ve Koç, 2019: 6/70. 

14 Menöşe Küftesi: Yarmadan hazırlanan hamurun 
menekşe yapraklarına sarılarak haşlanması ve yoğurtlu 
unlu ekşili sos eklenerek pişirilmesiyle yapılan yemek. 

Gülseren, 2000: 270. 

15 Giraz Küftesi: Yarmadan hazırlanan hamurun kiraz 
yapraklarına sarılarak haşlanması ve yoğurtlu unlu ekşili 
sos eklenerek pişirilmesiyle yapılan yemek. 

Gülseren, 2000: 270. 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 15 sulu yemek 
adı tespit edilmiştir. Bunlar Dolama/Dolma, Dügün Dolaması, Gabah/Kabak Dolması, Nahana 
Küftesi/Nahna Sarması, Tevek Sarması, Yaprah Sarması/Yarpah Dolması, Etli Yaprah Sarması, 
Küfte/İçli Küfte/İşli Küfde/Top Küfde, Analıgızlı/Tiritli Köfte, Sıhma Küfte, Bulamaç Küfte/Ayranlı 
Küfde, Sulu Küfde, Eşgilí Küfte, Menöşe Küftesi, Giraz Küftesidir. 

 

Tablo-4: Sebze Yemeği Adlarına İlişkin Bulgular 

 

 Sebze Yemeği Adı Kaynak 

1 Fasilye Cıvıgı: Kuru fasulye yemeği, fasulye cıvığı. Dönmez ve Koç, 2019: 6/70; 
6/90. 

2  Patates Cıvıgı/Patates Sulusu: Sulu patates yemeği, 
düğünlerde ikram yemeğidir. 

Dönmez ve Koç, 2019: 4/155. 

3 Çıtma Gabah: Soğan, mercimek, kabak, yumurta ve süt 
ile yapılan bir yemek. Çıtma kabak yemeği. Kabağın 
enine boyuna kesilerek doğranmasına çıtma dendiği için 
bu ad verilmiştir. 

Olcay, 2014: 111; Kılıç vd., 
2013: 332. 
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4 Guru Fasılye: Kuru fasulye yemeği. Dönmez ve Koç, 2019: 7/60. 

5 Peyvaz/Peyvazlı: Soğan salatası, piyaz. Olcay, 2014: 176; Gülseren, 
2000: 310. 

6 Soğan Yemeği: Ana malzemesi soğan olan, domates ve 
biberle soğanın kavrulmasıyla hazırlanan yemek. 

Olcay, 2014: 107. 

7 Tane Pakla/İş Fasulye: Kuru fasulyenin tuzla, kırmızı 
biberle haşlanmasıyla hazırlanan yemek.  

Gülseren, 2000: 266. 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 7 sebze yemeği 
adı tespit edilmiştir. Bunlar Fasilye Cıvıgı, Patates Cıvıgı/Patates Sulusu, Çıtma Gabah, Guru Fasılye, 
Peyvaz/Peyvazlı, Soğan Yemeği, Tane Pakla/İş Fasulyedir.  

 

Tablo-5: Pilav Adlarına İlişkin Bulgular 

 Pilav Adı Kaynak 

1 Pilav/Pilo: Dövme veya bulgurdan yapılan pilav. Olcay, 2014: 94, 121; Dönmez ve 
Koç, 2019: 2/175, 4/150, 5/25, 
6/70, 6/90, 7/60, 14/95, 15/1, 
24/35; Caferoğlu, 1995: 43. 

2 Baturma/Batırma: Bulgur, kıyma, kuru soğan, yeşil 
soğan gibi malzemelerle yapılan ve asma yaprağına 
sarılarak yenilen bir yemek. 

Olcay, 2014: 144; Kılıç, vd., 2013: 
337; Gülseren 2000: 311. 

3 Bulgur/Buglur Pilavı: Yeşil soğan ve cacık ile 
yakıştığı söylenen sade pilav. 

Olcay, 2014: 94, 101; Dönmez ve 
Koç, 2019: 13/105. 

4 Dögme: Kepeği alınan buğdaydan yapılan pilav.  Gülseren 2000: 397. 

5 Etli Pilav Olcay, 2014: 104; Dönmez ve 
Koç, 2019: 7/10. 

6 Hedik/Diş Hedigi: Islatılmış nohut ve buğdayın 
pişirilip tatlandırılmasıyla özellikle bebek diş 
çıkardığında yapılan bir yemek, diş buğdayı. 

Dönmez ve Koç, 2019: 15/25; 
Gülseren, 2000: 305; Dönmez ve 
Koç, 2019: 6/40, 7/50. 

7 Herse/Keşkah: Tavuk veya dana eti ile dövmenin iyice 
pişirilmesi  ile yapılan yemek, keşkek. 

Gülseren, 2000: 405, 280; Kılıç 
vd., 2013: 344. 

8 Pıtpıt: İnce yarmanın pişirilip üzerinde çukurlar 
açılarak içlerine tereyağı doldurulmasıyla yapılan bir 
yemek. İstenirse şeker veya pekmez de dökülerek 
tüketilir. 

Gülseren, 2000: 252; Kılıç vd., 
2013: 356. 
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9 Piriç Pilavı: Pirinç pilavı. Dönmez ve Koç, 2019: 1/10. 

10  Yarmaçalı Pilav: Bulgur veya dövme ile kara nohutun 
ikiye bölünmüş hali olan yarmaca ile yapılan pilav. 

Gülseren, 2000: 244; Kılıç vd., 
2013: 356. 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 10 pilav türü 
yemek adı tespit edilmiştir. Bunlar Pilav/Pilo, Baturma/Batırma, Bulgur/Buglur Pilavı, Dögme, Etli 
Pilav, Hedik/Diş Hedigi, Herse/Keşkah, Pıtpıt, Piriç Pilavı, Yarmaçalı Pilavdır. 

Tablo-6: Hamur İşi Yemekleri Adlarına İlişkin Bulgular 

 Hamur işi Yemeği Adı Kaynak 

1 Ahıtma Bıcigi/Ahıtma/Bicik/Akıtma: Su, un, tuz, süt, 
sarımsak, yumurta gibi malzemelerle yapılan krep 
benzeri bir yemek.  

Olcay, 2014: 94, 104, 105, 123, 
131, 145; Gülseren, 2000: 306; 
Kılıç vd., 2013: 370. 

2 Bişi: Pişi, hamur kızartması.  Olcay, 2014: 110. 

3 Böyrek/Büyrek/SacBöregi: Yufkanın içine ıspanak, 
peynir, patates veya kıyma ile hazırlanan harcın koyulup 
sacda pişirilmesi ile yapılan bir yemek, börek. 

Gülseren, 2000: 390; Dönmez ve 
Koç, 2019: 1/35; Olcay, 2014: 
123, 129, 135. 

4 Çomah/Çomağ: Yufka ekmeğinin içine peynir veya 
kıyma koyularak yapılan dürüm. 

Olcay, 2014: 149; Gülseren, 
2000: 295. 

5 Dürmeç: İçine katık konularak sarılmş yufka ekmeği, 
dürüm. 

Gülseren, 2000: 295. 

6 Kömbe/Kül Kömbesi: Kat kat açılan yufkanın içine 
harç konarak iki sac arasında pişirilen, dilimlenerek 
yenen bir yemek. 

Olcay, 2014: 135; Gülseren, 
2000: 246; Dönmez ve Koç, 
2019: 4/65, 15/1, 15/15; Kılıç 
vd., 2013: 376. 

7 Kadmer/Katmer/Yağlı Ekmek: Katmer. Mayalı 
hamurun yağ ile açılmasıyla yapılan yanında yoğurt 
kaymağı ile çökelek karıştırılarak yenilen bir yemek. 

Dönmez ve Koç, 2019: 3/20, 
11/45; Gülseren, 2000: 321. 

8 Yufga/Yuha: Yufka ekmeği. Olcay, 2014: 129; Dönmez ve 
Koç, 2019: 4/105, 4/110, 4/145, 
4/150, 4/220. 

9 Epmek: Ekmek. Caferoğlu, 1995: 35, 36. 

10 Fetil: Mayasız ekmek, fetir.  Gülseren, 2000: 400. 

11 Şahre/Şehre: Elde yapılmış şehriye, ev şehriyesi.  Gülseren 2000: 244; Dönmez ve 
Koç, 2019: 150. 
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12 Sırın/Serun: Siron aşı. Yufka tercihen kavrulmuş kıyma, 
sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile yapılan bir yemek. 

Olcay, 2014: 94, 105, 123; Kılıç 
vd., 2013: 390. 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 12 hamur işi 
türü yemek adı tespit edilmiştir. Bunlar Ahıtma Bıcigi/Ahıtma/Bicik/Akıtma, Bişi, Böyrek/Büyrek/Sac 
Böregi, Çomah/Çomağ, Dürmeç, Kömbe/Kül Kömbesi, Kadmer/Katmer/ Yağlı Ekmek, Yufga/Yuha, 
Epmek, Fetil, Şahre/Şehre, Sırındır. 

 

Tablo-7: Tatlı Adlarına İlişkin Bulgular 

 Tatlı Adı Kaynak 

1 Baklava/Bakluva/Pahlava: Baklava.  

 

Olcay, 2014: 107, 123, 124, 133, 
143; Gülseren, 2000: 289; 
Dönmez ve Koç,  2019: 20/20, 
20/45; Caferoğlu, 1995: 38, 39. 

2 Bastıh/Bastık/Bastıı/Bastu: Üzüm ya da dutun ezilip 
kaynatılması sonucunda elde edilen yoğun kıvamlı 
şirenin bezlerde kurutulması ile yapılan yiyecek, pestil. 

Olcay, 2014: 144;  Gülseren, 
2000: 388; Dönmez ve Koç, 
2019: 3/125. 

3 Bastıh Gavurması: Pestilin doğranarak tereyağında 
kızartılıp çırpılmış yumurta eklenerek pişirilmesiyle 
yapılan bir tatlı. Üzerine bal, pekmez, şeker eklenebilir 
ayrıca çeviz içi de tercihen konulur. 

Olcay, 2014: 123. 

4 Bekmez/Bakmaz/Pakmaz/Pekmaz/Pekmez: Dut veya 
üzüm şırasının kaynatılmasıyla elde edilen bir yiyecek. 

Dönmez ve Koç, 2019: 3/120, 
8/5, 8/10, 9/25, 9/135, 9/140, 
16/90, 24/35. 

5 Bakmazlí Ekmak / Bekmazli Ekmek / Bakmazlí 
Ekmag /Pekmazli Ekmek: Yağ ile pekmezin kaynatılıp 
sacda pişen yufkalar üzerine sürülerek dürülmesiyle 
hazırlanan bir tatlı. 

Dönmez ve Koç, 2019: 4/105-
110, 4/125, 4/130.  

6 Bulameç/Bulmaç: Üzüm suyunun nişasta ile 
pişirilmesiyle hazırlanan pelte tarzı bir tatlı. 

Gülseren, 2000: 313; Kılıç vd., 
2013: 420. 

7 Dilber Dudaǧı: Dilber dudağı tatlısı.  Olcay, 2014: 151. 

8 Dolama/Tortor: İnce baklavalık yufkaların arasına ceviz 
konulup oklavaya sarılarak büzdürülmesiyle yapılan 
şerbetli bir tatlı. 

Gülseren, 2000: 265; Kılıç vd., 
2013: 415. 

9 Gadayıf/Kadif/Kadayif: Kadayıf tatlısı. Olcay, 2014: 104, 124; Dönmez 
ve Koç, 2019: 20/20, 20/45. 
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10 Guymah/Kuymak/Haşıl: Un, şeker, yağ ya da 
kaymakla yapılan özellikle yeni doğum yapmış annelere 
yedirilen helva türü bir tatlı. 

Gülseren, 2000: 244; Kılıç vd., 
2013: 419; Gülseren, 2000: 337. 

11 Halbur Hurması / Galbur Hurması / Kalbur 
Hurması: Kalbura bastı tatlısı.  

Olcay, 2014: 157, 163; Kılıç vd., 
2013: 391. 

12 Karsambaç / Kar Helvası: Pekmezin karla 
karıştırılmasıyla yapılan tatlı. Özellikle baharda yenilir. 
Sebebi bahar karının vücuttaki kurtları öldüreceğine dair 
inançtır. 

Gülseren, 2000: 408; Kılıç vd., 
2013: 403. 

13 Kesmece: Dut ya da kayısı pekmezinin un ile pişirilip 
koyultularak tepsilerde baklava şeklinde kesilip 
kurutulmasıyla hazırlanan bir tatlı.  

Gülseren, 2000: 256; Kılıç vd., 
2013: 406. 

14 Oricik: Şeker sucuğu; ceviz içinin üzüm şırasına 
batırılmasıyla yapılan tatlı.  

Olcay, 2014: 175; Gülseren, 
2000: 310. 

15 Pelverde: Reçel, erik veya kayısı marmelatı. Özellikle 
kışın sulandırılarak kaşıkla içilecek kıvamda yemeklerde 
servis edilir. 

Olcay, 2014: 176; Gülseren, 
2000: 415; Kılıç vd., 2013: 429. 

16 Pestil: Şirelerin kaynatılıp süzülerek koyulaştırılmasıyla 
hazırlanan ve güvelenmesin diye nişasta ve karanfil 
eklenen bulamaçın  bezlere serilip kurutulmasıyla 
yapılan tatlı, bastık.  

Gülseren, 2000: 414. 

17 Peynir Helvası: Malatya peynirinin yıkanıp ince ince 
dilimlenip tuzu alındıktan sonra nişasta, su ve şeker 
ilavesiyle pişirilen bir tatlı.  

Olcay, 2014: 107, 123; Kılıç vd., 
2013: 411. 

18 Havle/Halva/Helva: Un, şeker ve yağla yapılan tatlı, 
helva. 

Gülseren, 2000: 319; Caferoğlu, 
1995: 16, 17, 287, 288. 

19 Cumur: Şekerin üzerine kızgın yağ dökülerek 
hazırlanan ve ekmek bandırılarak yenen bir yiyecek. 

Gülseren, 2000: 324. 

20 Pohmut/Dut Dövmesi: Dövülmüş dut ve ceviz karışımı 
ile hazırlanan bir tatlı; kuru dutun ceviz ve kayısı 
çekirdeği ile dövülüp ezilmesiyle yapılan ezme. 

Olcay, 2014: 108; Gülseren, 
2000: 416; Kılıç vd., 2013: 399. 

21 Sarıǧı Burma/Sargılı Burma: Şerbetli, yufkadan 
hazırlanan bir tatlı, sarı burma tatlısı. 

Olcay, 2014: 179; Kılıç vd., 
2013: 96. 

22 Sütlaç/Sütlaş/Sutlaç/Südlü/Sütlü: Sütlaç tatlısı. Olcay, 2014: 93; Gülseren, 2000: 
262; Dönmez ve Koç, 2019: 
3/10, 20/20, 20/45, 1/20. 
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23 Leçer/İreçel: Reçel. Daha çok kiraz, ayva ve vişneden 
yapılan meyvenin şekerle kaynatılıp pişirilmesiyle 
hazırlanan tatlı türü, reçel. 

Gülseren, 2000: 332; Dönmez ve 
Koç, 2019: 4/185. 

24 Şekerpare: Şekerpare tatlısı. Olcay, 2014: 123. 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 24 tatlı türü 
yemek adı tespit edilmiştir. Bunlar Baklava/Bakluva/Pahlava, Bastıh/Bastık/Bastıı/Bastu, 
Bastıh Gavurması,  Bekmez/Bakmaz/Pakmaz/Pekmaz/Pekmez, Bakmazlí Ekmak/Bekmazli 
Ekmek/Bakmazlí Ekmag/Pekmazli Ekmek, Bulameç/Bulmaç, Dilber Dudaǧı, Dolama/Tortor, 
Gadayıf/Kadif/Kadayif, Guymah/Kuymak/Haşıl,                Halbur Hurması/Galbur Hurması/Kalbur 
Hurması, Karsambaç/Kar Helvası, Kesmece, Oricik,  Pelverde, Pestil, Peynir Helvası, 
Havle/Halva/Helva, Cumur, Pohmut/Dut Dövmesi, Sarıǧı Burma/Sargılı Burma, 
Sütlaç/Sütlaş/Sutlaç/Südlü/Sütlü, Leçer/İreçel, Şekerparedir. 

Tablo-8: Süt ve Süt Ürünleri Adlarına İlişkin Bulgular 

 Süt ve Süt Ürünü Adı Kaynak 

1 Aǧuz: İneğin doğurduktan sonra ilk gelen sütü. Olcay, 2014: 139. 

2 Ayran: Yağı alınmış süt.  Dönmez ve Koç, 2019: 6/70, 
7/125. 

3 Çökelek/Çökelig/Çökelik: Ayrandan yapılan yağı 
alınmış peynir, çökelek.  

Dönmez ve Koç, 2019: 1/35, 
1/100, 7/125, 14/25, 14/95, 15/5, 
16/90, 16/155. 

4 Damızlık: Yoğurt veya peynir mayası, maya. Gülseren, 2000: 341. 

5 Erinmiş Yağ: Sade yağ, eritme tereyağı. Gülseren, 2000: 358. 

6 Kere Yağı: Çiğ tereyağı. Gülseren, 2000: 358. 

7 Keş: Yoğurt kurusu.  Gülseren, 2000: 278. 

8 Lor: Taze tuzsuz peynir.  Gülseren, 2000: 282. 

9 Pendir/Peynir: Peynir. 

 

Dönmez ve Koç, 2019: 1/35, 
7/120, 16/155; Gülseren, 2000: 
314; Olcay, 2014; 102, 112; 
Dönmez ve Koç, 2019: 5/35, 
13/95, 14/95, 16/90. 

10 Tereyağı/Tereya/Tereyagı/Yag/Yaa/Yağ: Tereyağı. 

 

Olcay, 2014: 89, 102, 107, 122, 
124, 130; Dönmez ve Koç, 2019: 
16/90, 16/120, 16/155, 1/35, 
2/175, 4/105, 6/90, 7/120, 14/95, 
15/10. 
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11 Yoğurt/Yogurd: Yoğurt.  

 

Olcay, 2014: 111; Dönmez ve 
Koç, 2019: 5/35, 6/70, 7/10, 
13/90, 14/95. 

12 Süd/Süt: Süt. Olcay, 2014: 98, 111, 131; 
Dönmez ve Koç, 2019: 1/100, 
1/105, 5/35, 6/70, 6/95, 7/120, 
13/90, 13/95. 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 12 süt ve süt 
ürünü türü yemek adı tespit edilmiştir. Bunlar Aǧuz, Ayran, Çökelek/Çökelig/Çökelik, Damızlık, 
Erinmiş Yağ, Kere Yağı, Keş, Lor, Pendir/Peynir, Tereyağı/Tereya/Tereyagı/Yag/Yaa/Yağ, 
Yoğurt/Yogurd, Süd/Süttür. 

Tablo-9: Yemiş, Meyve ve Sebze Adlarına İlişkin Bulgular 

 Yemiş, Meyve ve Sebze Adı Kaynak 

1 Amasya: Bir üzüm türü, Amasya. Olcay, 2014: 97, 100. 

2 Anteb üzümü: Bir üzüm türü, Antep üzümü. Olcay, 2014: 116. 

3 Armıt/Armut:  Armut. Dönmez ve Koç, 2019: 4/240, 
4/245, 4/250, 4/270, 9/145. 

4 Aşuh beyazı: Bir üzüm türü, aşık beyazı. Olcay, 2014: 97, 116. 

5 Ayva/Hayva: Ayva. Olcay, 2014: 90, 129. 

6 Badem: Badem. Olcay, 2014: 90, 98, 120, 133. 

7 Batlıcan/Badılcan/Baldıcan/Balcan: Patlıcan. Olcay, 2014: 105, 116; Gülseren, 
2000: 265; Dönmez ve Koç, 
2019: 4/185, 5/20, 7/120; 
Caferoğlu, 1995: 264. 

8 Beyaz üzüm: Bir üzüm türü.  Olcay, 2014: 94, 100. 

9 Biber/Bıbar: Biber. Olcay, 2014: 98, 105, 116; 
Dönmez ve Koç, 2019: 1/10, 
1/120, 4/185, 5/20, 5/25, 8/55. 

10 Ceviz/Cövüz/Cevüz: Ceviz.  Olcay, 2014: 89, 90, 98, 103, 
108, 119, 120, 121, 122, 130, 
133; Caferoğlu, 1995: 37. 

11 Çağala: Olmamış, ham meyve, çağla. Olcay, 2014: 99. 

12 Çefdeli: Şeftali. Caferoğlu, 1995: 270. 

13 Çekirdek: Çekirdek. Gülseren, 2000: 290. 
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14 Domates/Damates/Domatis/Domas/Domatıs/Tamatis: 
Domates. 

Olcay, 2014: 98, 105, 116; 
Dönmez ve Koç, 2019: 1/10, 
8/55, 14/10, 15/30, 16/95. 

15 Elma/Alma: Elma Olcay, 2014: 93, 135; Dönmez 
ve Koç, 2019: 9/145; Caferoğlu, 
1995: 12, 59, 60. 

16 Erüg: Erik.  Olcay, 2014: 86, 116. 

17 Fasılye/Fasülüya/Fasıla/Fasılye/Fasılya: Fasulye. Olcay, 2014: 116; Gülseren, 
2000: 266; Dönmez ve Koç, 
2019: 3/15, 6/75, 7/10, 24/35. 

18 Fındığ: Fındık.  Olcay, 2014: 120. 

19 Fişne: Vişne.  Dönmez ve Koç, 2019: 9/145. 

20 Gabah: Kabak.  Olcay, 2014: 116; Caferoğlu, 
1995: 30, 68. 

21 Gah: Meyve kurusu, kak.  Gülseren, 2000: 401. 

22 Gara menevşe/Gara menöşkü: Bir üzüm türü, kara 
menekşe.    

Olcay, 2014: 97, 116. 

23 Gavut/Havut: Kuru dutun havanda dövülmesiyle elde 
edilen çerez.   

Gülseren, 2000: 401, 405. 

24 Gayısı/Kayısı/Kayısi/Kaysı/Gaysı: Kayısı. Olcay, 2014: 115, 117; Dönmez 
ve Koç, 2019: 3/35, 3/65, 3/115, 
3/120, 9/5, 9/145, 11/30. 

25 Gızılatım: Bir üzüm türü, Kızılatım. Olcay, 2014: 97, 99, 116. 

26 Gohulu üzüm: Bir üzüm türü.  Olcay, 2014: 97. 

27 Gureyş: Bir üzüm türü, Kureyş.  Olcay, 2014: 97. 

28 Gurutma üzümü: Bir üzüm türü.  Olcay, 2014: 97. 

29 Gülbeyaz: Bir üzüm türü.  Olcay, 2014: 116. 

30 Hatun barmaǧı: Bir üzüm türü, hatun parmağı.  Olcay, 2014: 97, 116. 

31 Heciglik: Kavurgadan, duttan, çekirdekten yapılan 
yiyecek.  

Gülseren, 2000: 290. 

32 Hudayı ceviz: Kendiliğinden olan ceviz. Olcay, 2014: 133. 

33 İncir: İncir.  Caferoğlu, 1995: 12. 

34 Karpuz/Garpus/Garpız/Garpuz: Karpuz.  Gülseren, 2000: 274; Caferoğlu, 
1995: 28, 36, 65, 66. 
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35 Kavun: Kavun. Gülseren, 2000: 274. 

36 Kavurga/Gavurga: Kavrulmuş buğday. Gülseren, 2000: 290; Caferoğlu, 
1995: 78. 

37 Köhnü: Bir üzüm türü. Olcay, 2014: 97, 99, 116. 

38 Kuşburnu: Kuşburnu.  Gülseren, 2000: 291. 

39 Kuşguşi: Ispanak türü bitki, kuşkuş otu.  Gülseren, 2000: 325. 

40 Küte: Genellikle turşu yapımında kullanılan bir salatalık 
türü, acur. 

Olcay, 2014: 170. 

41 Leyvaz: Fasülye.  Olcay, 2014: 171. 

42 Loka: Roka. Olcay, 2014: 127. 

43 Makuk erüg: Bir erik türü, makuk erik.  Olcay, 2014: 116. 

44 Mişmiş: Yabani kayısı. Olcay, 2014: 173. 

45 Nar: Nar.  Olcay, 2014:  117, 129; Dönmez 
ve Koç, 2019: 4/30, 16/105, 
16/120, 16/140; Caferoğlu, 
1995: 26, 78. 

46 Nar tanesi: Bir üzüm türü, nar tanesi.  Olcay, 2014: 116. 

47 Pancar: Pancar.  Gülseren, 2000: 266. 

48 Parlacuh: Bir bitki türü, parlacık.  Olcay, 2014: 176. 

49 Parmağ erüg: Bir erik türü, parmak erik. Olcay, 2014: 116. 

50 Patates/Patatis: Patates.  Olcay, 2014: 107; Dönmez ve 
Koç, 2019: 1/35, 15/5, 16/125, 
24/35. 

51 Patik: Patates.  Olcay, 2014: 176. 

52 Payam: Badem.  Olcay, 2014: 98; Gülseren, 2000: 
415. 

53 Perper/Pirpirim/Birbirim/Pipirim  : Semizotu.  Olcay, 2014: 176; Gülseren, 
2000: 266, 342; Dönmez ve Koç, 
2019: 4/185, 4/190. 

54 Pezük: Pancar yaprağı.  Olcay, 2014: 177. 

55 Portakal/Portahal: Portakal.  Dönmez ve Koç, 2019: 4/180, 
14/15. 

56 Pürçekli: Havuç.  Gülseren, 2000: 349. 
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57 Salatalıh:  Hıyar.  Olcay, 2014: 105, 116, 117. 

58 Semiz otu: Semizotu. Dönmez ve Koç, 2019: 4/185. 

59 Siyah üzüm: Bir üzüm türü.  Olcay, 2014: 97, 100, 102; 
Dönmez ve Koç, 2019: 3/120. 

60 Soaan/Soğan/Sugan/Sogan: Soğan.  Olcay, 2014: 88, 89, 101, 103, 
105, 107, 111, 112, 119, 121, 
122, 124, 127, 129; Gülseren, 
2000: 244, 274; Dönmez ve Koç, 
2019: 1/110, 1/115, 5/25, 6/90; 
Caferoğlu, 1995: 78. 

61 Şıllan: Kuşburnu.  Gülseren, 2000: 291. 

62 Tahannebi: Bir üzüm türü. Olcay, 2014: 116. 

63 Tevek : Asma, asma yaprağı.  Olcay, 2014: 99; Gülseren, 2000: 
256; Dönmez ve Koç, 2019: 
5/20. 

64 Tut/Dut: Dut.  Olcay, 2014: 96, 133, 109, 117, 
119, 133; Gülseren, 2000: 290. 

65 Üzüm/Uzüm/Üzzum/Üzum: Üzüm. Olcay, 2014: 90, 93, 94, 99, 102, 
135; Dönmez ve Koç, 2019: 
3/35, 3/120, 3/125, 7/125, 9/5, 
9/135, 9/145, 11/35. 

66 Üzüm erügü: Bir erik türü, üzüm erği.  Olcay, 2014: 116. 

67 Yemiş: Meyve. Caferoğlu, 1995: 77. 

68 Yeşil soğan: Yeşil soğan.  Olcay, 2014: 94. 

 

Tablo 9’da görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 68 sebze, meyve 
ve yemiş adı tespit edilmiştir. Bunların büyük bir bölümü yazılış/söyleniş yönünden Türkiye’deki diğer 
ağızlardakilerle aşağı yukarı aynıdır. Malatya yöresine özgü yazılış/söyleniş biçimi olanlardan bazıları 
şunlardır: Aşuh beyazı, Çefdeli, Gavut/Havut,  Kavurga/Gavurga, Köhnü, Kuşguşi, Loka, Parlacuh, 
Patik, Payam, Perper/Pirpirim/Birbirim/ Pipirim, Şıllan, Tahannebi. Bu adlar da diğerleri kadar yaygın 
olmasa da Malatya dışında da kullanılmaktadır. 

Tablo-10: Tahıl, Ot ve Baharatlara İlişkin Bulgular 

 Tahıl, Ot ve Baharat Adları Kaynak 

1 Anuh: Nane, dağ nanesi.  Gülseren, 2000: 292. 

2 Arpı/Arpa: Arpa. Gülseren, 2000: 285; Dönmez ve 
Koç, 2019: 3/115, 7/100, 12/10, 
12/15, 13/75, 21/5; Caferoğlu, 
1995: 64, 66. 
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3 Bakla: Bakla.    Dönmez ve Koç, 2019: 4/185. 

4 Buğda / Buğduy / Bugda / Bugday / Bugdıy / Bogda: 
Buğday.  

Gülseren, 2000: 266, 285; 
Dönmez ve Koç, 2019: 1/105, 
3/40, 3/70, 3/115, 6/45, 7/25, 
7/100, 7/105, 7/115, 8/45, 9/130, 
9/140, 13/75, 15/25, 16/75, 
16/100, 16/105, 16/110, 16/120, 
21/5; Caferoğlu, 1995: 26, 35, 37. 

5 Bulgur / Buǧlur / Buglur / Bulur / Burgul / Bullur: 
Bulgur. 

Olcay, 2014: 88, 89, 101, 103, 
107; Gülseren 2000: 244; 
Dönmez ve Koç, 2019: 1/10, 
3/175, 3/35, 4/200, 5/30, 7/120, 
9/140. 

6 Darı: Darı.  Dönmez ve Koç, 2019: 15/25. 

7 Dögme I: Dövme buğday. Olcay, 2014: 107. 

8 Duz/Tuz: Tuz.  Olcay, 2014: 102, 107, 121, 122, 
131; Gülseren, 2000: 292. 

9 Dügür: İnce bulgur, düğür.  Olcay, 2014: 119, 122, 137. 

10 Düğürcek: İnce bulgur.   Gülseren 2000: 244. 

11 Ganefil: Karanfil. Olcay, 2014: 129. 

12 Garabiber/Karabıber: Karabiber. Olcay, 2014: 112; Dönmez ve 
Koç, 2019: 5/25. 

13 Gendime: Dövme buğday, yarma. Gülseren 2000: 244, 246. 

14 İnce bulğur: İnce bulgur.  Olcay, 2014: 129. 

15 Kakuk: Kekik.  Olcay, 2014: 169. 

16 Küncü: Susam.  Gülseren, 2000: 274. 

17 Maydonos/Maydanos: Maydanoz. Olcay, 2014: 112; Dönmez ve 
Koç, 2019: 5/25. 

18 Mercimek / Mercimeg / Mercımag / Mercımek: 
Mercimek. 

Olcay, 2014: 89, 107, 111, 122, 
124; Gülseren 2000: 244; 
Dönmez ve Koç, 2019: 1/105, 
2/25, 3/115. 

19 Nerpiz: Narpuz, yabannanesi  Olcay, 2014: 174. 

20 Nişasta: Nişasta. Olcay, 2014: 120. 

21 Nohut/Nohud/Nohhut: Nohut.  Gülseren 2000: 244; Dönmez ve 
Koç, 2019: 1/105, 2/25, 3/40, 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

326 
 

3/115, 6/40, 6/75, 6/80, 7/100, 
9/5, 13/75, 15/25, 24/35. 

22 Pilinç: Pirinç.  Dönmez ve Koç, 2019: 5/30. 

23 Samud:  Dereotu; dereotunun tuzla haşlanıp küpe 
basılmış şekli. 

Gülseren, 2000: 246. 

24 Sarmısah/Sarımsah: Sarımsak.   Olcay, 2014: 105, 131; Gülseren 
2000: 306. 

25 Un: Un.  Olcay, 2014: 131, 137; Gülseren 
2000: 244; Dönmez ve Koç, 
2019: 3/130, 4/200. 

26 Yarma: Buğdayın iri çekilmişi, dövmesi. Gülseren 2000: 244. 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 26 tahıl, ot ve 
baharat adı tespit edilmiştir. Bu adlar Anuh, Arpı/Arpa, Bakla, 
Buğda/Buğduy/Bugda/Bugday/Bugdıy/Bogda, Bulgur/Buǧlur/Buglur/Bulur/Burgul/Bullur, Darı, 
Dögme I, Duz/Tuz, Dügür, Düğürcek, Ganefil, Garabiber/Karabıber, Gendime, İnce bulğur, Kakuk, 
Küncü, Maydonos/Maydanos, Mercimek/Mercimeg/Mercımag/Mercımek, Nerpiz, Nişasta, 
Nohut/Nohud/Nohhut, Pilinç, Samud, Sarmısah/Sarımsah, Un, Yarmadır. 

 

Tablo-11: Yiyecek Hazırlama Araç Gereçleri Adlarına İlişkin Bulgular 

 Araç Gereç Adı Kaynak 

1 Ahtaraç: Sac üzerinde yufka çevirmeye yarayan alet, 
aktaraç. 

Gülseren, 2000: 386. 

2 Aşgana: Yemek yapılan yer, mutfak, tandırın bulunduğu 
yer. 

Olcay, 2014: 142; Gülseren, 
2000: 387. 

3 Bahraç: Bakır kova, bakraç. Gülseren, 2000: 353. 

4 Bardah: Bardak. Dönmez ve Koç, 2019: 4/135, 
4/140, 4/145, 4/225; Caferoğlu, 
1995: 71. 

5 Bekmez Teknesi: Bekmez teknesi, pekmez hazırlamak 
için kullanılan uzun ve geniş kap. 

Dönmez ve Koç, 2019: 8/10, 
9/135. 

6 Bıça: Bıçak. Dönmez ve Koç, 2019: 15/5. 

7 Çömçe: Kepçe. Olcay, 2014: 149; Gülseren, 
2000: 325. 

8 Egiş/Egüş: Tandırda ekmek çevirmek için kullanılan 
alet, ateş küreği.  

Olcay, 2014: 153; Gülseren, 
2000: 386. 
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9 Gab: Kap kacak. Olcay, 2014: 101; Caferoğlu, 
1995: 4. 

10 Gazan/Kazan: Kazan.  

 

Olcay, 2014: 95, 96, 101, 119; 
Dönmez ve Koç, 2019: 2/175, 
3/125, 3/130, 4/105, 4/135, 5/35, 
7/115, 7/125, 9/25. 

11 Gazzik: Küçük tencere, kapaklı kulplu metal kap. Gülseren, 2000: 401. 

12 Gelberi: Ateş çekeceği, uzun saplı fırın küreği. Gülseren, 2000: 401. 

13 Gıcik/Güveç: Toprak tencere, kap. Olcay, 2014: 159; Olcay, 2014: 
112. 

14 Guşgana: Tencere. Gülseren, 2000: 349. 

15 Gügüm: Ayran yaymada ya da saklamada kullanılan 
kap. 

Gülseren, 2000: 404. 

16 Halbur/Galbur:  Kalbur.  Olcay, 2014: 156, 163. 

17 Hamur Legeni: Hamur yoğurup mayalandırılan yayvan 
kap. 

Olcay, 2014: 96. 

 

18  Haranı: Pekmez şırası kaynatılan kazandan küçük kap. Olcay, 2014: 163; Gülseren, 
2000: 404. 

19 Heveng: İpe geçirilmiş taze meyve veya sebze askısı.  Gülseren, 2000: 265. 

20 Hıla: Pişirilen ekmekleri sarmak için kullanılan yaygı, 
sofra bezi.  

Gülseren, 2000: 244. 

21 Hınıs: Özellikle tereyağ yapmak için pişmiş topraktan 
yapılmış yayık. 

Olcay, 2014: 165. 

22 Kaşıg: Kaşık. Dönmez ve Koç, 2019: 2/175, 
2/180. 

23 Kemis/Kevgir/Süzek: Süzgeç.  Olcay, 2014; 122; Gülseren, 
2000: 270, 248; Dönmez ve Koç, 
2019: 5/35. 

24 Kösöğü / Kösee / Köseği: Ateş karıştırmaya, harlamaya 
veya azaltmaya yarayan alet. 

Olcay, 2014: 170; Gülseren, 
2000: 282; Caferoğlu, 1995: 76, 
77. 

25 Kuzine: Kuzine.  Olcay, 2014: 112. 

26 Küp: Geniş karınlı dibi dar toprak kap. Caferoğlu, 1995: 35, 50, 51. 

27 Küze: Testi. Olcay, 2014: 170. 
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28 Legen/Legan: Pestil yapımında ve et basmak için de 
kullanılan yayvan kap et. 

Olcay, 2014: 101, 119; Dönmez 
ve Koç, 2019: 3/130, 4/150. 

29 Lenger: Kenarları geniş, büyük ve yayvan bakır kap. Olcay, 2014: 101. 

30 Mecirefe: Su içmede kullanılan kulplu tas, maşrapa. Gülseren, 2000: 412. 

31 Nigeriç: Kazan, tekne ya da tahtadaki hamuru kazımaya 
yarayan demir araç. 

Olcay, 2014: 174. 

32 Ohluva/Ohluvu/Oklaa: Oklava. Gülseren, 2000: 292, 367. 

33 Sac/Saç: Demirden yapılmış üzerinde yufka, ekmek gibi 
hamur işerinin pişirildiği tümsekçe levha, sac. 

Olcay, 2014: 129, 131; Gülseren, 
2000: 306; Dönmez ve Koç, 
2019: 3/90, 6/30, 6/85, 15/5, 
15/10, 16/115; Caferoğlu, 1995: 
35. 

34 Sac ayağı: Ateş üzerine oturtulan, üzerine kazan, 
tencere, tava koymada kullanılan üç ayaklı demir destek, 
sacayak. 

Olcay, 2014: 96. 

35 Saplah/Saplı: Büyük su kepçesi, uzun saplı tas. Olcay, 2014: 179; Gülseren, 
2000: 313. 

36 Sarat: İri gözenekli kalbur, büyük kalbur. Olcay, 2014: 179; Gülseren, 
2000: 417. 

37 Sehin/Sahan: Derinliği az metalden yapılmış tabak. Olcay, 2014: 179; Caferoğlu, 
1995: 66. 

38  Sele: Sepet.  Gülseren, 2000: 212; Dönmez ve 
Koç, 2019: 7/125; Caferoğlu, 
1995: 65, 66. 

39 Serik: Tereyağını ayrandan arındırmaya yarayan deri 
parçası.  

Olcay, 2014: 180. 

 

40 Sini: Büyük metal tepsi. Olcay, 2014: 180; Dönmez ve 
Koç, 2019: 4/65, 4/110, 4/140, 
24/25; Caferoğlu, 1995: 10. 

41 Sokgu/Soku/Zoku/Sohu/Sokgu Daşı: Tahıl dövmek 
amacıyla oyulup çanak şekli verilmiş büyük taş, taş 
dibek.  

Olcay, 2014: 181; Gülseren, 
2000: 339, 250; Caferoğlu, 1995: 
51; Olcay, 2014: 181. 

42 Sokgu Eli: Taş dibekte kullanılan ağaçtan yapılmış 
büyük dövecek. 

 Olcay, 2014: 181. 

43 Surfa/Sufra: Yemek yenecek şekilde düzenlenmiş sini, 
yaygı, masa. 

Caferoğlu, 1995: 10, 11, 25. 

44 Tabah: Tabak, yiyecek konulan yayvan kap. Olcay, 2014: 119. 
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45 Tas: Tas, suluca yiyecekler konulan metalden yapılmış 
derin kulpsuz kap. 

Olcay, 2014: 109; Caferoğlu, 
1995: 52, 60. 

46 Tava: Tava, kızartma, yağ kızdırma işlerinde kullanılan 
saplı yayvanca kap. 

Dönmez ve Koç, 2019: 15/35. 

47 Terpoş: Ortası çukur tabak, büyükçe sahan.  Gülseren,  2000: 418. 

48 Teşt: Büyük leğen. Olcay, 2014: 96, 119; Dönmez 
ve Koç, 2019: 1/105, 3/130; 
Caferoğlu, 1995: 66. 

49 Toḫmaḫ: Tokmak, taş dibekte tahıl dövmek için 
kullanılan alet.  

Caferoğlu, 1995: 36, 51. 

50 Tuluh / Yanlıh / Tuluh Yayığı: Keçi, koyun postundan 
yapılmış deri yayık, tulum yayığı. 

Olcay, 2014: 185; Gülseren, 
2000: 293, 339. 

51 Tümeç: Bulgur basılan büyük çuval.  Gülseren, 2000: 329. 

52 Yayıh/Yayık: Yağ çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü 
veya çalkalandığı kap, yayık. 

Gülseren, 2000: 339; Dönmez ve 
Koç, 2019: 7/120. 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi yapılan tarama çalışması sonunda Malatya ili söz varlığında 52 yiyecek 
hazırlama araç ve gereçleri adı tespit edilmiştir. Bu adlar Ahtaraç, Aşgana, Bahraç, Bardah, Bekmez 
Teknesi, Bıça, Çömçe, Egiş/Egüş, Gab, Gazan/Kazan, Gazzik, Gelberi, Gıcik/Güveç, Guşgana, Gügüm, 
Halbur/Galbur, Hamur Legeni, Haranı, Heveng, Hıla, Hınıs, Kaşıg, Kemis/Kevgir/Süzek,  
Kösöğü/Kösee/Köseği, Kuzine, Küp, Küze, Legen/Legan, Lenger, Mecirefe, Nigeriç, 
Ohluva/Ohluvu/Oklaa, Sac/Saç, Sac ayağı, Saplah/Saplı, Sarat, Sehin/Sahan, Sele, Serik, Sini, 
Sokgu/Soku/Zoku/Sohu/Sokgu Daşı, Sokgu Eli, Surfa/Sufra, Tabah, Tas, Tava, Terpoş, Teşt, Toḫmaḫ, 
Tuluh/Yanlıh/Tuluh Yayığı, Tümeç, Yayıhdır. 

  

2. Tarama Sonucu Elde Edilen Söz Varlığının Divânu Lugâti’t-Türk, Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi ve Derleme Sözlüğü ile Karşılaştırılmasından Elde Edilen Bulgular 

Malatya ili ağzının ve mutfak kültürünün  konu edildiği çalışmalardan elde edilen bulguların  Divânu 
Lugâti’t-Türk,  Evliya Çelebi Seyahatnâmesi gibi Türklerin toplumsal,  kültürel, ekonomik ve coğrafî 
özelliklerine dair kadim ve zengin bilgiler içeren tarihî kaynaklar ve Türkiye Türkçesi ağızları sözlüğü  
olan Derleme Sözlüğü ile karşılaştırılması  neticesinde şu sonuçlara varılmıştır: 

Divânu Lugâti’t-Türk Türkçenin bugün hem ölçünlü dilde hem de ağızlarda yaşayan söz varlığının 
tarihsel sürecinin belirlenmesinde, böylece Türk dili ve kültürünün değişim, gelişim ve devamlılığının 
ortaya konulmasında değerlendirilen temel kaynaklardan birisidir. Bu çalışmada da Malatya yiyecek 
kültürüne ait söz varlığının tarihsel boyutunun incelenmesinde ve tespit edilen kavramsal alanın ad ve 
anlam bilim açısından değerlendirilmesinde dikkate alınan ilk metinlerden birisi olmuştur. Yapılan 
tarama çalışmasında tespit edilen bulgular   Divânu Lugâti’t-Türk’te geçen yiyecek ve araç-gereç adları 
ile karşılaştırılmış ve değerlendirmeler şu üç başlıkta toplanmıştır: 

a) Aynı ad ve anlam ile devam eden bulgular: Mal. aş < DLT aş “yemek, aş”  (Atalay, 2021: 42); 
Mal. dutmaç < DLT tutmaç “herkesçe bilinen bir Türk yemeği” (Atalay, 2021: 662); Mal. 
bulameç/bulmaç < DLT bulgama “yağsız ve tatsız bulamaç” (Atalay, 2021:114); Mal. epmek/ekmek < 
DLT etmek, epmek  (Atalay, 2021:184, 203); Mal. yufga/yuha < DLT yupka, yufka (Atalay, 2021: 808, 
816); Mal. bekmez/bakmaz/pakmaz/pekmaz/pekmez < DLT bekmes/pekmes (Atalay, 2021: 80 473); 
Mal. guymah/kuymak < DLT kuyma “bir çeşit yağlı ekmek” (Atalay, 2021: 390);  Mal. yag/yaa/yağ < 
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DLT yağ (Atalay, 2021: 725); Mal. yoğurt/yogurd < DLT yogurt (Atalay, 2021: 797); Mal. yemiş < 
DLT yemiş “ meyva” (Atalay, 2021: 772); Mal. gah < DLT kak “erik, kayısı gibi meyvaların kurusu” 
(Atalay, 2021: 251); Mal. gavut/havut < DLT kagut/kavut “darıdan yapılan bir yemek” (Atalay, 2021: 
251, 282);  Mal. kavurga/gavurga < DLT kogurmaç/kawurmaç “kavrulmuş buğday” (Atalay, 2021: 
283, 339); Mal. armıt/armut < DLT armut (Atalay, 2021: 36); Mal. ayva/hayva < DLT awya (Atalay, 
2021: 52); Mal. elma/alma < DLT alma/almıla (Atalay, 2021: 21); Mal. erüg < DLT erük  “şeftali, 
kaysı, erik gibi meyvalara verilen genel ad” (Atalay, 2021: 13);   Mal. üzüm/uzüm/ üzzum/üzum < DLT 
üzüm (Atalay, 2021: 721); Mal. gabah < DLT kabak (Atalay, 2021: 242); Mal. kavun < DLT kagun 
(Atalay, 2021: 250);  Mal. sarmısah/sarımsah < DLT samursak/sarmusak (Atalay, 2021: 486, 494);  
Mal. soaan/soğan/sugan/sogan  < DLT sogun  (Atalay, 2021: 527);  Mal. arpı/arpa < DLT arpa 
(Atalay, 2021: 36); Mal. buğda/buğduy/ bugda/bugday/bugdıy/bogda < DLT bugday (Atalay, 2021: 
111); Mal. darı < DLT tarığ (Atalay, 2021: 577); Mal. nerpiz < DLT yarpuz “kır nanesi” (Atalay, 
2021:752);   Mal. yarma < DLT yarmaş (Atalay, 2021: 752); Mal. un < DLT un (Atalay, 2021: 693); 
Mal. tuz < DLT tuz (Atalay, 2021: 665); Mal. bıça < DLT biçek  “bıçak” (Atalay, 2021: 90); Mal. çömçe 
< DLT çömçe “kepçe” (Atalay, 2021: 158); Mal. gab < DLT kap  (Atalay, 2021: 262); Mal. kaşıg < 
DLT kaşuk (Atalay, 2021: 278); Mal. kösöğü/kösee/köseği < DLT közegü “Küskü” (Atalay, 2021: 370); 
Mal. küp < DLT küp  (Atalay, 2021: 399); Mal. sokgu/soku/zoku/sohu < DLT soku/sokku “havan” 
(Atalay, 2021: 529);  Mal. tekne < DLT tekne  (Atalay, 2021: 596). 

Bu başlık içerisinde değerlendirilen bulguların bazı ses olayları ve ses değişmeleri dışında aynı ad ve 
anlam ile Divânu Lugâti’t-Türk’ten itibaren kullanıldığı görülmektedir.  

 

b) Anlamın devam edip adın değiştiği bulgular:  

Divânu Lugâti’t-Türk’te geçen bazı yiyecek ve araç-gereçlerin Malatya ağzında farklı adlandırmalar ile 
yer aldığı görülmektedir: DLT bün/mün  (Atalay, 2021: 125, 416) = Mal. çorba; DLT sogut/soktu/togrıl 
(Atalay, 2021: 527, 528, 633) = Mal. bumbar; DLT söklünçü “kebap”  (Atalay, 2021: 533) = Mal. et 
gızartması/gızartma; DLT sarmaçuk “bir çeşit şehriye” (Atalay, 2021: 494) = Mal. şahre/şehre; DLT 
kömeç/közmen (Atalay, 2021: 359, 371) = Mal. kömbe/kül kömbesi; DLT  büskeç/çörek/tokuç “çörek” 
(Atalay, 2021: 126, 159, 634) = Mal. bicik; DLT kurut/süzme (Atalay, 2021: 386, 555) = Mal. keş; DLT   
çir/öz/sağ yağ/kıyak (Atalay, 2021: 153, 471, 480, 324) = Mal. tereyağı/tereya/tereyagı/yag/yaa/yağ; 
DLT kosık (Atalay, 2021: 348) = Mal. fındığ; DLT yagak (Atalay, 2021: 726) = Mal. ceviz/cövüz/cevüz; 
DLT büken “karpuz; hint kavunu” (Atalay, 2021:123) = Mal. Karpuz/Garpus/Garpız/Garpuz; DLT 
azgan (Atalay, 2021: 56) = Mal. kuşburnu; DLT dünüşge “sülüklü pancar” (Atalay, 2021: 166) = Mal. 
pancar; DLT  bütüge (Atalay, 2021:127) = Mal. batlıcan/badılcan/ baldıcan/balcan; DLT ügür/yügür 
(Atalay, 2021: 710, 821) = Mal. darı; DLT  tuturkan “pirinç, döğü” (Atalay, 2021: 663) = Mal. pilinç, 
pirinç; DLT küç/yağ ügüri “susam” (Atalay, 2021: 393, 710) = Mal. küncü; DLT murç (Atalay, 2021: 
415) = Mal. garabiber/karabıber; DLT  aşlık (Atalay, 2021:43) = Mal. aşgana; DLT bart/ködheç/közeç 
(Atalay, 2021: 70, 355, 370) = Mal. bardah; DLT çowlı “Tutmaç süzgeci” (Atalay, 2021: 157) = Mal. 
kemis/kevgir/süzek; DLT çançu/yugurguç (yogurguç)  (Atalay, 2021:  135, 809) = Mal. 
ohluva/ohluvu/oklaa; DLT  örküç (Atalay, 2021: 464) = Mal. sac ayağı; DLT eskü/tanğ “elek, kalbur” 
(Atalay, 2021: 196, 570) = Mal. sarat;  DLT eşiç “tencere”/ eşiç bukaç “tencere”/ çodhın eşiç “bakır 
tencere”/ toy eşiç “toprak tencere”  (Atalay, 2021: 197, 198, 155, 642 ) = Mal. 
gazan/kazan/gazzik/gıcik/güveç/ guşgana/haranı. 

Coğrafya olarak tahıl ürünlerinin çokça üretildiği Malatya’da ürün çeşitleri yemek kültürünün 
oluşumunda önemli etkilere sahip olmuştur. Arpa, buğday, bulgur gibi tahıllar özellikle çorbalarda, etli 
yemeklerde, sarma/dolma/köfte yemeklerinde temel malzeme olarak yer almaktadır. Malatya mutfak 
kültürüne ait bu özelliğin  Divânu Lugâti’t-Türk tanıklığında 11.yüzyılda yaşayan Tüklerin 
mutfaklarında da bulunduğu görülmektedir. Malatya mutfağında bulunan  dögme çorba, 
mahluta/malhuta,  yayla çorbası,  helle,  uğmaç/oğmaç gibi   ana malzemesi buğday, dövme veya un  
olan  buxsı “pişmiş buğday ile badem içi üzerine bal ve süt ile yapılmış bulamaç dökülerek meydana 
getirilen bir yemek” (Atalay, 2021: 111),  to “Bulamaç gibi pişirilen bir undur. Bir kaba konarak 
ekşitilir, sonra içilir.”   (DLT III, 207-7),  awzurı “Buğday ve arpa unu gibi şeyler karıştırılarak yapılan 
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yemek, karışık yemek.” ( DLT I, 145-4) adlı yemeklerin varlığı da kültürel devamlılığa bir örnek 
oluşturmaktadır. 

c) Adın devam edip anlamın değiştiği bulgular: DLT kakkuk (*kakuk) “yarma, kurutulmuş et veya 
meyva” (Atalay, 2021: 252) = Mal.  kekik; DLT saç “tava” (Atalay, 2021: 478) = Mal.  sac “demirden 
yapılmış üzerinde yufka, ekmek gibi hamur işlerinin pişirildiği tümsekçe levha”.  

Evliya Çelebi’nin, 17.yüzyılda bir seyyah olarak Osmanlı topraklarında yaptığı seyahatlerden birisi de 
Malatya’ya olmuştur. Malatya seyahatine ait bilgiler 10 ciltlik Seyahatnâme’nin 4.cildinde yer 
almaktadır.  Evliya Çelebi burada Malatya’yı anlatmaya  kalesi ve tarihi ile başlayıp, mimarisi, halkı 
ile ilgili özellikleri, bölgenin meşhur ürünleri, geçim kaynakları, bağları, suları, Aspuzu bağı ve 
yaylasının özellikleri, mesire yerleri, komşu beldeleri ile devam eder. Evliya Çelebi her gezdiği yerde 
olduğu gibi Malatya’nın yiyecek-içecek kültürüne dair de çok çeşitli bilgiler vermektedir. Tahıllarını, 
tatlılarını, sebzelerini, meyvelerini çeşitleri, lezzetleri, ünleri, faydaları ve efsaneleri ile  abartılı bir dil 
de kullanarak  anlatmaktadır. Evliya Çelebi bu anlatıma tahıl ürünlerinin bereketi ile başlar ve 
Malatya’nın yedi tür taneli buğdayı, arpası, baklası, nohut ve mercimeğinin  güzelliği ve ünü ile devam 
eder. Kış yurdu olması sebebiyle de pirincin ovalarında bulunmadığına dikkat çeker (Kahraman ve 
Dağlı, 2010: 16). Günümüzdeki ağız çalışmalarında da gerek Malatya halkının geçim kaynaklarından, 
tarla ve bağ işlerinden gerekse meşhur yemeklerinden söz edilen kısımlarda çoğunlukla arpa, buğday, 
bulgur, nohut gibi tahıl ürünlerinin ifade edildiği görülmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgular 
içerisinde pirincin az sayıda geçmesi de Evliya Çelebi’nin tespitini destekler niteliktedir. Evliya Çelebi 
yiyeceklerin bahsine pazı, ıspanak, lahana gibi sebzeleri ve yedi türlü kayısısı, zerdalisi, seksen çeşit 
sulu armudu ile devam edip yedi tür ayvasının, yirmi çeşit elmasının, dürbili üzümü ve kirazının da 
meşhur olduğunu belirtir (Kahraman ve Dağlı, 2010: 16). Çelebi, Aspuzu bağı meyvelerini anlatırken 
de bu meyvelerin çeşitleri ve özellikleri üzerinde durmaktadır. Her biri kırkar, ellişer dirhem gelen, 
sululuklarından dolayı bağlardan şehire zorlukla taşınan yedi çeşit kayısıyı  al Hamavî, sarı Hamavî, 
mışmış Hamavî, beyaz kumru, bey kumru, sulu kumru, etli kumru şeklinde sıralar (Kahraman ve Dağlı, 
2010: 18).  Kayısı bugün de Malatya’nın simgesi ve önemli bir gelir kaynağı olarak kültürel ve 
ekonomik bir işleve sahiptir. Nitekim ağız çalışmalarında da tahıl üretimi yanında yaygın bir geçim 
yolu olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte Çelebi’nin sıraladığı türlerden mişmiş dışındakiler ağız 
çalışmalarında belirlenememiştir. Ayrıca, Çelebi’nin bahsettiği pestili yapılıp diyar diyar taşınan 
zerdali, Göksulu ve Bey Armudu şeklinde iki türünü zikrettiği seksen çeşit armut,  renkleri ve 
kokularının güzelliği ile övdüğü, Malatya’nın zarif ve narin kadınları tarafından ağaçlarında iken 
nakışlanan ve padişahlara hediye götürülen elmalar ile  güzel kokulu papa ayvası ve ekmek ayvası 
şeklinde iki türünü belirttiği yedi tür  ayva  bu  özellikleriyle  taranan metinlerde tespit edilememiştir 
(Kahraman ve Dağlı, 2010: 18-19). Bununla birlikte elma, armut, ayva, nar, üzüm, erik, dut ve vişne 
gibi meyve adları ve bu meyvelerden yapılan yiyecekler metinlerde sıklıkla yer almaktadır. Taranan 
metinlerde özellikle Amasya, Anteb üzümü, aşuh beyazı, gara menevşe/gara menöşkü, gızılatım, gohulu 
üzüm, gureyş, gurutma üzümü, gülbeyaz, hatun barmaǧı, köhnü, nar tanesi, siyah üzüm, tahannebi, 
üzüm erügü şeklindeki türleri ile üzüm çeşitliliği dikkat çekmektedir. Çelebi de üzüm konusu üzerinde 
durur ve özellikle Seyyid Battal’ın doğum yeri olan evin tarafındaki çeşit çeşit üzümlerin başka bir 
diyarda bulunmadığını belirtir. Bu ayrıcalığı üzüm ile yapılan dürbülü üzüm sarması, köfter badem 
kırması, üzüm şırası, basdıh (pestil) ve üzümlü tarhanasının başka  bir diyara mahsus olmayacağını 
bildirerek kuvvetlendirir (Kahraman ve Dağlı, 2010: 20). Çelebi’nin Malatya’ya özgü kıldığı bu 
yiyecekler bugün de tevek sarması, bastıh/bastık, üzüm şırası adları ile Malatya yiyecek kültüründeki 
önemini korumaktadır. 

Malatya ili ağzının yiyecek kültürüne ilişkin tespit edilen bulguların kültürel  devamlılık ve gelişmişlik 
bakımından değerlendirileceği bir çalışmada da Türkiye Türkçesi ağızları konusunda önemli bir kaynak 
olan Derleme Sözlüğü’dür. Bu çalışmada yer alan bulgular ile Derleme Sözlüğü  arasındaki karşılaştırma 
sonucu yapılan tespitlerden bazıları şu şekildedir:   

Malatya ili ağzı ve yiyecek kültürünün konu edildiği ve bu çalışmaya da kaynaklık eden metinlerde 
belirlenen bazı bulguların Derleme Sözlüğü’nde yer almadığı görülmüştür: peyvazlı “soğan salatası, 
piyaz” (Gülseren, 2000: 310); halbur hurması/galbur hurması/kalbur hurması “Kalbura bastı tatlısı.” 
(Olcay, 2014: 157, 163; Kılıç vd., 2013: 391); sarıǧı burma/sargılı burma “Şerbetli, yufkadan 
hazırlanan bir tatlı, sarı burma tatlısı.” (Olcay, 2014: 179; Kılıç vd., 2013: 96);  heciglik “Kavurgadan, 
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duttan, çekirdekten yapılan yiyecek.” (Gülseren, 2000: 290); gara menevşe/gara menöşkü “bir üzüm 
türü, kara menekşe”  (Olcay, 2014: 97, 116);   gızılatım “bir üzüm türü, Kızılatım” (Olcay, 2014: 97, 
99, 116); gureyş “bir üzüm türü, Kureyş”  (Olcay, 2014: 97);  hatun barmaǧı “bir üzüm türü, hatun 
parmağı”  (Olcay, 2014: 97, 116). 

Yine bazı bulguların Derleme Sözlüğü’nde Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Sivas gibi farklı ağızların söz 
varlığına ait olarak gösterilirken Malatya ağzı için verilmediği belirlenmiştir: peyvaz “Piyaz (yemek)” 
(*Kilis -Gaziantep); çefdeli “şeftali” (*Divriği -Sivas);  küp “büyük toprak kap, testi” (Erzurum, Keban, 
Baskil, Ağın, Elazığ); lenger “ yuvarlak büyük tapak, bakırdan büyük süzgeç, bakırdan yapılmış büyük 
sahan, geniş tabak ” (Elazığ ve yöresi; Erzurum; Keban Baskil Ağın Elazığ; Çüngüş, Çermik 
Diyarbakır) (URL-1). 

Tartışma ve Sonuç 

Malatya köklü bir geçmişe sahiptir. Birçok uygarlığa sahne olduktan sonra yaklaşık bin yıldır Türk 
milletine vatan olmuştur. Malazgirt Zaferi (1071) sonrasında kadîm kültürlerle Türk/İslam kültürü 
kaynaşarak yeni bir medeniyete zemin hazırlamışlardır. Köprülü (2002), Bizans Müesseselerinin 
Osmanlı Müesseselerine Tesiri adlı eserinde Osmanlı Medeniyetinin doğuşunda yerli kültürlerin rolüne 
vurgu yapar. Halil İnalcık (1993: 426) da Osmanlı’nın Batıdan korkusunun olmadığı Erken Osmanlı 
asırlarında kültür aktarımı yapmaktan çekinmediğini yazar. 11. yüzyıldan sonra Malatya’da müslim ve 
gayrimüslimler üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerinde verimli bir iş bölümü tesis etmişlerdir. Bu iş 
bölümünde gayrimüslimler, Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi, Malatya’da da bakır kap kacak 
imalat ve ticaretinde öncü olmuşlardır. Buna karşılık Türkler kaşık, kepçe, yayık, külek gibi ahşap 
mutfak eşyalarının üretimini ellerinde bulundurmuştur. Ahşap kaşık imalatı Ahmet Yesevî’nin mesleği 
olduğu için onun yönlendirdiği Horasan Erenleri de ahşap kap kacak üretimini manevî bir bağlama 
oturtarak meslek edinmişlerdir. Bunda bu zanaatın konar göçer hayat şartlarına en uygun işlerden biri 
olmasının da önemli rolü vardır. Günümüzde Malatya yemek ve yiyecek adları söz varlığında Türkçe 
kelimelerin ağırlıkta olması, bu tarihî ve sosyal arka planla ilgili olmalıdır.  

Malatya yöresi yemek ve yiyecek söz varlığının oluşumunda 10. yüzyılda başlayıp birkaç yüzyıl devam 
eden Türk göçünün etkisi büyük olmuştur. Malazgirt Zaferini izleyen günlerde yazılan Kaşgarlı 
Mahmud’un ünlü sözlüğü Divânu Lugâti’t-Türk’te yer alan bazı yemek adlarının Malatya ağzında 
bulunması, bu yöredeki yemek kültürünün millî boyutunu işaret etmektedir. Keza Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnâmesi’nde de Malatya ağzındaki yemek adlarına rastlanması, yemek kültüründeki devamlılığı 
ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra tablolar incelendiğinde farklı yiyecek ve kap adlarının dile 
yerleştiği görülmektedir. Bu da kültürün doğasına uygun olarak sürekliliğin değişerek gerçekleştiği 
ilkesini teyit etmektedir. 

Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler ile Malatya’nın tahıl ürünleri, meyve ve sebzeler ve bunlarla yapılan 
yemekler konusundaki zenginliği tarihî bir delil ile kanıtlanmaktadır. Bu konuda Divânu Lugâti’t-
Türk’te belirlenen benzerlikler ve ortaklıklar da bu kültürün devamlılık ve gelişmişlik açısından tarihî 
köklerini sağlamlaştırmaktadır. Derleme Sözlüğü’nde Malatya ağzında yer almayan fakat çevre illerde 
kullanıldığı belirlenen söz varlığı, komşu illerin mutfak kültürlerinin içi içe geçtiğini, bölgesel bir 
özellik kazandığını göstermektedir. Bunun yanı sıra Batırma olarak adlandırılan ve asma yaprağı ile 
yenilen yemek, Mersin, Konya, Antalya bölgelerinde Batırık olarak karşımıza çıkmakta, Herle/Helle 
Sivas, Artvin, Erzurum, Tokat, Trabzon, Yozgat’ta aynı adla bilinmekteyken Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde un çorbası/bulamaç olarak pişirilip tüketilmektedir. Bu durum Selçuklu ve Osmanlı iskân 
politikaları sonucunda yemek kültürünün yerellikten çıkarak millî bir nitelik kazanmaya başladığını 
göstermektedir. 

Bugün keşkek yemeği millî bir yemek olarak karşımızdayken sözcüğün Farsça kökenli olması,  Divânu 
Lugâti’t-Türk ve Tarama Sözlüğü ile Çağdaş Türk lehçelerinde görülmemesi bu yemeğin Anadolu 
topraklarının kadim bir yemeği olduğunu ve kültür mirası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Bu çalışma derleme ve ağız çalışmalarının kültür tarihi açısından ne kadar önemli 
olduğunu, sadece dil çalışmaları için değil toplanan malzemenin özelde yöre, genelde Türkiye tarihi ve 
kültürü açısından çok önemli veriler içerdiğini bir kez daha göstermiştir. 
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Bu topraklarda bin yıldır bir tarım toplumu olarak varlığını sürdüren Türk milleti son elli yılda bir 
taraftan sanayi toplumu olmaya çalışmış ve bir taraftan da bilişim çağını yaşamaya başlamıştır. Bu baş 
döndürücü hızlı değişim sürecinde hayatın tüm alanlarında olduğu gibi yemek ve yiyecek kültüründe 
de önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişim kültürel hafızanın yok olması tehlikesini 
getirmiştir. Böyle bir durum Türk kültürünün varlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Kültürde 
değişim ve devamlılığın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için güncel söz varlığımızı kayıt altına alan 
derleme çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ve Derleme Sözlüğü’nün belirli aralıklarla 
güncellenmesi gereklidir. 
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Abstract 

 

Divan poets used the places in their ghazals -with the exception of the shehrengiz, which is an 
independent genre- generally without a name. It is possible to see the natural beauties, social life and 
cultural structure of the cities in these gazelles decorated with mazmuns. This type of ghazals about 
cities can be accepted as a historical document in this respect. The ghazal labeled as “Der-vasf-i 
Malatiyye Gufte Shud” written by Gulami from Sivas to praise Malatya gives us an idea about the city 
about 150 years ago. In Gazel, Aspuzu is likened to paradise with its natural beauties. In Gazel, Aspuzu 
attracted attention with its gardens and unique architectural features. The people migrated to this district 
where there are cool vineyards in the summer and spring months. Aspuzu becomes lush in these seasons, 
and its wet gardens are adorned with flowers all over. Even today, the city partially preserves this 
texture. All over Aspuzu is filled with seductive red roses and nightingales. Gardens always witness the 
reunion of rose and nightingale. In Aspuzu, which is a corner of heaven, there is not the slightest grudge 
and worldly ambition left in the hearts. The people living in Aspuzu lead a beautiful life freed from the 
worries of the world. Red tulips holding goblets in their hands, this garden of Eden has a sign with an 
inhabitant named Nesteren. In this assembly of signs, there is warmth in the nightingale called the drunk 
and sad heart. Cypresses reaching to the sky and resembling the size of a lover hold jugs in their hands. 
The sweet bird sounds and the scent of loyalty surround you at dawn. Thousands of rivers flow from 
the tears of joy of nightingales among the vineyards and gardens in Aspuzu. In this unique rose garden, 
the sâki named wild rose has established a business council with glasses full of red wine in his hand. 
According to Gulami, there is no place like Aspuzu in this world; if there is such a place, it is paradise. 

Keywords: Gulamȋ, ghazal, Malatya Aspuzu, paradise. 

 

SİVASLI GULÂMÎ’NİN BİR GAZELİNDE MALATYA VE ASPUZU 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sait YILTER 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

Özet 

Divan şairleri gazellerinde mekânları -müstakil bir tür olan şehrengȋzler hariç- genellikle isim vermeden 
kullanmışlardır. Mazmunlarla süslenmiş olan bu gazellerde şehirlerin doğal güzelliklerini, toplum 
yaşantısını, kültürel yapısını görmek mümkündür. Şehirleri konu edinen bu tür gazeller tarihȋ birer 
vesika olarak kabul edilebilir. Sivaslı Gulâmȋ’nin Malatya’yı övmek amacıyla yazdığı “Der-vasf-ı 
Malatiyye Güfte Şud” şeklinde etiketlediği gazeli yaklaşık 150 yıl önceki şehir hakkında bize fikir 
vermektedir. Gazelde, Aspuzu doğal güzellikleriyle cennete benzetilmiştir. Gazelde Aspuzu bahçeleri 
ve kendine has mimari özellikleriyle dikkat çekmiştir. Halk yaz bahar aylarında serin bağların 
bulunduğu bu semte göç etmiştir. Aspuzu bu mevsimlerde yemyeşil olur, sulak bahçeleriyle her tarafı 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

335 
 

çiçeklerle süslenir. Şehir bugün bile bu dokusunu kısmen korumaktadır. Aspuzu’nun her tarafı baştan 
çıkarıcı kırmızılar sürünmüş kırmızı güllerle, bülbül sesleriyle dolmuştur. Bahçeler, daima gül ile 
bülbülün vuslatına şahit olmaktadır. Cennetin bir köşesi olan Aspuzu’da gönüllerde en ufak bir kin ve 
dünya hırsı kalmamıştır. Aspuzu’da yaşayanlar dünya kaygısından kurtulmuş, güzel bir hayat 
sürmektedir. Kırmızı laleler ellerinde kadehler tutmaktadır, bu cennet bahçesinde Nesteren adında bir 
sakinin bulunduğu bir işret vardır.  Bu işret meclisinde sarhoş ve kederli gönül adlı bülbülde hararet 
vardır. Gökyüzüne uzanan ve sevgilinin boyunu andıran servilerin ellerinde testiler bulunmaktadır. Tatlı 
kuş sesleriyle vefa kokuları, seher vaktinde etrafı sarmaktadır.  Aspuzu’da bağ ve bahçelerin arasında 
bülbüllerin sevinç gözyaşlarından binlerce nehir akmaktadır. Bu eşsiz gül bahçesinde yaban gülü 
adındaki sâki, elinde kırmızı şaraplarla dolu kadehlerle işret meclisi kurmuştur. Gulâmȋ’ye göre bu 
dünyada Aspuzu gibi bir yer yoktur; böyle bir yer varsa orası da cennettir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gulâmȋ, gazel, Malatya, Aspuzu, cennet.  

 

Giriş 

Şairler bazen her türlü nimetinden faydalandıkları memleketine minnet duygularını ve şehrin 
güzelliklerini dile getirmek, bu vesileyle sanat kabiliyetlerini göstermek için şiirler yazma gereğini 
duymuşlardır. Divan şairleri de doğduğu ve doyduğu, bir süre yaşadığı şehirleri, kasabaları övmek 
amacıyla şiir veya düzyazı şeklinde eserler yazmışlardır. Şehrengiz “bir şehir halkının yaşama biçimini, 
güzelliklerini; güzellerini, güzel olarak tanımlanan meslek erbabını konu edinen şiir türüne verilen 
addır” (Akkuş, 2007: 234). Şehir şiirleri olarak bilinen şehrengizlerin Klasik Türk edebiyatındaki ilk 
örneği 16. yüzyılın başlarına Mesûhȋ tarafından yazılmış olan Edirne Şehrengizi’dir. “Bir şehrin 
tarihine, kültürüne ve bir dönemine kaynaklık edebilecek şehir şiirleri genel olarak bir şehrin bağ, bahçe, 
ırmak, hava gibi doğa güzelliklerini; saray, cami, havuz, ev gibi mimari yapılarını, güzellerini ve konu 
olan şehre has bazı özellikleri methederler. Şehir şiirleri kasîde, gazel, musammat ve küçük mesnevi 
gibi nazım şekilleriyle yazılabilir” (Yıldız, 2018: 121). Şairler, şehrengiz yazarken daha çok mesnevi 
nazım şeklini tercih etmişlerdir. Şehrengizlerde genellikle aruzun kısa kalıpları kullanılmış; sade, akıcı 
ve anlaşılır bir dilinin olmasına dikkat etmişlerdir. 

Klasik Türk edebiyatında Bursa, Edirne ve İstanbul gibi Osmanlı Devletine başkentlik yapmış şehirler 
başta olmak üzere 116 şehir için şiirlerin yazıldığı tespit edilmiştir (Arslan, 2018: 48).  

Şehrengizler; bir şehrin mesleklerini ve sanatkârlarını, güzellerini ve güzelliklerini, hikâyeye konu olan 
kahramanların başından geçen maceraları, bir kavim veya grubun özelliklerini anlatan eserlerdir. 
Müellif bu tür eserlerde sanat zevkini ve yeteneğini güzellik olgusu etrafında şekillendirir. “Aşk, âşık, 
maşuk çerçevesinde oturttuğu konuyu, genç sanatçıların uğraşılarına uygun cinaslarla ve benzetmelerle 
ayrı bir tablo hâlinde takdim eder” (Canım, 2016: 338). Sanatçı özellikle şehrin güzelliklerini anlatırken 
zekâ gücünü ve sanat yeteneğinin kullanarak kelimelerle canlı tablolar yapar.  “Divan şiirinde tasvir 
önemli bir unsurdur. Tasvir etme bir ustalık bir kabiliyet göstergesi sayılabilir. Bir gözlem kabiliyeti 
isteyen tasvirlere de divan şairi sıkça başvurmuştur. Başarılı tasvir şairi güçlü kılar. Şiiri ‘kelimelerle 
çizilen resim’ olarak tanımlarsak, tasvirin şiiri ve şairi daha etkili bir şekilde öne çıkaracağını 
öngörebiliriz. Tasvirin etkili kullanımı şiiri ve şairi elbette daha kudretli hale getirir. Çarpıcı tabloların 
süslediği şiir, belleklerde izler bırakır” (Çelik, 2014: 92).  

Aspuzi, Ma’mûretü’l-‘Azȋz vilâyeti Malatya sancağının ve Fırat’ın 4 km. güneybatısında bulunan bir 
ovanın kenarında yer alan şehirlerden biridir. Dağ eteğinde yer alan Aspuzi, Fırat’a dökülen ve Taşmasu 
adı verilen bir çayın üzerinde kurulmuştur. Şehrin bulunduğu yer gayet güzel ve ferahlatıcı olduğu gibi 
sokakları da düzenli ve temizdir. Aspuzi, Malatya’nın eskiden beri sayfiye yeridir, ahalinin orada 
köşkleri vardır ve oraya yalnızca yazın gidip kışın Eski Malatya’ya (Battalgazi’ye) dönmüşlerdir. 
Ancak 1255 (1839) tarihinde Nizip Muharebesi sırasında şehre askerler geldiğinden ahali kışın 
Aspuzi’deki yazlıklarında ikâmet etmeye mecbur kalmıştır. Kışın da Aspuzi’de kalınabileceğini gören 
ahali Eski Malatya’ya dönmemiş, zamanla burası büyümüş ve merkez sancak hâline gelmiştir. 
Akarsuları ve bahçeleri gayet güzeldir. Yazılı elmaları meşhûrdur. Elmalar kızacağı vakit üstüne oyma 
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yazılarla yazılmış kağıt yapıştırılır, güneş gören yazı yerleri kızarıp diğer taraflarının sarı kalması 
sağlanır. Aspuzi büyük mutasavvıflardan Niyâzȋ-i Mısrȋ’nin doğduğu yer olup civârında Niyâzȋ Köyü 
adıyla bir de karye vardır. Rutubeti fazla olan bu şehrin ahalisi 6 bin kadardır (Şemseddȋn Sâmȋ, 1889: 
I/185).     

1854 yılında Sivas’ta doğan Gulâmȋ’nin asıl adı Abdülkadir’dir. Kadirȋ tarikatının şeyhlerinden Mur 
Ali Baba’nın en büyük oğlu olan şair, iyi bir eğitim almış o dönemde Sivas’a vali olarak gelen Sırrı 
Paşa ve Abidin Paşa gibi önemli devlet adamları Gulâmȋ’nin bilgi birikiminden faydalanmışlardır.  Şair, 
henüz 17 yaşında iken mürettep bir divan tertip etmiş eserinde Arapça, Farsça ve Türkçe gibi dilleri 
ustaca kullanmıştır. Kısa bir süre memurluk yapan Gulâmȋ, babasıyla Kerkük’e giderek tasavvuf başta 
olmak üzere ilmini geliştirmiştir. Gulâmȋ çok genç denilecek yaşta 1886’da vefat etmiştir (Köse, 2022: 
8-10).   

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada Sivaslı Gulâmȋ Dȋvânı’nda bulunan “Der-vasf-ı Malâtiyye Güfte-şûd” başlıklı gazelinin 
incelemesi yapılmıştır. Gulâmȋ’den önce Malatya ve Aspuzu19 hakkında yazılmış şiirlere ulaşılmış, 
inceleme yapılırken metinler arasında bağlantılardan yararlanılmıştır. Özellikle mutasavvıf şairlerin 
Aspuzu (Malatya) üzerine gazel ve musammat şeklinde şiirler yazdığı görülmektedir. “Aspuzi” redifli 
ilk şiirin Niyâzȋ-i Mısrȋ (ö. 1694) tarafından yazıldığı bilinmektedir. Mısrȋ’den etkilenen çağdaşları 
Rızâyȋ (ö.?) ve Adnȋ (ö. 1689) ile Sivaslı Gulâmȋ (ö. 1886) ve 20. yüzyılın başlarında vefat eden 
Malatyalı Necâtȋ tarafından Aspuzu’yu övmek amacıyla şiirler yazılmıştır. Malatyalı Necâtî’nin Aspuzi 
şehrengizi 11 bentlik bir musammat olup her bent “Görmedim bir mislini emsâli yok Aspuzi’niñ” 
mısraıyla tamamlanmıştır. Rızâyȋ’nin Niyâzȋ-i Mısrȋ’ye nazire olarak kaleme aldığı “Aspuzi’de” redifli 
gazeli ve Adnȋ’nin “Aspuzi” redifli gazeli 9 beyittir.  Gulâmȋ’nin Malatya’nın daha çok doğal 
güzelliklerini övmek amacıyla yazdığı gazeli ise 12 beyitliktir. Gulâmȋ gazel formunun imkânları 
dâhilinde eserini yazmıştır. Bu eserde, mesnevi şeklinde yazılmış olan ve nispeten daha uzun metinlerde 
bulunan tevhid, münacaat, hatime, dua gibi bölümlere hâliyle yer verilmemiştir. Şair, “var” redifini 
özellikle seçmiş, Aspuzu’nun doğal güzellikleri canlı tasvirlerle anlatmıştır.   

 

  Der-vasf-ı Malâtiyye Güfte-şûd 

1 Şen olsun Aspuzi gülşen gülinde bûy-ı behçet var 

 Hezâr u bülbülinde nağme-i şûr-ı muhabbet var 

 

2 Bunun eşcâr u ezhârı letâfetden urunmuş tâc 

 Sarup etrâfa sebzâ-reng destâr-ı melâhat var 

 

3 Leb-i rûy-ı dilârâ-vâr surh olmuş hicâbından 

 Güli gösterdiğiyçün bülbüle yüz serde minnet var 

 

4 Edâlarla ider sad nâz u istiğnâ kılur ibrâz 

 Sürûrından terennüm-sâz olur bülbül ki vuslat var  

                                                            
19 Günümüzde “Aspuzu” olarak bilinen bu kelimenin imlâsı konusunda farklı şekilde okumalar yapıldığı 
görülmektedir. Aspuzu, Arap harfleriyle değişik şekillerde okunabilecek biçimde yazıldığı için Aspozi, Aspoza, 
Aspozı, Asbuzu, Asbuzı, Asbuzan, İşpozi gibi farklı okuyuşlara kaynaklarda rastlanmaktadır (Erdoğan, 1997: 20). 
Bu çalışmada kaynaklar kullanıldığında “Aspuzi”, şehir ile ilgili değerlendirmeler ve kıyaslamalar yapılırken 
“Aspuzu” şeklinde bir kullanım tercîh edilmiştir.  
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5 Visâl-i bȋ-melâli bes cemâl-i vech-i cânânla  

 Müşrerref oldığı-çün nâlesinde sûz-ı hasret var 

 

6 Silüp âyȋne-i bȋ-kȋne-i dilden sȋvâ rengin 

 Ki olmuş yâr-i her ezhâr bundan bize ‘ibret var 

 

7 Dutar elde piyâle lâle-i hamrâ safâ birle  

 Çemen mey-hânesinde nesteren-nâm sâkȋ ‘işret var 

 

8 O bezm-i gülşen-i hum-hâne-i ülfetde mest olmuş 

 Mey-âşâm telh-kâm-dil adlu bülbülde harâret var 

 

9 Nihâl-i kadd-i dilber gibi çekmiş serviler serler 

 Semâya irmeye her bir kesiñ desti su’ûbet var 

 

10 İder her bir taraftan murglar cânâ sabâ-hânlık 

 Sabâ vakt-i seher bûy-ı vefâ virdikde lezzet var 

 

11 Hezârân ‘andelȋbiñ eşk-i çeşminden revân olmuş 

 Nice biñ nehr-i cârȋ bâğ u bustân içre kesret var 

 

12 Gülistân-ı cihânı ‘andelȋb-âsâ tecessüs kıl 

 Bulunmaz Aspuzi misli Gulâmȋ varsa cennet var (Arslan, 2009: 110-111). 

 

Bulgular ve Tartışma 

Tablo 1: Gazelin Şekil İncelemesi 

Nazım Şekli / Türü Gazel / Şehrengiz 

Gazelin Başlığı Der-vasf-ı Malâtiyye Güfte-şûd 

Vezin Mefâ’ȋlün / Mefâ’ȋlün / Mefâ’ȋlün / Mefâ’ȋlün 

Redif “var” 

Kâfiye  “t” revî kafiye-i mücerrede 

Kafiye Şeması aa-ba-ca-da-ea-fa-ga-ha-ia-ja-ka-la 

Nazım Birimi / Birim Sayısı Beyit / 12 
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Şiirlere isim verme geleneği Tanzimat döneminde başlamıştır. Bu dönemde yaşayan Gulâmȋ Malatya’yı 
övmek istediğini gazelin başlığında belirtmiştir: “Der-vasf-ı Malâtiyye Güfte-şûd”. Başlıkta geçen 
“vasf” bir kimsenin veya bir şeyin durumunu, özelliklerini, niteliklerini sıralayarak daha anlaşılır hâle 
getirmek anlamına geldiği gibi “övmek” anlamında da kullanılmaktadır. Gulâmȋ’nin “vasf” sözünü 
bilinçli bir şekilde kullandığı görülmektedir. Gazel, Bahr-i Hezec’in en çok kullanılan “Mefâ’ȋlün / 
Mefâ’ȋlün / Mefâ’ȋlün / Mefâ’ȋlün” kalıbıyla yazılmıştır. Gazel her ne kadar “Malatya” veya “Aspuzi” 
redifli olmasa da şiirin tamamında şehrin övülmesine yer verilmiştir. Nitekim “Aspuzi” sözü matla ve 
makta beyitlerinde kullanılmıştır; gazele Aspuzu’nun övgüsüyle başlanmış ve gazel yine Aspuzu’nın 
övgüsüyle tamamlanmıştır.  

 

Şen olsun Aspuzi gülşen gülinde bûy-ı behçet var 

 Hezâr u bülbülinde nağme-i şûr-ı muhabbet var (Gulâmȋ, G. 1/12) 

Gazele “Şen olsun Aspuzi” gibi bir dilek sözüyle başlanılması şairin bu şehirde hayatından zevk aldığını, 
neşesinin yerinde olduğunu göstermektedir. Bu söz aynı zamanda “Bârekallâh, Maşaallâh” anlamında 
övgü de bildirmektedir. Gulâmȋ, bu beyitte Aspuzi’yi başarılı tasvirlerle canlı bir tablo gibi anlatmış, 
“gül-bülbül-gülşen” mazmunlarıyla “bûy-ı behçet, nağme-i şûr-ı muhabbet” gibi duyguları bir arada 
kullanmıştır. Şair, Aspuzu bahçelerindeki güllerden sevinç ve neşe kokularının geldiğini; bülbüllerin 
dilinde ise muhabbetin kulağa hoş gelen nağmelerinin olduğunu söylemiştir. Aspuzu bu hâliyle bir 
cennet bahçesidir. Gulâmȋ’nin bu matla beyti ile Niyâzȋ-i Mısrȋ, Rızâyȋ ve Adnȋ’nin Aspuzu 
şehrengizlerinin matla beyitleri arasında paralellik vardır: 

  Bârekallâh gülsitân-ı bülbülândır Aspuzi 

 Cenneti tezkîr eder âlî-mekândır Aspuzi (Niyâzȋ-i Mısrȋ, G. 1/9) 

 

Bârekallâh bârgâh-ı dâstândır Aspuzi 

Ravza-i Firdevs-i a’lâdan nişândır Aspuzi (Rızâyȋ, N. 1/9)  

 

Bârekallâh Hak bu kim özge mekândır Aspuzi 

Bî-bedel âb u havâyile cinândır Aspuzi (Adnȋ, G. 1/9)  

“Bârekallâh” ve “şen olsun” sözleri aynı duygularla şiire başlandığını göstermektedir. Beyitte geçen 
“gülistân, bârgâh-ı dâstân, Ravzâ-yı Firdevs-i a’lâ, özge mekân, cinân, cennet, âlȋ-mekân, Aspuzi” 
sözleriyle Gulâmȋ’nin beytindeki mazmunlar ve diğer kavramlar arasında benzerlik olduğu 
görülmektedir. Aynı şekilde başlamasa bile Malatyalı Necâtȋ’nin musammatının ilk bendinde de aynı 
kavramların kullanıldığı görülmektedir:  

 Mihr-i dünyâyı dolaş bir misli yok Aspuzi’niñ  

  Cennet-i a’lâ misâli misli yok Aspuzi’niñ  

Kanı dünyâ olmasaydı ben direm bâğ-ı İrem  

  Görmedim bir mislini emsâli yok Aspuzi’niñ (Malatyalı Necâtȋ, M. 1/11)  

Şair; dünyada güneş ışıklarını gören hiçbir yerde Aspuzu’nun eşi benzerinin olmadığını ve cennet gibi 
bir mekân olduğunu dile getirmiştir. Necâtȋ, eğer dünya olmasaydı Aspuzu’ya rahatlıkla İrem bahçesi 
denileceğini ve onun bir benzerini görmediğini dile getirerek şehrin güzelliğine hayran kaldığını ifade 
etmiştir.     
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Bunun eşcâr u ezhârı letâfetden urunmuş tâc 

 Sarup etrâfa sebzâ-reng destâr-ı melâhat var (Gulâmȋ, G. 2/12) 

Gulâmȋ, bu beyitte de Aspuzu’nun tasvirine devam etmiştir. Her tarafı ağaç ve çiçeklerle bezenmiş olan 
Aspuzu, başına adeta güzellikten bir taç takmıştır. Şair, teşhis yoluyla Aspuzu’nun yeşil renkli bir 
güzellik sarığı sardığını dile getirmiştir. Buna benzer bir beyit Niyâzȋ-i Mısrȋ’nin gazelinde de 
bulunmaktadır: 

 Câme-i hadrâsın eyyâm-ı rebîde kim giyer 

Şüphesiz menzilgeh-i Hızr-ı zamândır Aspuzi (Niyâzȋ-i Mısrȋ, G. 4/9)  

Aspuzu, bahar günlerinde yeşil elbisesini giyer. Çünkü Aspuzu, zamanın Hızır’ının konakladığı yer 
olmuştur. Beyitlerde görüldüğü üzere Gulâmȋ, Aspuzu’nun yeşil sarık sardığını, Mısrȋ ise yeşil elbise 
giydiğini dile getirmiştir.  

 

 Leb-i rûy-ı dilârâ-vâr surh olmuş hicâbından 

 Güli gösterdiğiyçün bülbüle yüz serde minnet var (Gulâmȋ, G. 3/12) 

Bu beyitte Aspuzu bir güzele (sevgiliye) benzetilmiş, sevgilinin yüzü ve dudakları öne çıkarılmıştır. Bu 
kusursuz sevgilinin yüzü ve dudakları utancından kızarmıştır. Sevgilinin dudakları çok küçüktür, hatta 
yok mesabesindedir. “Sevgilinin dudağı, gül goncasından daha üstündür. Hiçbir gül fidanı sevgilinin 
servi boyuna benzemediği gibi hiçbir gül fidanındaki gonca da sevgilinin gülen la‘l dudakları gibi 
olmaz” (Güfta, 2013: 229). Divan şiirinde sevgili utangaçtır, âşığa karşı duyarsızdır, ona ilgi göstermez.  
Bu utangaç ve gönülleri süsleyen güzelin dudakları kıpkırmızı olmuştur. Bir cennet bahçesi olan 
Aspuzu, bülbüle gül dudaklı sevgilinin yüzünü göstermiştir; bu yüzden bülbüller Aspuzu’ya minnet 
borçludur.   

 

Edâlarla ider sad nâz u istiğnâ kılur ibrâz 

 Sürûrından terennüm-sâz olur bülbül ki vuslat var (Gulâmȋ, G. 4/12) 

Adeta cennetten bir bahçe olan Aspuzu, gül ile bülbülün vuslat yeridir. Aspuzu yüzlerce nazla ve edayla 
cilveler yapmakta, bülbül güle kavuşmanın sevincinden şarkılar söylemektedir Rızâyȋ’nin Mısrȋ’ye 
yazdığı naziresinde de buna benzer bir mizansen vardır: 

 Hele sen gonce-i handânını görsen bir dem 

Sen de bülbül olasın ehl-i nevâ Aspuzi’de (Rızâyȋ, N. 3/9) 

Nefsine düşkün olanlar Aspuzu’da gülen goncayı bir kere görse sevincinden bülbül gibi şarkılar söyler. 
Adnȋ Efendi de Mısrȋ’ye yazdığı naziresinde Aspuzu’yu överken aynı minvalde gül ile bülbülün vuslat 
yeri olduğuna işaret etmektedir:   

 Bâğ u râğı sûrişe gül oldu gûyâ andelîb 

Bezm-i Cem her küsesi hoş gülsitândır Aspuzi (Adnȋ, N. 6/9) 

Aspuzu’nun bağ ve bahçeleri şarkılar söyleyen bülbül için albenili güllerle dolmuştur. Aspuzu, bu 
hâliyle her köşesi güzel bir gül bahçesi olmuş, Cem’in sarhoş edici içki meclisine dönüşmüştür. Bu 
beyitte de Aspuzu gül ve bülbül için bir vuslat yeri olmuştur.  

 

Visâl-i bȋ-melâli bes cemâl-i vech-i cânânla  

 Müşrerref oldığı-çün nâlesinde sûz-ı hasret var (Gulâmȋ, G. 5/12) 

Aspuzu’da sevgilinin yüz güzelliğiyle kedersiz vuslatı her şeye bedeldir, kâfidir. Bülbül, gülün 
vuslatına müşerref olduğu için onun her inlemesinde eskiden kalan bir hasret acısı vardır. Rızâyȋ’nin de 
buna benzer beyti bulunmaktadır: 
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  Hele sen gonce-i handânını görsen bir dem 

 Sen de bülbül olasın ehl-i nevâ Aspuzi’de (Rızâyȋ, N. 3/9)  

Eğer Aspuzu’nun gülen goncasını bir kerecik olsun görürsen sen de vuslatı bulan bülbül gibi şarkılar 
söylersin.     

   

Silüp âyȋne-i bȋ-kȋne-i dilden sȋvâ rengin 

 Ki olmuş yâr-i her ezhâr bundan bize ‘ibret var (Gulâmȋ, G. 6/12) 

Bülbül, gönlünün kin tutmayan aynasından Aspuzu’dan başka renkleri, istekleri silerek bütün çiçeklerin 
sevgilisi olmuştur; şüphesiz bundan bize nice ibretler vardır. Adnȋ, Mısrȋ’nin Aspuzu için yazdığı 
gazeline naziresinde bu beyte benzer sözler söylemiştir: 

  Kîne-cû dildâr ile uşşâkı eyler sîne-sâf 

Evliya ocağı eski hanedandır Aspuzi (Adnȋ, N. 5/9)  

Aspuzu, intikam almak isteyen sevgili ile âşıklarının gönüllerini temizler. Çünkü burası bir evliya 
ocağıdır, eskiden beri nimetlerini burada yaşayanlara ihsan eden bereketli ve cömert bir yerdir.   

 

Dutar elde piyâle lâle-i hamrâ safâ birle  

 Çemen mey-hânesinde nesteren-nâm sâkȋ ‘işret var (Gulâmȋ, G. 7/12) 

Gulâmȋ bu beyitte bir işret meclisi tasviri yapmıştır. “Kültür tarihimizde ‘işret meclisi’ olarak bilinen 
yeme, içme, eğlenme, şiir söyleme, şarkılar terennüm etme vb. etkinliklerinin yapıldığı toplantıların, 
İslam’la birlikte aynı kültür dairesine girdiğimiz İran ve Arap toplumlarında da yapıldığı bilinmektedir” 
(Yılter, 2022: 95). Gulâmȋ, yemyeşil bahçeleri olan Aspuzu’yu işret meclisinin düzenlendiği 
meyhaneye benzetmiştir. Bu meclise katılan şairler (âşıklar) Nesteren (Nesrin) adında sâkȋnin 
(sevgilinin) elinden aldığı kırmızı lale gibi kadehleri tutmaktadır. 

    

O bezm-i gülşen-i hum-hâne-i ülfetde mest olmuş 

 Mey-âşâm telh-kâm-dil adlu bülbülde harâret var (Gulâmȋ, G. 8/12) 

Bülbül, o muhabbet meyhanesinin gül bahçesinin meclisi olan Aspuzu’da kendinden geçmiş, sarhoş 
olmuştur. Bu işret meyhanesinde içip içip sarhoş olan “kederli gönül” isimli bülbülün kalbinde hararet 
vardır.   

 

Nihâl-i kadd-i dilber gibi çekmiş serviler serler 

 Semâya irmeye her bir kesiñ desti su’ûbet var (Gulâmȋ, G. 9/12) 

Şair bu beyitte sevgilinin ince ve fidan boyuna işaret etmek için “servi” mazmununa müracaat etmiştir. 
Aspuzu’da fidan gibi taze ve güzel vücutlu sevgililer serviler gibi gökyüzüne doğru başını çekip 
gitmiştir. Bu sevgililerin boyu o kadar uzundur ki kimsenin elinin ulaşmasına imkân yoktur.  

 

İder her bir taraftan murglar cânâ sabâ-hânlık 

 Sabâ vakt-i seher bûy-ı vefâ virdikde lezzet var (Gulâmȋ, G. 10/12) 

Aspuzu’nun yemyeşil bahçelerinde muttasıl kuş sesleri gelmektedir, ortam bu hâliyle bir işret 
meclisindeki musiki faslına dönüşmüştür. Aspuzu’nun her tarafında kuşlar Sabâ makamından nağmeler 
söylemektedir. Seher vakti Sabâ nağmeleri vefa kokusunu verdiğinde Aspuzu’nun lezzetine doyum 
olmaz. Malatyalı Necâtȋ’nin bir bendinde bu beyitteki tasvirin benzerine yer verilmiştir: 
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 Dil-beri hûrȋ misâli şöyle bir nâzik-edâ 

Rûz [u] şeb feryâd ederler bülbülân eyler nidâ 

Murg-i ekberdir hevâsı tolanur bād-ı sabâ 

Görmedim bir mislini emsâli yok Aspuzi’niñ (Malatyalı Necâtȋ, M. 3/11)  

Malatyalı Necâtȋ; dünyada eşi benzerini görmediğini söylediği Aspuzu’da şehirdeki dilberlerin 
cennetteki huriler gibi nazik edalı olduğunu, gece gündüz bülbüller gibi birbirlerine seslendiklerini ve 
sabah yeli gibi dolandıklarını dile getirmiştir.  

 

Hezârân ‘andelȋbiñ eşk-i çeşminden revân olmuş 

 Nice biñ nehr-i cârȋ bâğ u bustân içre kesret var (Gulâmȋ, G. 11/12) 

Bu beyitte şair, Aspuzu’nun bağ ve bahçelerinin içinden bülbüllerin gözyaşından nice binlerce nehrin 
akıp gittiğini ifade etmiştir. Bugün bile Aspuzu’da çoğu taş ve ahşap işçiliğinin güzel örnekleri olan 
konakların etrafından suların akıp gittiği görülmektedir. Şehir bu hâliyle mimari ve doğal dokusunu 
korumaktadır. Malatyalı Necâtȋ’nin musammatının bir bendinde Aspuzu’nun her tarafından sular 
aktığına işaret edilmiştir:  

 Her taraf görmek dilerseñ al birâder bir delȋl 

Çeşm-i ‘ibretle nazar kıl aç gözüñ olma ‘alȋl 

Çağlayıp âb-ı revânı zannedersiñ Selsebȋl 

Görmedim bir mislini emsâli yok Aspuzi’niñ (Malatyalı Necâtȋ, M. 6/11) 

 

Gülistân-ı cihânı ‘andelȋb-âsâ tecessüs kıl 

 Bulunmaz Aspuzi misli Gulâmȋ varsa cennet var (Gulâmȋ, G. 12/12)  

Şair Aspuzu’yu överek başladığı gazelini yine aynı duygularla tamamlamıştır. Malatyalı Necâtȋ’nin 
“Görmedim bir mislini emsâli yok Aspuzi’niñ” mısraı ile Gulâmȋ’nin “Bulunmaz Aspuzi misli Gulâmȋ 
varsa cennet var” sözleri neredeyse aynıdır. Sivaslı Gulâmȋ’nin uzun yıllar Malatya’da yaşamadığı ve 
sadece bir süre burada bulunduğu ilk mısradan anlaşılıyor. Bu mısrada bir yabancının (şairin) 
güzelliğine hayran kaldığı gurbet eline -Malatya’ya- haz alarak bakması ve ondan sitayişle söz etmesi 
konu edilmiştir: Ey Gulâmȋ, bu cihanın gül bahçesine bülbül gibi dikkatle bak! Aspuzu’nun benzeri 
olan bir yer bu cihanda bulunmaz, eger varsa da cennettir.    

 

Sonuç ve Öneriler 

Divan şairleri, her türlü nimetinden faydalandıkları memleketlerine minnet duygularını dile getirmek, 
şehrin güzelliklerini anlatmak, sanat kabiliyetlerini göstermek için şiir veya düzyazı şeklinde eserler 
yazmışlardır. Şehrengiz adı verilen bu tür eserlerde bir şehrin sanatkârları ve meslekleri, güzelleri ve 
doğal güzellikleri, hikâyeye konu olan kahramanların başından geçen maceralar, bir kavim veya grubun 
özellikleri konu edilmiştir. Bu tür eserlerde müellifler sanat zevkini ve yeteneğini güzellik olgusu 
etrafında şekillendirmiştir. Şehrengizler genellikle mesnevi şeklinde müstakil birer eser olarak 
yazılmıştır. Bu türden eserler ayrıca divanlarda gazel, kaside, terkib-i bent, musammat nazım 
şekillerinde de karşımıza çıkmaktadır. Başta Osmanlı’ya başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul 
gibi olmak üzere 116 şehir için şehrengiz türünde eserlerin yazıldığı tespit edilmiştir.  

Hakkında gazel ve musammat şeklinde şiirler yazılan bir şehir de Malatya’dır. Malatya ve özellikle 
Aspuzu hakkında Niyâzȋ-i Mısrȋ ile başlayan şehrengiz yazma geleneği Rızâyȋ, Adnȋ, Sivaslı Gulâmȋ 
ve Malatyalı Necâtȋ tarafından devam ettirilmiştir. Bu şehrengizlerde redif olarak -Sivaslı Gulâmȋ hariç- 
daha çok “Aspuzi” veya “Aspuzi’de” tercih edilmiştir. Gulâmȋ her ne kadar redif olarak Aspuzi’yi 
kullanmasa da gazelinin matla ve makta beyitlerinde bu şehrin ismini anmıştır. Sivaslı Gulâmȋ’nin gazel 
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şeklideki bu şehrengizinde Aspuzu’yu övmek istediğini “Der-vasf-ı Malâtiyye Güfte-şûd” başlığıyla 
göstermiştir. Gazelin tamamında Malatya’nın “doğal güzellikleri” konu edilmiştir. Şair, divan şiirinin 
mazmunlarından ve gazel nazım şeklinin olanaklarından azami derecede istifade ederek eserini 
yazmıştır. Gulâmȋ, Aspuzu’yu tasvir ederken mübalağa, teşhis, telmih ve benzetmelerden 
yararlanmıştır. Aspuzu bahar ve yaz mevsimlerde yemyeşil olur, sulak bahçeleriyle her tarafı çiçeklerle 
süslenir. Şehir bugün bile bu dokusunu kısmen korumaktadır. Aspuzu’nun her tarafı baştan çıkarıcı 
kırmızılar sürünmüş kırmızı güllerle, bülbül sesleriyle dolmuştur. Bahçeler, daima gül ile bülbülün 
vuslatına şahit olmaktadır. Cennetin bir köşesi olan Aspuzu’da gönüllerde en ufak bir kin ve dünya hırsı 
kalmamıştır. Aspuzu’da yaşayanlar dünya kaygısından kurtulmuş, güzel bir hayat sürmektedir. Kırmızı 
laleler ellerinde kadehler tutmaktadır, bu cennet bahçesinde Nesteren (Nesrin) adında bir sakinin 
bulunduğu bir işret meclisi vardır.  Bu işret meclisinde sarhoş ve kederli gönül adlı bülbülde hararet 
vardır. Gökyüzüne uzanan ve sevgilinin boyunu andıran servilerin ellerinde testiler bulunmaktadır. Tatlı 
kuş sesleriyle vefa kokuları, seher vaktinde etrafı sarmaktadır.  Aspuzu’da bağ ve bahçelerin arasında 
bülbüllerin sevinç gözyaşlarından binlerce nehir akmaktadır. Bu eşsiz gül bahçesinde yaban gülü 
adındaki sâki, elinde kırmızı şaraplarla dolu kadehlerle işret meclisi kurmuştur. Gulâmȋ’ye göre bu 
dünyada Aspuzu gibi bir yer yoktur; böyle bir yer varsa orası da cennettir.  

Yazarların hayata dokunabilirlik mesafesinde kurguladığı eserler okuyucuyu hakikate götürmektedir. 
Edebȋ metinler, bilimsel bir metin olmasa da hayatın hakikatlerini göstermede önemli bir kaynaktır; 
yazarın, yaşadığı dönemde olaylara, mekâna ve eşyaya olan bakışını o günkü canlılığıyla iletme gücüne 
sahiptir. Malatya ve Aspuzu’nun -yaklaşık bir buçuk asır öncesinin- doğal güzelliklerine kaynaklık 
edebilecek olan Gulâmȋ’nin gazel şeklinde yazılmış olan bu şehrengizinde şehrin bağ, bahçe, ırmak, 
hava gibi doğal güzellikleri, şehre has bazı özellikleri methetmektedir. Gulâmȋ’nin bu gazelinden yola 
çıkarak günümüzdeki Malatya ve Aspuzu ile ilgili kıyaslamalar yapmak mümkündür.   
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Özet 

Bu çalışma, kadınların ev hanımı, eş, anne, kız, abla, bacı veya gelin vb. geleneksel statülere uygun 
olarak yerine getirdikleri yemek ve hamur işi yapmak gibi feminen hane içi rollerini, hane dışına nasıl 
aktardıklarını ve hangi süreçler bağlamında, hangi sosyokültürel faktörlerin etkisiyle 
kurumsallaştırdıklarını konu edinmektedir.  Çalışmada kadınların geleneksel cinsiyet statü ve rollerinin 
bir parçası olarak mutfağı birer girişimci olarak nasıl ev dışına aktardıklarını ve rasyonelleştirdiklerini 
ortaya konulması amaçlanmaktadır. Nitel yöntemin tercih edildiği çalışma bulgularına göre kadınlar 
yemek ve hamur işi yapmayı kapsayan mutfak bağlamlı hane içi rollerini, Geleneksel dayanışma ağları 
aracılığıyla hane dışına taşımamaktadır. Bu süreçte kadınlar ana, bacı, abla ve hanım gibi cinsiyete dair 
geleneksel değerlerle ilişkilendirilen işletme isimleriyle yapılan işi meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. 
Kadınlar ev içi rollerini rasyonelleştirerek birer girişimci olmalarıyla sonuçlanan bu süreci, ailenin 
erkekleri, akrabalar ve  arkadaşlardan oluşan etkileşim ce dayanışma ağı vasıtasıyla 
gerçekleştirmektedirler. Kadınları birer girişimci haline getiren bu etkileşim ağı içindeki kadınlar 
da sağladıkları katkıya göre birer girişimci haline gelebilmekte ya da maddi gelir elde etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın Girişimciliği, Geleneksel Mutfak, Ev Yemeği. 
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ÖZET 

  Dünyada internet ağının giderek yaygınlaşması, ulaşımın hızlanması ve medyanın etkisiyle 
insanların farklı kültürleri tanıma arzusu turizmin çeşitlenmesine yol açmıştır.  Turizm firmaları gezi 
programlarına yeni yol haritaları ekleyerek Anadolu’daki ipek ve baharat yollarını da kapsayan yerleri 
de eklemektedir. Kültür turizmi kavramı doğal güzelliklerin yanı sıra maddi ve manevi değeri de 
kapsamaktadır. Kültür turizmi destinasyonlardaki tanıtım sayesinde kültürel birikim ve ürünlerin 
bilinirliğinin artmasını sağlar. Maddi kültür kavramı içerisinde yer alan el sanatları ve yeme içme 
kültürünün ülke ekonomine katkı yapması yönüyle önemlidir.  

Yerleşimi çok eskilere dayanan Karaman Taşkale ilçesinde bulunan doğal kültürel varlıklara vadilerden 
geçerek ulaşılmaktadır. Kaya içine oyulmuş tahıl ambarları, camileri, tahin pekmezi, Taşkale halıları 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün memleketi olan yöre,  halkının misafirperverliğiyle bilinmektedir. 
Taşkale’de yer alan tahıl ambarları, yüksek bir kaya kütlesinin insan eliyle oyularak yapılmıştır. 
Oluşturulan kaya üzerinde 250’nin üzerinde ambar odacıkları bulunmaktadır. Ambarlara ustalaşmış 
halk korkusuzca çıkmaktadır. Gelen konukları da ambarlar köy halkı tarafından emniyeti sağlanarak 
gezdirmektedirler. Bu çalışmada yöre halkının kültür turizm bağlamında doğal güzellikleri ve 
geleneklerinde var olan yeme içme ve el sanatlarının daha geniş kitlelere tanıtılmasıdır.  

 

Anahtar kelimeler; Kültür turizmi, Karaman, Taşkale, destinasyon, tahıl ambarı 

 

SUMMARY 

 The increasing prevalence of the internet network in the world, the acceleration of transportation and 
the desire of people to know different cultures with the effect of the media have led to the diversification 
of tourism. Tourism companies add new road maps to their itineraries, adding places including silk and 
spice routes in Anatolia. The concept of cultural tourism includes material and spiritual values as well 
as natural beauties. Cultural tourism increases the awareness of cultural accumulation and products 
thanks to the promotion in destinations. Handicrafts and eating and drinking culture, which are included 
in the concept of material culture, are important in terms of contributing to the country's economy. 

The natural cultural assets in the Karaman Taşkale district, whose settlement dates back to ancient 
times, are reached by passing through the valleys. The granaries carved into the rock, mosques, tahini 
molasses, Taşkale carpets and the hometown of Mustafa Kemal Atatürk are known for their hospitality. 
The granaries in Taşkale were carved out of a high rock mass by human hands. There are over 250 
warehouse chambers on the formed rock. The people who have mastered the barns come out fearlessly. 
Incoming guests are shown around the warehouses by the villagers, ensuring their safety.In this study, 
it is the introduction of food and beverage and handicrafts, which exist in the natural beauties and 
traditions of the local people in the context of culture and tourism, to wider masses. 

 

Keywords, cultural tourism, Karaman, Taşkale, destination, granary 
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GİRİŞ  

 

  Karaman iline bağlı Taşkale (Kızıllar) köyü coğrafi konumu olarak İç Anadolu Bölgesi’nin 
güneyinde, Karaman kent merkezine 46 km uzaklıktadır. Karaman Taşkale köyü tahıl ambarları ve 
mağaralara ev sahipliği yapan bir yerleşim yeridir. İbrala deresinin vadisinin kenarında kurulan 
Taşkale köyü eski dönemlerde olduğu gibi, günümüzde de tarım ve hayvancılık açısından önemli 
alanlardan birisidir. Uzun yıllar boyunca, kültür ve sanat merkezi olmuştur. Karaman Taşkale köyü 
tahıl ambarları ve mağaralara ev sahipliği yapan eski bir yerleşim yeridir. 

         Bu çalışmanın konusu Karaman Taşkale köyüdür, araştırma kapsamında coğrafi ve tarihsel 
yapılar incelenmiştir. Köy halkının yaşayışı, gelenek-görenekleri, yöresel özellikleri belirlenerek, 
bunların bölge kalkınmasına olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda literatür 
taraması yapılmış, yazılı ve sanal kaynaklardan taranmış, saha çalışması yapılmış ve bölge halkı ile 
yüz yüze görüşmeler yapılarak kayda alınmıştır. Bölge geçmişten günümüze farklı medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış ve bu yerleşimlere ait kalıntılar bulunmuştur. 

        Tarihi M.S. 2-3.yy.’lara kadar inen ve büyük bir mağara yerleşmesi karakterinde olan Manazan 
Mağaraları beş katlı olup, galeriler ve yüzlerce odadan oluşmaktadır. İçinde bulunan kalıntılar, (çanak, 
çömlek) bu yerleşimin daha çok Roma ve Erken Hristiyanlık döneminde kullanıldığını göstermektedir. 

        Taşkale’nin önemli bir özelliği kasabanın girişindeki 90 derece dik bir kaya kütlesine oyulmuş 
ve bugün hala kullanılmakta olan ambarlardır. Kasabanın kuzeyinde yer alan yaklaşık 40 m. 
yüksekliğindeki bu kaya üzerinde 251 adet taş ambar mevcuttur (Eyice, 1971; Kurt, 2012). 

        Bölgenin toprakları verimli olmakla birlikte, tarım gelişmemiştir, kasaba halkı hayvancılıkla 
geçinmekte ve kendi ihtiyaçları için küçük ölçekte tarım ve bahçecilik yapmaktadır. Kısa bir zaman 
öncesine kadar devam eden konar-göçer yayla geleneğinin terk edilmesi ile birlikte tarım ve meyvecilik 
giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bölgedeki en önemli üretim kaynağı olan halıcılık çok köklü bir 
geçmişe dayanmakta ve Orta Asya’dan geldiği bilinen otuz dokuz motif yöre halkı tarafında halılarda 
kullanılmaktadır. Turizm, bölgede henüz geçim kaynağı değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1- Taşkale ve çevre haritası. 

 (https://www.turkiye-rehberi.net/karaman-haritasi.asp) 
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Resim 2. Taşkale yerleşim alanından bir görüntü. 

(https://mapio.net/pic/p-3025899/) 

Taşkale Sosyo-Kültürel Yapı 

  

           Geçmişten gelen bilgi birikimleri olarak algılanabilecek bir kavram olan kültürel miras, genel 
açıdan somut ve somut olmayan değerlerin tamamını kapsamaktadır. Somut kültürel mirasın büyük bir 
kısmını oluşturan mimari eserler, diğer kültürel mirasa sahip öğeleri de barındırmaktadır ( Akyıldız, 
2020).  

 Osmanlı Devleti’nin Orta Asya’dan gelen aşiretleri yerleştirme (iskân) politikasıyla 
yöreye yerleştirilmiş olan Kızıllar, göçebe Türkmen yörüklerindendir. Adlarının Kızıllar olması, 
halkının giyim-kuşam ve geleneksel etkinlikleri (geleneksel halk tiyatrosu ve seyirlik oyunları), aşiret 
gelenekleri, dokunmakta olan Kızıllar halısı yörede göçebe bir aşiretin iskân edildiğini ispatlamaktadır. 
Son yıllarda yapılan araştırmalar Kızıllar aşiretinin sadece Anadolu coğrafyasında kalmadıklarını, 
Osmanlı Devleti’nin yerleştirme (iskân) politikası  gereği, bir kısmının daha sonra Rumeli’ye iskan 
edilmek üzere gönderildiklerini ortaya koymaktadır. 1924 yılında yaşanan mübadele sonucunda ise, 
Karaman’daki Hristiyanlar, Taşkale’den Yunanistan’a göç etmişlerdir. Sonrasında Kızıllar Köyünün adı 
1952 yılında Taşkale olarak değiştirilmiştir. (Ekin, 2017). 

Taşkale’de Orta Asya kaynaklı, yer yer Şamanizm’in etkilerini gözlemlediğimiz, insan ve doğa 
ilişkisine sıkı sıkıya bağlı, daha iyi yaşam, daha fazla üretim ve bilinmeyene karşı duyulan korku ve 
saygının sonucunda ortaya çıkan özel törenler ve mitlerin son kalıntılarını görmek mümkündür. Halkın 
kendi yaratıcılığından ortaya çıkan seyirlik oyunları, maniler, türküler ve giyim kuşamdan batıl 
inanışlara kadar her türlü folklorik özellikler Taşkale’de bugün bile en özgün biçimiyle devam 
etmektedir.  Halıcılık da bu kültürün önemli bir parçasıdır. Taşkale’de halı tezgâha çözülür ve kesilirken 
tam bir bayram havası yaşanır (Ekmekçioğlu, 1992). Günümüzde giderek önem kazanan turizm 
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ekonomisi diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de geçmişten miras kalan kültürel değerlerin 
korunması ve tanıtımının yapılarak dikkatlerin bu bölgeye çekilmesi önemlidir. 

                         Resim 3. Taşkale’de köy seyirlik oyunu 

 

(https://www.karamandauyanis.com/ney-dinletisi-ve-taskale-seyirlik-oyunlari/39645/) 

Saha çalışmasında yapılan mülakatlarda;    Kaya kitlesine dayandırılmış, tek cepheli, bitişik nizamda 
dikdörtgen plan üzerine yapılmıştır. En fazla iki katlı, moloz taş, kerpiç ve ahşapla yığma sistemli, üzeri 
toprak damla örtülmüş, arka yönü kaya oyma ile tamamlanmış, “kaya ev” olarak adlandırılan konutlar 
Kaya evlerle aynı yöntemle inşa edilmiş, iki katlı ve kırma ahşap çatı üzeri galveniz ya da kiremit kaplı, 
tahmin edilen gözlemlere göre  geç döneme tarihlenen konutlar güney-doğu yönüne açılan yamaca 
birbirinin önünü kapatmayacak biçimde konumlandırılmıştır. Bu konutların arkası, dayandığı eğimli 
arazinin oyulmasıyla elde edilen mekânlarla tamamlanmıştır. Konutlarda plan kurucu öge olan aralık 
(mabeyn) geleneksel İç Anadolu konutlarındaki  gibi sofaya bağlandığı ortak alandır. 

              Yöre halkı turizm duyarlı ve gelen konuklara yöresel mutfaklarında pişen  yahni (tavşan, tavuk, 
pilav üzerine), hamurlu arabaşı çorbası, un helvası, sütlü bulgur pilavı, patatesli sebzeli pilavlar, süt ve 
ayran ikramı, bahçelerden toplanan eriklerden erik hoşafı, cevizli batırık ve reyhan şerbeti ikram 
edebileceklerini ifade etmişlerdir. Gelen turistlerin evler haricinde yemek yiyebilecekleri farklı 
mekânda bulunmaktadır. Dere kenarında “Gürlük” isimli bir alabalık tesisi bulunmaktadır. 

 Köylülerin geçim kaynağı ise dere kenarında bulunan ufak bahçeleridir. Burada patates, mısır, 
ceviz, elma, erik bahçeleri bulunmaktadır. Bunun dışında geçim kaynağı ise eskiden yapılan bitkisel 
boyalarla boyanmış iplerle yapılan el dokuması halılardır. Taşkale köyü çevresinde, Kızıllar Halısı 
olarak dokunan halılarda, desen ve motifleri yöreye has özellikler taşır.. 

            Geçmişte halıdan başka, yastık, heybe, çanta, seccade vb. ticari ve kalkınma amacıyla dokumalar 
yapılmıştır. Halılarda doğal ve kök boyalar ile kendi yetiştirdikleri  hayvanların yününden ürettikleri 
dokuma iplikleri  kullanılmaktadır. Geometrik ve bitkisel desenlerin  kullanıldığı Taşkale halılarında, 
motifler genellikle sarı ve kırmızı  renklerdedir. Köyde halen bazı hanelerde dokuma yapan kişiler 
bulunmaktadır. Saha araştırmasında Kamuran Güncan, Rukiye Gökbudak ve Ayşe Sünbüloğlu’nun 
dokuma yapmayı sürdürdükleri tespit edilmiştir. 
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Resim 4: Taşkale’de halı dokuyan kadınlar. 

Gelen misafirlere oradan anı olarak satılan hediyelik, minyatür el dokuması halılar, , dokuma heybeler,  
çantalar, örgüden ufak anahtarlık, el örgüsü  çoraplar ve benzeri el yapımı ürünler bölge halkına ek gelir 
sağlamaktadır.  Yörede halen özel günlerde  yapılan köy seyirlik oyunları ile  yöresel oyunların gelen 
konuklara da  gösterimini yapabileceklerini belirtmişlerdir.   

Köy sakinlerinden olan Arif Gökbudak, köylerinin hem tahıl ambarlarından, hem de Atatürk'ün dedesi 
Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin Makedonya'ya göç etmeden önce bu köyde yaşamasından dolayı yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyerek ''Taşkale, Atatürk'ün ata yurdudur. Buranın daha iyi 
tanıtılıp, turist sayısının artırılması gerekir. Köyle ilgili belgesel çekilebilir. Dizi filmleri için uygun bir 
alan. 5 yıl önce 46 bin ziyaretçi geliyordu. Günden güne ziyaretçi sayısı artırıyor. Yıllık 1 milyon 
ziyaretçi sayısına çıkartmamız gerekiyor'' ifadesini kullanmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca, tahıl ambarlarının sıcaklık ve 
nem oranın sabit olmasından dolayı killi kireç taşından olan yüksek kaya kütlesine yapıldığını belirtti. 
Muhafaza edilen ürünlerin bozulma derecesinin sıfır noktasında olduğunu ifade eden Uca, ''100 yıllık 
üründe bozulma oranı yüzde 3 olarak belirlenmiştir'' dedi ( k.k.1). 

Manazan Mağaraları 

En eski yerleşim yerlerinden biri olan Manazan Mağarası, İbrala Çayı'nın açtığı derin vadinin kuzey 
yamacının tepesinde yer almakta ve konumu tüm vadiyi ayaklar altına alabilmektedir. Elle oyulmuş bu 
mağaralar, kolektiflerin yaşadığı 5 katlı revaklardır. Manazan Mağarası, dünyadaki hayatta kalan en 
eski manastırlardan biridir. Öndeki şapelden bu mağaraların Bizans dönemi yerleşimlerine ait olduğu 
bilinmektedir. Birinci kat olan Kumkale, At Meydanı ve Ölü Meydanı adını taşıyan katlar, yalnızca bir 
kişinin geçmesine izin veren bacalarla birbirine bağlanmıştır. (Tapur, 2009, s. 287; Tapur, 2017, s. 109; 
Kurt, 2012a, s. 99-100). 

Her katın ortasında düzenli bir şekilde işlenmiş büyük, uzun ve yüksek salonlar bulunmaktadır. 
Yamaçtan başlayan bu salon, tünel şeklinde içe doğru uzanır ve yamaç tarafındaki açıklıklardan ışık 
alır. Işık ve hava dışarıya açılan pencerelerden girer. Zemin katta, yerden birkaç metre yükseklikte 
başlayan oyuklar şeklinde birçok mezar vardır. Bu katın geniş alanından tünelin sonunda 4-5 metrelik 
dar, alçak ve virajlı bir tünelden geçilir. Dikey bacadan üst seviyeye ulaşılabilir. Son katta ise 
günümüzde ağır hasar görmüş çok sayıda mezar bulunmaktadır. (Tapur, 2017, s. 110; Kurt, 2012a, s. 
100). 

Bu kültürel değer, elverişli çevresi nedeniyle mevcut işlevine ek olarak potansiyel olarak bir açık hava 
müzesi olabilecek bölgenin doğal güzelliğine katkıda bulunur. Çevre için büyük önem taşıyan mağara, 
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çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle daha fazla turist alarak 
bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Manazan Mağarası'nda bulunan mumya, halen Karaman 
Müzesi'nde sergilenmektedir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda buluntuların Geç Roma, Erken 
Hristiyanlık, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu söylenmektedir. Mağarada bulunan 
seramik kalıntılar ve diğer bazı parçalar, bölgede Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ait yaşam 
belirtilerine işaret etmektedir (Tapur, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5 : Manazan mağaraları. 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/karaman/manazan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6: Manazan mağaraları. 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/karaman/manazan) 

 

Kaya Ambarlar 

Tüf üzerine 90 derece dikey konumda elle oyulmuş 251 tahıl ambarı bulunur. Bu ambarlar yaklaşık 40 
metre yüksekliğindedir ve kasaba girişinin solunda yer alır. Yüksekliği 165 metredir. 

800 yıllık tahıl ambarı günümüzde pek kullanılmamaktadır, ancak kayaya oyulmuş nişler tırmanmak 
için basamak olarak kullanılmaktadır. Ardıç ağacından yapılmış 50-60 cm kare kapılı tahıl ambarında 
kaya kütlesine yakın oyulmuş nişlerden kapılara ulaşılır. Tahıl ambarları eskisi gibi kullanılmasa da 
görsel olarak fotoğrafçıların ve turistlerin ilgisini çekmiş ve Bizans döneminde bu yerler ev olarak 
kullanılmıştır. Tüf kaya oluşumlarının yapısı nedeniyle özellikle tahıl ve fasulye depolamaya 
elverişlidir. Yöre halkı, ürünlerini yüzyıllardır bu taş depolarda muhafaza etmektedir. Depolar 50-60 
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ton arası ürün depolama kapasitesi ile bağlantısız odalar şeklinde birbirine bitişik olup, depolanan 
ürünlerin cinsine göre münferit olarak planlanmaktadır. Bu depoların içinde bir miktar hava 
sirkülasyonu vardır ve mahsuller tüf yüzeyine oyulmuş “kulplar” tutularak ve “sıçrama” basılarak bir 
kasnak sistemi vasıtasıyla dışarı alınır ve boşaltılır (Tapur, 2009). Bölgede çok sayıda oyuk 
bulunmaktadır. Bu oyuk yapılar çok katlı bir bina görünümündedir. Yaklaşık 300 kişinin 
konaklayabileceği yapının ilk Hristiyanlık döneminde inşa edilmiş bir şapel olduğu tahmin 
edilmektedir. Taş oyma bir mihrap, dışa açılan üç penceresi ve taş basamaklı bir merdiveni vardır. Bu 
nedenle yapı sadece işlevselliği ile değil, doğal dokusuyla da dikkat çekiyor. Mimari özelliklerinden 
dolayı yapı günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Kaya kütlesi killi kireç taşı olmasından 
dolayı üstünden 10 santimetreyi kırdıktan sonra 12 ton hububat alıyor. Her bir ambarın 2 odalı ve 
yaklaşık 12 ton hububat alma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Canan Duran, şunları söyledi: 
“Ambarların hepsi kullanılabilecek faal durumda. Teknolojinin ilerlemesi ve sıcak parayı sevdiğimiz 
için artık eskisi gibi depolamıyoruz..”(k.k. 2) 

Çeşitli belgesellere, yarışmalara, tanıtım programlarına konu ve mekân teşkil eden tahıl ambarlarının 
bulunduğu alan, önemini her zaman korumaktadır. Hatta çok yakın bir tarihte ulusal bir kanalda 
yayınlanan “Master Chef” adlı yarışma programına ev sahipliği yaparak bölgenin tanıtımı ve 
kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Tahıl ambarlarının Karaman’ın bölgesel kalkınmasında ilk 
sıralarda yer alabileceği söylenebilir. 

  

 

 

 

 

                                                   

                  

 

 

 

Resim 7: Taşkale evleri (Oğuz 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Resim 8:  Tahıl ambarları(Oğuz 2022) 
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Resim 9, köy kadınları halı dokurken (Oğuz2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 10, Taşkale dokuma örnekleri 

 (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/karaman/taskale-halisi) 
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Resim 11 ; Yöre kadını çorap örerken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 12 ; Taşkale’nin genel görünümü (Oğuz 2022) 
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İncesu Mağarası 

Tarih öncesi çağlardan itibaren barınma ve korunma amacıyla kullanılmış olan mağaralar, insanlık tarihi 
açısından önemli bir yere sahiptir. Mağaralar zaman içerisinde doğal oluşumlar nedeniyle çeşitli özellik 
kazanmışlardır. Karaman’da yer alan İncesu Mağarası da  günümüzde her kesimden  ziyaretçinin ilgisini 
çekmektedir. Doğal kültür varlığı özelliği gösteren İncesu Mağarası, yaklaşık 1356 metre 
uzunluğundadır (url 2).Taşkale Köyü İncesu Deresi’nin yakınında yer alan mağarada, çok sayıda sarkıt 
ve dikit görsel bir zenginlik sergilemektedir. Kaya sığınaklarının bulunduğu bölümde, Roma 
Dönemi’ne ait küçük bir yerleşimin bulunduğuna dair izler mevcuttur. Mağaranın içerisinde yaklaşık 
1100 metrelik ahşap ve metal           yürüyüş yolları yapılmıştır. Yolların bitiminden sonra yaklaşık 150-200 
metrelik bir kısım daha bulunmaktadır. Mağara içerisindeki su seviyesinin bahar aylarında yükseldiği 
yöre halkı tarafından ifade edilmektedir. İncesu Mağarasının giriş kısmının bulunduğu yerin rakımı 
yaklaşık 2200 metredir. İncesu Mağarası’nın yaklaşık 2 milyon yıl önce oluşmaya başladığı ve astım 
hastalarına iyi geldiği bilinir. Doğal miras niteliği taşıyan mağara tüm bu özellikleriyle sürdürülebilir 
bir ziyaret potansiyele sahiptir. (URL 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13 ;İncesu Mağarası 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/karaman/incesu) 

SONUÇ 

Kültürel değerleri oluşturan yöresel zenginlikler, bölgeye önem kazandırmaktadır. Geçmişten 
günümüze kadar gelen maddi kültür ögeleri ile yazılı ve sözlü kültür birikimleri yörenin coğrafi 
özellikleri için önem arz eder. Yerleşimi çok eskilere dayanan Karaman Taşkale ilçesinde bulunan doğal 
kültürel varlıklara vadilerden geçerek ulaşılmaktadır. Kaya içine oyulmuş tahıl ambarları, camileri, 
tahin pekmezi, Taşkale halıları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün memleketi olan yöre,  halkının 
misafirperverliğiyle bilinmektedir. Taşkale’de yer alan tahıl ambarları, yüksek bir kaya kütlesinin insan 
eliyle oyularak yapılmıştır. Oluşturulan kaya üzerinde 250’nin üzerinde ambar odacıkları 
bulunmaktadır. Ambarlara ustalaşmış halk korkusuzca çıkmaktadır. Gelen konuklarından ambarları köy 
halkı tarafından emniyeti sağlanarak gezdirmektedir.   

        Taşkale köyü kültürlerini, geleneklerini, yerel özelliklerini ve tarihsel geçmişini deneyimleme 
eğilimindedirler. Ayrıca, doğa sporları için uygun olup, festival, el sanatları atölyeleri gibi etkinliklerle 
kültürel faaliyetler gerçekleştirebilirler. Bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin, gastronomi alanında 
tanıtılması, yetiştirdikleri doğal ürünlerin satış ve pazarlamasının gelen konuklar aracılığı ile yapılması 
ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir.  

 

 

 

 

Resim 15. (url 1)  
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ÖZET 

İnanç evrensel bir olgudur. Farklılıkları ve benzerlikleriyle insanlık tarihi kadar gerilere gitmektedir. 
Belki de insanı yaşama yakınlaştıran ve onu sürdürme kararlılığını sağlayan ana girdidir. İnsanlığın 
varlığını sürdürmede yeri ve önemi bu anlamda tartışmasızdır. Ancak araştırmalar inancın insanlık 
tarihinde görüldüğü ile aynen devamını sürdüremediği, teknik ve teknolojik gelişmeler, kentleşme ve 
çağdaş devletlerin kurulması tüm bu süreçlerde inancın ayrışmalara uğramasına neden olduğu ve genel 
olduğu kadar yerel inanç ritüellerini de kapsayan türlü şekiller aldığını görülmektedir. İlginç olan nokta 
ortaya çıkan bu farklı inançların yerelde soyut olma yanında somut, diğer bir ifadeyle maddi 
unsurlarıyla kendisini var etmiş olmalarıdır. Turizm ise insanlık tarihinde inanç kadar etkili ve bir o 
kadar gerilere gidebilen tarihsel bir olgu olamamıştır. Tarihin belli bir aşamasında, bir şekliyle inanç 
turizm ile ya da turizm inançla yollarını kesiştirmiştir. Bu çalışmada inanç çeşitli yönleriyle ele alınmış, 
turizm ile yollarının nasıl kesiştiği ve gelinen noktada yerelde turizmin yerel inanç ekseninde giderek 
nasıl karşılık bulduğu Tunceli ili kapsamında durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma 
kapsamında literatür ve belge taramaya dayalı yapılan çalışmada veriler aynı zamanda gözlem ve ilgili 
kurum temsilcileriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre son yıllarda 
Üniversite’nin Tunceli’de açılmasıyla birlikte devletin üst düzey yönetici ve il yönetiminin yerel inanç 
çevreleriyle kurdukları iletişim ve işbirliği sonucu, inanç yerlerine yönelik düzenlemelerde önemli 
değişimlerin gerçekleştiği, bu bağlamda Türkiye ve dünyanın değişik yerlerinden başta Tuncelililer 
olmak üzere, yerel kültürlere ilgi duyan çevrelerce Tunceli’de inanç turizminin durağanlıktan 
hareketliliğe, kaybolmaktan giderek anılır ve tanınır olmaya doğru bir yol aldığı görülmüştür.  

Anahtar sözcükler: İnanç, kültür, turizm, Tunceli, yerel inanç. 

 

ABSTRACT 

Faith is a universal phenomenon. It goes as far back as human history with their differences and 
similarities. It may be the main input which brings people closer to life and makes people’s 
determination to keep it going. It is indisputedly important for sustaining humanity. However, many 
researches stated that belief couldn’t continue as it was seen in the history of humanity, development 
of technical and technological, urbanization and the establishment of modern states. The interesting 
point is that different beliefs are not only abstract but also concrete, in other words, they have come into 
existence with their material elements. Tourism, on the other hand, has not been a historical 
phenomenon that is as effective as belief in human history. At a certain stage in history, faith could 
cross path with tourism. In this study, how faith crossed path with tourism and how local tourism 
gradually responds to local belief axis have been discussed with its various aspects within scope of 
Tunceli province. Analysis data were collected from interviews with representatives of relevant 
institutions as well as literature review. Overall, it was found from the study that state’s senior 
administrators and provincial administration in Tunceli established communication and cooperation 
with local faith society, this could lead to significant changes in legal regulations for places of faith. 
Religious tourism in Tunceli has changed from stagnation to mobility by means of people who are 
interested in local cultures. It was found that faith tourism has become more recognizable than lost. 

 

Keywords: Faith, culture, tourism, local belief, Tunceli. 
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GİRİŞ 

 

İnanç turizminin meydana getirdiği dışsallıkları giderek dünya ve Türkiye’de önem kazanması, 
özellikle   akademik çevrelerin de dikkatini çekmiş ve bu konuda oldukça çok sayıda araştırmanın 
yapılmasına neden olabilmiştir (Karasakaloğlu, 2020). Ancak inanç turizmi her yer ve zamanda kaynak 
ve araçlarıyla benzerlik kadar, farklılık ve bir o kadar da çeşitlilik göstermiştir.  Bu farklılık ve 
benzerlikler inanç merkezleri ve kutsal yerler bakımından olduğu gibi, söz konusu kutsal mekân ve 
yerlerin ziyaret edilme nedenleri ile türleri bakımından da görülebilmektedir. Türkiye yönünden aynı 
din yani İslam inancı içerisinde yer almasına karşılık, köken bakımından tarihin derinliklerinden 
kaynaklı nedenlerin günümüze taşıdığı haliyle farklılık gösteren Alevi Kızılbaş inancının etkin olduğu 
Tunceli yöresinde, inanç turizminin kaynaklarıyla yerelde inanç turizmi anlamında mevcut durumunun 
tespiti önemli görülmüştür.  

Bu bağlamda çalışmada Tunceli/Dersim yöresine özgü inanç yerleri olarak Ocaklar ile kutsal 
mekanların yine yurt içi ve dışı dahil, Tunceli’de ikamet eden halkın ziyaretleri sonucu ivme 
kazanmasıyla ilişkili ortaya çıkan turizm, yerel inanç turizmi olarak değerlendirilmiş. Böylece uzun 
yıllardır ihmal edilen söz konusu kutsanan Ocaklar ile kutsal mekanlara yönelik hizmetlerin 2010 yılı 
baz alındığında, Tunceli merkez ve diğer illerden olmak üzere yurt dışında kurulan inanç eksenli 
Vakıfların, sivil toplum kuruluşları ve Devletin yerel temsilcisi kurumlarının (Valilik, İl Özel İdaresi, 
Karayolları vb.)  sundukları hizmetler sonucu yaşanan değişim çeşitli boyutlarıyla tartışılmıştır. 

Nitel araştırma kapsamında tarama modelinde desenlenen bu araştırmanın verileri yüksek lisans, 
doktora, makale, alanla ilgili yazılmış kitaplar ve il düzeyinde inanç turizmi ile ilgili ve katkı sunan 
özel, kamu ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle yapılan görüşmeler, gözlemler ile diğer ilgili 
dokümanlardan elde edilmiştir.  

Nitel araştırma, ilgili kaynakların derinlemesine incelenmesi, belgelerin taranması, konuşmalar, 
gözlemler, görüşler, izlenimler ve fikirlerden oluşan bir araştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. 
Aynı zamanda; nitel araştırma, verilerin elde edilmesi sürecinde araştırılan konunun derinlemesine 
incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu anlamda çalışmanın 
tarama modelinde desenlenmesi ise, Tunceli yöresinde inanç turizminin var olduğu haliyle incelenmiş 
olmasının esas alınmasıdır. Tarama modellerinde amaç, olgu ve olayları var olduğu haliyle tespit 
edilmek istenir (Fraenkel ve Wallen, 2006; Karasar, 2002). Gözlem tekniği ile ise insanların yaşamlarını 
sürdürdüğü coğrafyalarında olgular ve bunların mekânsal görünümü üzerindeki etkileri, bireylerin ve 
toplumların gösterdikleri davranışsal ilişkilerini gösteren verilerin hangi bağlamda değerlendirilip 
yorumlanması noktasında araştırmacıya önemli ipuçları verdiği beklenilen bir tekniktir (Özgüç, 1994: 
64). 

Kavramsal Çerçeve 

İnanç evrensel bir olgudur. Farklılıkları ve benzerlikleriyle insanlık tarihi kadar gerilere gitmektedir. 
Belki de insanı yaşama yakınlaştıran ve onu sürdürme kararlılığını sağlayan ana girdidir. İnsanlığın 
varlığını sürdürmede yeri ve önemi bu anlamda tartışmasızdır. Ancak araştırmalar (Fowler, J. W. 1992; 
Wertsch, J. V. 1995) inancın insanlık tarihinde görüldüğü ile benzer bir şekilde devamını 
sürdüremediği, teknik ve teknolojik gelişmeler, kentleşme ve çağdaş devletlerin kurulması, tüm bu 
süreçlerde yaşanan değişimler inancın değişim ve ayrışmalara uğramasına neden olduğu ve genel 
olduğu kadar, yerel inanç ritüellerinin de bu sürece eklemlendiği görülmektedir.  

Bu çalışmada inanç din bağlamında Allaha iman ve inanma olarak alınmıştır.   İman ve inanç biri birine 
yakın iki kavram olmakla birlikte, “imanın inançtan daha kapsamlı anlam yüklü bir kavram” olduğuna 
yorumlanmıştır. İnanç, bir şeyin var olduğuna inanma yanında, var olduğuna dair iç dünyamızda oluşan 
görünmeyen bir his taşımaya; İman ise, bir şeyin var olduğuna değil, aynı zamanda onun doğruluğuna, 
sadakatine, dürüstlüğüne, vefasına, bizi yalnız bırakmayacağına, bizimle birlikte olacağına dair 
bir iman taşımak anlamında alınmıştır(https://evrimagaci.org/-20.09.2022). Nitekim Clark Walter H. 
(2004) inanç ile imanı karşılaştırmasında, inancın statik bir kavram olarak inanılan obje ve öneriye 
yönelik güçlü olumlu yönde bir tutum ihtiva etmediğini; buna karşılık imanın daha dinamik bir kavram 
olarak tutkuyu ifade ettiğini belirtmektedir.  
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Turizm yine insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla gerçekleştirmek durumunda 
kaldıkları “eğlenme, dinlenme, sosyalleşme ve deneyim kazanma gibi birçok amaç doğrultusunda, 
yaşadıkları yerlerden başka yerlere kişisel ya da toplu olarak gerçekleştirdikleri seyahatler veya geçici 
konaklama faaliyetleridir” (Özgüç, 2003: 15) olarak tanımlanmaktadır.   Diğer bir ifadeyle turizm yurt 
içinde ya da yurt dışında sağlık, spor, eğlenmek, dinlenmek, siyaset, ticaret, keyfi, tarihi yerleri görmek, 
diğer kültürleri tanımak, doğa, macera, iş, yenilik, eğlence, eğitim, dinlenme, deneyim kazanmak vs. 
nedenler yanında din eksenli inanma ve imanla da yakından ilişkili nedenlere dayalı yapılan seyahatler 
ve konaklama faaliyetlerinde bulunmaktır (Öztaş ve Karabulut, 2006:16; Ünüvar, 2008: Akoğlu, 
1966:19).  Spor nedeniyle yapılan turizme nasıl ki spor turizmi, doğa ile ilgili yapılana doğa turizmi, 
sağlık ile ilişkili yapılana sağlık turizmi denildiği gibi vb. din eksenli yapılan turizme ise inanç turizmi 
denilmektedir. Bir anlamda inancın turizmden önce varlığı söz konusu olduğuna göre, tarihin bir 
aşamasında insanların kutsal mekân ziyaretleri, inancı turizmle olan yollarını kesiştirmiş, böylece dinin 
tarihi yolculuğunda turizmle yollarının kesişim noktasında inanç turizmi, turizmin özel bir türü olarak 
ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. 

İnancın yerelleşmesi ise, tüm insanlık yönünden din eksenli ortaya çıkan inancın zamanla insanların 
yerleştikleri yer ve yörelerde kabullendikleri din ile ilişkili ya da ilişkisiz bir anlamda kültürel 
muhtevaları da içeren ve kendilerince ortaya koydukları ve süreç içinde kuşaktan kuşağa aktardıkları 
kutsallaştırdıkları nesne, yer ve mekanlara yönelik iç dünyalarında görünmeyen bir his taşımak olarak 
alınmıştır. Diğer bir ifadeyle inancın yerelleşmesi, salt o yer ve yöreye ait ve o yer ve yörede yaşayan 
insanlarla sınırlı kutsiyet ifade eden ve bu zeminde kutsallar için yerine getirilen davranış ritüellerinin 
tümünü kapsamaktadır. Nitekim bunun en belirgin örneğini Tunceli’de görmek mümkündür. Tunceli 
genel anlamda İslami inancın Alevice yorumu yanında, yaşadığı coğrafyayı kültürel değerlerle 
yoğurarak, süreç içerisinde doğasını ve onun tüm unsurlarını kapsayacak bir inanç kompozisyonunu 
oluşturması (Deniz, https://www.academia.edu) örnek olarak verilebilir.   

 

İnanç turizmine ilişkin yapılan tanımların ortak paydası, çeşitli dinlere mensup kimselerin kendilerine 
göre veya başka birilerine göre kutsal sayılan yer ve mekanları ziyaret etmeleriyle ortaya çıkan bir 
turizm türü olmasıdır. İnsanlık tarihinde önemli olduğu kadar, bir o kadarda gerilere giden kutsal yer 
ve mekanların ziyareti gelinen noktada inanç turizmi olarak diğer turizm türlerine göre kabul görüp 
yaygınlığı artarak devam etmesi üzerinde durulmaya değer önemli bir olgu olarak görülmektedir. Bu 
anlamda inanç turizminin dinlerce kutsal sayılan yer ve mekanların ziyaret edilmesi, dini toplantı ve 
törenlere katılma, bunları izleme, hac vb. dinsel görevleri yerine getirme, kutsal ve kutsallıkları yüksek 
mabet ve benzeri yerleri görmek maksadıyla yapılan seyahat ve konaklamalar sonucu oluşan turizm 
türü olarak değerlendirilmesi (Usta, 1997; Sargı, 2006; Özpay, 2017; Zaman, 2005; Mintel, 2012; 
Rinschede, 1992; Türker, 2013) ulusal ve uluslararası düzeyde giderek daha fazla araştırma konusu 
olabilmektedir. 7,5 milyar dünya nüfusunun her yıl 600 milyonu bir şekilde din eksenli turizmin bir 
üyesi durumuna girebilmektedir. Dünyada önemli inanç merkezleri bulunmakta ve her yıl buraları 
milyonlarca insan dini vecibelerini yerine getirmek maksadıyla ziyaret etmektedir. Nitekim bu yönde 
yapılan araştırma (Olcay ve Albuz, 2016, s. 9-10; Griffin ve Raj, 2017, s. 7) bulgularına göre; sözgelimi, 
Hindistan’da bulunan Kumbh Mela’ya yılda ziyaret eden insan sayısı 100 milyonu bulabilmektedir. 
Japonya’daki Meiji Tapınağı (Şinto tapınağı) ve Sensoji Tapınağı 60 milyon, Irak’ın Arba'een 
Karbala’sını 15 milyon, Almanya’daki Köln Katedrali’ni 6 milyon, Vatikan’daki Sistine Şapeli’yi 5 
milyon, Türkiye’deki Sultanahmet Camiini 3 milyon kişi, Suudi Arabistan'a her yıl 5.5 milyon 
Müslüman umre için giderken, bunların 1.8 milyonu Hac için kutsal toprakları ziyaret etmektedir 
(Olcay ve Albuz, 2016, s. 9-10; Griffin ve Raj, 2017, s. 7). Keza Türkiye’nin de inanç turizm potansiyeli 
yönüyle oldukça zengin bir ülkedir. Bunun en önemli nedenleri arasında üç semavi dinin (Yahudilik, 
Hristiyanlık ve İslamiyet) mensuplarına cevap verebilecek özelikte tarihe sahip olmasıdır (Ayaz ve 
Eren, 2020).  

Esasında inanç turizmi 1990’lı yıllardan sonra kazandığı ivme ve ülkelere getirileri dikkatleri bu turizm 
türüne yönlendirirken, akademik çevrelerin de giderek inanç turizmini araştırma konusu yapmaya 
yönlendikleri görülmektedir. Yurt dışı ve yurt içi yapılan araştırmaların tümünün ortak noktası (Yaman, 
1998;  Albayrak vd., 2018; Güngör; 2018; Civelek, 2020; Harunoğulları, 2016; Karakaş, 2016; Sever, 
2016; İbret vd., 2015; Küçük, 2013; Soydan ve Şarman, 2013; Özgen, 2012; Arınç, 2018; Sevinç ve 
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Azgün, 2012; Kervankıran ve Eryılmaz, 2017; Çiftçi ve Akova: 2016; Eykay vd., 2015; Kaya vd., 2013; 
Başer ve Başçı, 2012; Dikici ve Sağır, 2012; Ayhan ve Çağlayan, 2021) inanç turizminin insan 
yaşamında önemli bir yere sahip  ve insanların bir şekilde iman ve inanç zemininde kutsal mekanları 
ziyaret ederek içsel bir doyuma ulaşmış olmalarına önemli katkı sunmuş olması, diğer bir ifadeyle 
manevi bir doyum elde ederek, ruhsal olarak kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olmasıdır. Ayrıca 
ülkeler bazında sağlanan maddi ve manevi getirilerinin önemli bir yer tutmuş olmasına dikkat 
çekilmektedir.  Bu durum dünyanın her yerinde görülen bir gerçeklik olarak Türkiye’de de ve 
Türkiye’nin kendine özgü inanç özellikleri ile öne çıkan Tunceli için de bir gerçeklik olarak varlığını 
sürdürmektedir. 

Eski adıyla Dersim ve yeni adıyla Tunceli ili Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. 
Yöre, Hozat merkez olmak üzere Osmanlı döneminde 1847 yılında "Dersim Livası" adıyla sancak 
yapılmış ve Erzurum'a bağlanmıştır. 1879 yılında da "Dersim" adıyla ayrı bir il olan Tunceli, 1886 
yılında Mutasarrıflığa indirilmiş ve 1892 yılında tekrar sancak yapılarak Mamurat-ül Aziz (Elâzığ) iline 
bağlanmıştır. 25 Aralık 1935 tarih ve 2885 sayılı Kanunla geçici merkezi Elâzığ ili olmak üzere, 
Elâzığ’ın Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleriyle, Erzincan'ın Pülümür 
ilçesi bağlanarak Tunceli Vilayeti teşkil edilmiştir(https://tunceli.csb.gov.tr/ilmiz-hakkinda-i-
922). Nüfusun büyük çoğunluğu Alevi Kızılbaş inanışına sahiptir. 

Tunceli coğrafyası kadar kültür ve inanç özellikleri bakımından üzerinde en çok durulan illerimizin 
başında gelmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri; Tunceli/Dersim’in insan-coğrafya ilişkisinin 
büyük ölçüde bir mekân ilişkisi olmasının getirdiği, toprağın büyük ölçüde ocak ve aşiretlerin mülkü 
olarak kodlanmış olması ve bu mekânsal ilişkinin daha merkezi kutsal coğrafya örgüsü ile birbirine 
belli bir hukuk çerçevesinde bağlanmış olmasıdır (Deniz, https://www.academia.edu). Diğer taraftan 
Xızır, Dızgun, Mızur, Buyêr Bawa ve diğer kutsal varlıklar yanında, “bunların daha altında ocak ataları 
(keramet öyküleri ile) yer alırken, aynı zamanda su kaynakları, dağlar, nehirler, ağaçlar ve hayvanlar 
bu kutsiyet hiyerarşisinde aktif olarak var olmaya devam etmesi” (Deniz, 2017) aynı zamanda bunlar 
yerel inancın da kodlarını oluşturmaktadır.   

Alevilik köken bakımından tartışmalı olsa da Hz. Osman’ın suikasta uğramasının (656) ardında İslam 
dünyasında yaşanan olaylarla yakından ilişkilidir. Cahen (2008) Hz. Osman’ın ölümünden sonra Hz. 
Ali’nin halife olarak İslam toplumunun tümüne kendisini kabul ettirmeyişinin de Aleviliğin ortaya 
çıkmasında ya da İslam’ın kendi içinde farklı gruplar aracılığı ile yoluna devam etmesinde yüksek 
payının olduğunu belirtmektedir. 661 yılında Hz. Ali’nin suikast sonucu öldürülmesiyle Emevî ailesi 
öne çıkarken, Hz. Ali taraftarları ile Emevî ailesi artık kesin çizgileriyle biri birinden ayrışmış, İslam 
dünyasında iki kesimi temsil eden taraflar olarak Ali tarafı Aleviliği, Emevî taraftarlığı Sünniliği 
günümüze taşıyan ana etmenler olarak tarihe geçer olmuştur. Bu İslami iki kesimin yolculuğu bir 
taraftan İslam’ı yayma şeklinde yoluna devam ederken, öte yandan kendi içinde de biri birlerine karşı 
acımasızca davranışlarda bulunmuş ve bu karşılıklı suçlama ve şiddet farklı araçlarla ancak aynı 
anlayışla günümüze taşınmış ve görünen o ki ileri tarihlerde de bu ve benzer durumlarla karşı karşıya 
kalınacaktır.  

Tunceli/Dersim Alevi Kızılbaş inancının temelini Hz. Ali soyundan geldiklerine inanma yanında, 
benzerleriyle farklılaştığı da görülmektedir. Nitekim İran, Irak ve Suriye’de başta olmak üzere diğer 
İslam ülkelerinde görülen Ali yandaşlığı eksenli Şia’dan inanç v ea ibadet şekilleri yönünden önemli 
derecede farklılık göstermektedirler. Sözgelimi Tunceli Alevi’lerinin camileri ve bu mekanlarda 
herhangi bir ibadetleri yoktur. Muharrem ayı orucu ve sonrası inanç eksenli yerine getirilenler İran 
Şia’sı ile benzerlik göstermemektedir. Bu anlamda Tunceli/Dersim yöresine özgü inanç ile anlatılmak 
istenen köken olarak tartışmalı olsa da Hz. Muhammed’in vefatı sonrası İslam dünyasında yaşanan 
olayların neticesinde İslam dünyasında ortaya çıkan ayrışmanın günümüzde Dersim ya da Anadolu’da 
İslami inanç ve geleneğin doğayla bütünleşik olarak kendisini yeniden tanımlamasını ifade ettiği 
söylenebilir.  

Tunceli/Dersim Alevi Kızılbaş örgütlenmesi Ocak ve yerel kültürle yoğrularak oluşan daha alt 
düzeydeki inanç ritüelleri örgütlenmesine dayandırılmaktadır (Deniz, https://www.academia.edu). 
Alevi örgütlenmesinde ruhani ailelerin (ocak) üstlendiği rolün önemini genel tanımlamalarla aktaran 
kabarık sayıda makale ve kitap bulmak mümkündür. Ocak mensubu aileler soylarını peygamberin kızı 
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Fatma ve amcasının oğlu Ali’den gelen İmamlardan (Ehl-i Beyt) birisine bağlarlar (Gezik, 2013). 
Yapılan araştırmalar Tunceli’de 7 Ocak ve daha alt düzey ve yerelde yerel kültürle yoğrulmuş ve 
zamanla kutsanmış çok sayıda inanç eksenli mekân ve nesneler (Dağ, Tepe, Ağaç, Göl, Taş, hayvan, 
güneş, ay, ateş, su vb.) bulunmaktadır. Zaten yerel inancın inanç turizmi ile Tunceli bağlamındaki yerini 
de bunlar oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle yerel inanç bağlamında ortaya çıkan inanç turizmi 
Tunceli’de sözü edilen kutsal Ocak, mekân ve nesnelerin ziyaretleriyle oluşmaktadır. Bu durumu Çelik 
(2019) yerel halkın, dede ocakları, ocak zade pir, mürşit, rehberlerin yanında kutsiyet atfettikleri ulu 
zatlara ve yer ve nesnelere karşı da sonsuz saygı duyar, bu ulu zatların mekânlarını sıklıkla ziyaret 
etmeleri şeklinde gerçekleştiğini belirtir. Söz konusu yörede bulunan kutsal mekanların ziyaret 
edilmeleri yurt dışı ve yurt içinden gelen bireylerce yıl boyunca devam eder. Ziyaretçiler başta kurban 
olmak üzere, lokmalar (niyazlar) dağıtır ve dualar ederler. Duaların önemli derecede içerikleri kendi ve 
yakınları için sağlık, şifa, güzellik ve ihtiyaç duydukları her neyse onunla ilgili olmaktadır. Tunceli’den 
başka şehirlere yaşayanlar memleketlerine geldiklerinde kutsal kabul ettikleri mekanları (Ocak-Türbe 
vb.) bir şekilde ziyaret etmeyi kendilerine borç bilir ve bu durum sonucu oluşan seyahat hareketliliği 
bir inanç turizmi olarak ifadesini bulur. 

Tunceli nüfusu salt Alevilerden ya da Alevi Kızılbaş inanç sahibi kimselerden oluşmamaktadır. Sadece 
büyük çoğunluğu Alevidir. Tunceli’de bu nedenle kutsal mekân ve simgeler de farklılık göstermekte. 
Tunceli’de Sünni Türk, Sünni Kürt ve Ermeni’lere ait önemli kutsal tarihi mekân ve eserler, diğer bir 
ifadeyle inanç turizmi kapsamında değerlendirilebilecek çeşitli yer ve yörelerden gelip de ziyaret edilen 
Camii, türbe ve ocaklar ile kutsal mekanlar oldukça çok sayıda ve yaygın olarak bulunmaktadır.  

Sözgelimi Tunceli’de inanç turizmi yönüyle öne çıkan Ermeni kiliselerin başında; Yukarı Oyumca 
(Sidam) Kaya Şapeli, Çemişgezek Kilisesi, Ulukale Kilisesi, İki Apsisli Kilise, Özgür Haçlı Kilise 
(Süryani Kilisesi), Üç Çıkıntılı Kilise, Pertek Til (Korluca) Kiliseleri, Ergan (Erkayn Enkuzik-Uzun 
Ceviz Ağaçları) Manastır Kilisesi gelmektedir. 

Camii olarak ziyaret edilenlerin başında; Çemişgezek ilçesinde bulunan ve Timur döneminde yapıldığı 
belirtilen Yelmaniye Camii (Medrese Camii) gelmektedir.  

Süleymaniye (Kale) Camii ziyaret edilen camilerden diğer biridir.  Süleymaniye Camii Büyük 
Selçuklular döneminden başlamak üzere Artuklularla devam eden Bölgesel mimari tarzını 
yansıtmakta ve muhtemelen XV. ya da XVI. Yüzyıllarda inşa edilmiş olduğu belirtilmektedir. 

Ulukale Camii, Çemişgezek’in Ulukale Köyünde inşa edilmiştir. Eski kayıtlardan öğrenildiğine göre, 
Diyarbakır’da Valilik yapan Yusuf Paşa’nın vakfı olup, Hicri 1208 (1793–1794) yılında yaptırılmıştır. 

 

Elti Hatun Camii, Mazgirt ilçe merkezinde yer alan bu caminin iki kitabesi bulunmaktadır. 
Camii1252-1257 yılları arasında Mengücek soyundan Divriği Beyi Süleyman Şah'ın torunu Ahmed 
Şah'ın kızı Elti Hatun adına yapıldığı belirtilmektedir. 

 

Sungur Bey (Çelebi Ağa) Camii, Pertek ilçesinin güneyinde, Murat Irmağının kıyısında 1569 yılında 
yaptırılmıştır. Yapı üzerinde bugün herhangi bir kitabenin mevcut dolmadığı belirtilmektedir. 

 

Sağman Camii, Pertek ilçe merkezinin kuzeyinde, Pertek’e 20 km. uzaklıkta bulunan Sağman 
Köyündeki camiyi, 1555’te Keyhüsrev Bey’in oğlu Salih Bey’in yaptırdığı 
sanılmaktadır(https://tunceli.ktb.gov.tr/). 

 

Tunceli/Dersim’in Kutsal mekanları: OCAKLAR 

 

Ocaklar köken bakımından tartışmalı olsalar da (Yaman, 1998: 79- 80; Şahin, 2007: 316) “esas amili, 
onlara biçimsel bir hüviyet kazandıran Safevi hükümdarı Şah İsmail’in olduğu belirtilmektedir. Yaman 
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(1998) ve Ocak, (2002) Alevi inanç çevresinde kutsallığı ile bilinen Ocak’ların Şah İsmail tarafından 
kendilerine Seyyidlik ve Dedelik unvanı verilen Türkmen babalarının, bunun neticesinde soy ve 
bağlılıklarını dayandırdıkları sonucu ortaya çıktıklarını (Yaman, 1998: 57; Ocak, 2002: 49) 
belirtilmektedirler. 

Bu ocak ve kutsal mekanları detaylı bir şekilde ele alan Saltık (2009) “Tunceli’de Ocaklar” adlı 
çalışmasından daha önce “İz Bırakan Erenler ve Alevi Ocakları” kitabında geniş bir şekilde ele almıştır. 
Tunceli’de Ocaklar ve Seyitleri makalesinde Tunceli/Dersim yöresindeki Ocaklar’a ilişkin özetle şu 
bilgileri aktarmaktadır: 

 

1-Ağuiçen Ocağı. Asıl adı Seyyit Temiz olan Ağuiçen 5. kuşaktan İslam bilgini Ebul Vefa’nın torunu, 
olduğu ve Ağuiçen’lerin Hozat İlçesinin Bargini yeni adı Karabakır olan köy merkez olmak üzere, 
Çemişkezek’in Doğan ve Pertek’in Hıdırdamı köylerinde ikame etmektedirler. Ayrıca Kardeşi Seyid 
Can Elâzığ yöresine gittiği, nitekim Ağuiçenlerin bir kesiminin bugün Elâzığ ili Sun köyünde ikame 
etmektedirler.  

 

2-Baba Mansur Ocağı: Araştırmalarımıza göre Baba Mansur, Erzurum Saltuklu beyi Seyyit 
Muhammet Saltuk’un oğludur. 1145 yılında doğmuş. Baba Mansurluların Tunceli’de oturdukları köyler 
Mazgirt merkezli olmak üzere çok sayıda köyde oturmakta iken bazıları diğer illere göçmüş ve 
yerleşmişlerdir. Sözgelimi Malatya’ya göç eden ve zamanla asimle olan çok sayıda Baba Mansurlu 
bulunmaktadır.  

 

3-Delil Bircan (Berhucan) Ocağı: Bu ocağa yörede aşiret olarak da bilinen Abbasanlar, Pilvenkler, 
Mılliler, Bozukanlar, Kevanlar Çuhadarlar, Butikanlar, ve Abdalanlar bağlıdır. Delil Bircan, İmam 
Zeynel Abidin’in oğlu Seyyit Zeyd kolundan geldikleri, Pertek ve köyleri başta olmak üzere Erzincan, 
Bingöl çevresinde de yaygın bir şekilde ikamet etmektedirler.  

 

4-Seyyit Cemal (Derviş Cemal) Ocağı: Seyyit Cemal, Hacı Bektaşi Veli Dergâhı’ nda yetişmiş 
dervişlerden biridir. Hakkında çok şey yazılmış ve köken olarak da oldukça tartışma konusu olmuştur. 
Hacı Bektaşi Veli’nin ölümünden (1271) sonra Kütahya’nın Altıntaş ilçesine gider ve evlenir. Çocukları 
olur. Torunu Seyyit Erdoğan’ın oğlu Seyyit İsmail Ertuğrul, Yatağan’ da yatmaktadır. Seyyit İsmail 
Ertuğrul’un torunları, 1511 yılında Dalaman bölgesinde başlayan Şah Kulu ayaklanmasına katılır 
(1511). Türkmenler, 15.000 atlı bir güçle İran’a vardılar. İşte Derviş Cemal’in torunları da bu tarihte 
Dersim’de kaldılar. Dersim, o tarihlerde Melkişanlı Saltukluların elindeydi. Seyyit İsmail Ertuğrul’un 
torunları Dersim’de önce Sağman yöresine yerleştiler. Bir bölümü Hozat’ın Zankirek (Karaçavuş) 
köyüne yerleştiler. Bir bölümü de yine Hozat’ın Akpınar köyüne yerleştiler. Bir bölümü de 1600’lerin 
başlarında Hozat’ın Dervşcemal köyünü kurarlar. 

 

5-Kureyşan (Mahmut Hayrani) Ocağı: Dersim bölgesinde yaşayan Seyyit Mahmut Hayrani, daha 
sonra Akşehir’e göç eder ve oraya yerleşir. Mahmut Hayrani, Baba İshak İsyanı sonrası Dersim’de 
saklanan Hacı Bektaşi Veli ve diğer pirlerle tanışır ve Hacı Bektaşi Veli’ye hayran kalır. Anadolu 
Selçuklularının Moğollar’a yenilip zayıf düşmelerinden ve ardından 1246 yılında Gıyasettin Keyhüsrev 
öldükten sonra Hacı Bektaş Veli ile İç Anadolu’ya gelir. 

Kureyşanlılar Tunceli merkez köyleri dahil tüm ilçelerinde ikamet etmektedirler. 

 

6-Sarı Saltık Ocağı: Sarı Saltuk, Seyyit Muhammet Buhari’nin 6.kuşak torunudur. Muhammet Buhari, 
Nişabur Dergâhı Piri Seyit Ubeydullah’ın torunudur. 

. 
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Saltuklular Tunceli merkez ve tüm ilçelerinde ikamet etmektedirler. 

 

7-Şeyh Çoban Ocağı: Bu ocağın merkezi Tunceli-Mazgirt ilçesi İsmaili köyüdür. Şeyh Çoban, İmam 
Musa Kâzım soyundan gelmektedir. Mazgirt ve Pertek çevresinde ikame etmektedirler. 

 

Tunceli’de Uzantıları Olan Seyyitler  

 

1-Celâl Ali Abbas Ocağı: Ali Abbaslar, Hz. Ali’nin oğlu Ali Abbas soyundan gelirler. Hz. Muhammet 
ve Hz. Ali’nin ortak soyundan olamadıkları için “Seyit” diye anılmazlar. Ancak Hz. Ali’nin evlatları 
oldukları için, Aleviler nezdinde kutsal bir soy olarak anılıp, saygı görmüşlerdir. Pülümür, Ovacık ve 
Pertek ilçelerinde ikamet etmektedirler. 

 

2-İmam Rızalılar Ocağı: Ocak merkezi Malatya Pötürge’nin Üyükuşağı (Gündeğer) köyündedir. 
Malatya-Pötürge’deki İmam Rızalıların Mürşitliğini Mineyik Dedeleri yapmaktadırlar. İmam 
Rızalılardan bir kol yakın tarihte gelip, Pertek’in Koçpınar köyüne yerleşmişler. İmam Rızalıların 
Tunceli Pertek İlçesinin koçpınar köyünde ikamet etmektedir. 

Ayrıca Malatya, Antep, Erzurum, Kars köylerinde otururlar. 

 

3-Koca Haydar (Pir Sultan) Ocağı: “Koca Haydar Ocağı” süreç içinde “Pir Sultan Ocağı” olarak 
anılmaya başlanır. Bu soydan gelen ünlü ozan Pir Sultan bir beyitinde şöyle der: Pir Sultan Abdal’ım 
destim damende, İsmim Koca Haydar, neslim Yemen’de.  Seyyit Haydar’ın, Ortaköy ile Atmalı 
arasında bir türbesi var. Yöre köylerinden Gemhu, Arege, Bizmişan, Dilli köyleri bu türbeyi ziyaret 
ederler. Bu Ocağın bir kolu sonradan Tunceli’ye gelmişler. Geliş tarihleri bilinmemektedir. 

 

Pir Sultanlıların Tunceli’de Pülümür’ün köylerinde (Hacılı, Kayırlı) ikame etmektedirler.  

Ayrıca Sivas, Erzincan köylerinde otururlar. 

 

4-Seyyit Sabun Ocağı: Bu ocak mensupları, miladi 1110 yılında Horasan’dan gelip, Elazığ’ın Palu 
İlçesi’nin Seydili köyüne yerleşmişlerdir. Murat ırmağı kıyısında yer alan Seydili köyü sakinlerinden 
Seyyit Sabun’un soyu, Seydili köyünü terk etmek zorunda kalmış. Bir bölümü daha yukarıdaki dağlık 
köylere yerleşirlerken, bir bölümü de Tunceli-Mazgirt ve Pertek ilçesinin köylerine göç etmişler. 

Seyit Sabunlular Tunceli’nin Mazgirt’in İsmaili ve Pertek’in Rabat ve Gövdeli köylerinde ikame 
etmektedirler. 

 

5-Şeyh Ahmet Dede Ocağı:  

Horasan Erenlerinden Şeyh Ahmet Dede’nin türbesi Elazığ’ın Baskil İlçesi Şeyh Hasan köyündedir. 
Şah Ahmet-Şah Hasanlıların Tunceli’de oturdukları köy: Aynige (Kar.) Akdik Pülümür ve ayrıca 
Elâzığ- Erzincan-Malatya köylerinde otururlar. 

Tunceli’de bu Ocaklardan başka birçok Türbe ve Yatırlar vardır ki, bunların bazıları Ocak 
zannedilmektedirler. Örneğin, Gürgür Baba, Er Mustafa, Tüzük Baba, Munzur Baba, Kızıl Deli, Masum 
Pak, Sultan Hıdır …gibi. 
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Tunceli’de ziyaret edilen diğer bazı türbeler ve kutsal mekanlar;  

Tunceli’de Ocaklar benzeri ortak olduğu kadar, neredeyse her ilçenin ve her ilçeye bağlı köyün 
kutsadığı bu bir dağın zirvesi, kutsanmış bir zatın mezarı, bazen bir ardıç ağacı, bazen bir kaya, bazen 
bir su kaynağı, güneş, dolunay ve bazen bu bir kuş türü vb. inanç unsurları olabilmekte ve bu kutsal 
sayılan nesne ve mekanlara yönelik ibadette bulunulmaktadır.  İmkânları dahilinde neredeyse her köylü 
yılda bir kez de olsa sözü edilen kutsanan bu mekanlara gider ve inançlarına uygun yapılması gereken 
ibadetlerini yaparlardı. 1980 öncesi buralara neredeyse yılda bir kere de olsa her aile olmasa da ailelerin 
birçoğu gider ve adağını ya da niyazını paylaşırdı. Ancak başta göç olmak üzere, terör ve köylerin 
boşaltılması yanında imkân ve olanakların giderek daha sınırlı duruma gelmesi sözü edilen kutsal 
mekanları ziyaret giderek unutulur olmuştur.   Geçmişte yoğun bir şekilde ziyaret edilen kutsal 
mekanların başında; Dilek Taşı, Ana Fatma, Halvori gözeleri, Munzur Gözeleri, Seyyid Büklü Dede,     
Garagavan Ziyaretgahı, Zülfikar Ziyaretgahı,  Seyyid Şahverdi Türbesi, Seyit Mahmut Ocağı-Hızır’ın 
Evi, Pir Sultan Abdal Ziyaretgahı, Büyük Çeşme Ziyaretgahı, Seyit Kasım Türbesi,  Seyyid Büklü Dede 
Ziyaretgahı, Düzgün Baba Ocağı, Elti Hatun Türbesi, Çoban Baba Türbesi, Kırklar Dağı Ziyaretigahı, 
Pir Ali Ziyaretgahı, Sultan Hıdır Türbesi gelmekteydi.  

2010 yılı baz alındığında yapılana gözlemler ve görüşülen ilgili kurum temsilcilerin verdiği bilgilere 
göre; yörede sözü edilen kutsal mekanlara yönelik bazı hizmetlerin (su, yol, elektrik, sosyal tesis vb.) 
yerel inancın yerine getirilmesinde hareketliliğin sağlanmasına ortam sağladığı yönündedir. Devletin 
yerelde yöneticileri (Valilik, Valiliğe bağlı kurum ve kuruluşlar, İl özel İdaresi, Kaymakamlık vb.)  Sivil 
Toplum Kuruluşları, yerel inancı temsilen kurulan Alevi Vakıfları, gönüllü bireyler bazen birlikte ve 
bazen biri birinden bağımsız olacak şekilde sözü edilen kutsal mekanlara yönelik hizmetleri (su-
elektrik-yol-sosyal tesis vb.) yıllara göre giderek kitlesel (tartışmalı da olsa) ziyaretlerin 
gerçekleşmesine bir anlamda imkân ve ortam sağlamış görünmektedirler. Bu durumu son birkaç yıl 
içinde gerçekleşen kitlesel ziyaretlerden anlamak mümkündür. Sözgelimi Sarı Saltık Ocağı’na 2022 yılı 
ziyaretçi sayısı katlanarak devam ederken, benzer şekilde Derviş Cemal Ocağı, Ağuçan Ocağı, Düzgün 
Baba vb neredeyse tüm Ocaklar için benzer durumlar yaşanmaktadır.   

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç 

Araştırma sonucu Tuncel'de Camii, Türbe ve Ocaklar ile kutsal mekanlar oldukça çok sayıda ve yaygın 
olduğu görülmüştür. Öyle ki neredeyse her ilçenin kabul gördüğü kutsal bir Ocağı, dergâhı ve türbesi 
ve her köyün kendine göre geçmişten günümüze aktarılan kutsal kabul edilen mekanları ve simgeleri 
bulunmaktadır. 

Tunceli/Dersim yöresinde yaşayanların büyük çoğunluğunun Alevi Kızılbaş inancına sahip olduğu ve 
bu inancın kendi içinde tarihten getirdiği kutsallarıyla her zaman için barışık olduğu görülmüştür. 
Ancak söz konusu kutsal mekanları ziyaret etmenin son yıllarda görülen düşüş özellikle devletin ve 
yerel inanç çevrelerinin yerelde 2010 yılı baz alındığında, yöneticilerin gösterdiği duyarlılık sonucu 
yapılan yol, sosyal tesis, götürülen su ve elektrik, yapılan çevre düzenlemesi, türbelerin bakım ve 
onarımı…vb. sayesinde yeniden canlandığı ve hatırlandığı, inanç turizminin ivme kazandığı tespiti bu 
araştırmanın vardığı sonuçlardan biridir.  

Diğeri ise; yapılan görüşmelerde, yerel halktan kimseler ve özellikle Alevi kökenli Vakıf ya da dernek 
yöneticilerinin inanç turizminin bu şekliyle gelişmesinin sakıncalı yanlarına vurgu yapmışlardır. Aynı 
şekilde bu yöndeki gelişmeleri yararlı görenler de söz konusudur. Diğer bir ifadeyle yerel halktan 
kimselerden, kamu ve Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşları ile Vakıfların kurum temsilcilerinin verdiği 
hizmetler neticesinde yerelde yerel inanç turizmini canlandırmalarını takdirle karşılama yanında, itiraz 
noktalarının olduğu da görülmüştür. 

İtirazlarına temel gerekçe olarak; söz konusu kutsal mekân ve türbelerin ziyaretleri yönünde 
gerçekleşen özellikle çoklu katılımla yapılan ibadetlerin giderek siyasallaşma ve ticari eğilime doğru 
evrilmiş olmalarıdır. Diğer önemli bir gerekçe de yerel inancın devletleştirilmeye maruz kalmış 
olmasıdır.   
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Öneriler 

Her ne ve koşul altında olunulursa olunsun, din ve inanç kendi doğal seyrine bırakılmalı. Siyaset ve 
ticaretten uzak tutulmalıdır. 

Halkın kutsal mekanlarına hizmeti götüren resmi, şahsi ve çeşitli sivil kuruluşlar bu hizmeti götürme 
adına kutsal mekanları kendi propaganda ve siyasal beklenti aracı ya da şahsa ya da kuruma münhasır 
olarak görmemelidirler.  Özellikle son yıllarda söz konusu kutsal mekanlara yapılan toplu ziyaretlerde 
siyasi partilerin il ve ilçe dahil, merkezden gelen üst düzey yöneticilerin mikrofonu ele alıp ilgisiz 
konuşmalar yapmaları yerel halkça doğru bulunmamaktadır. Keza kamu görevlilerinin götürdükleri 
hizmet karşılığı inancı devletleştirme eğilimine girmeleri de. Anayasamızda yer bulan din ve vicdan 
özgürlüğü hayattın her alanında uygulamaya konulmalıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir 
devlettir. Bu nedenle devletin dine ve yerel inanca müdahalesi söz konusu olmamalıdır. Aksine dini 
inancı özgürleştirici ve her yurttaşın yereli de dahil kendi inancını özgürce yerine getirici tedbirleri 
almalıdır. 
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Abstract 

 

Entertainment is one of the important elements used by people to evaluate their free time and relieve 
stress. It is known that entertainment, which is known to have existed before cultures, was a means by 
which people used their free time and had a pleasant time, especially at winter nights, in the past. 
Entertainment elements are also remarkable in terms of providing communication between individuals 
in addition to having fun. Dec. Nowadays, despite the weakening, people spend time organizing 
weddings, holidays and events related to the seasonal cycle. At these events, traditional games are 
played and various shows are performed. These elements are also intended to entertain while having 
fun. These entertainments are in public environments; village square, coffee house, village room, etc. it 
is performed in venues. However, with the development of technology, the entertainment culture has 
also undergone change and transformation. But today, folklore products are also used in the creation of 
entertainment elements and activities. In this study, the entertainment culture of Tokat Province, which 
has hosted many cultures in the past and is very rich in entertainment culture, will be emphasized. For 
this purpose, the method of document review and face-to-face interviews with local people were used 
to obtain the necessary data during the research. However, while studying the traditional entertainment 
culture of Tokat, a limited number of sources written on Tokat were compiled, articles published in 
newspapers and communiques presented at conferences were also used. While describing the traditional 
entertainment culture of Tokat, examples of this culture have been classified in many ways. 

 

Keywords: Slap, Culture, Entertainment, Traditional Entertainment 
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Abstract 

 

Cultural Tourism has become increasingly important in recent years. The increase in the number of 
cultural tourists, who are qualified as qualified tourists, and at the same time, the cultural tourism 
potentials of the countries are of great importance. Turkey is one of the most important centers of culture 
and civilization in the world in terms of its historical past and cultural richness, and it is very rich in 
terms of cultural tourism potential. Natural beauties and numerous historical and cultural monuments 
that have survived to the present day contribute greatly to this richness. Tokat is one of the cities that 
has had its share of this richness of Turkey. In this study, the concepts related to cultural tourism are 
explained, the cultural tourism potential of Tokat Province, which has a deep-rooted past and a rich 
historical heritage, and its natural beauties are examined. It is aimed to contribute to the creation of 
awareness that will keep the cultural heritage alive and protect it. For this purpose, document review, 
observation and face-to-face interviews methods were used to obtain the necessary data during the 
research. The research data were obtained by observation and structured interview method in order to 
reach the data first hand and in a short time. Again, within the framework of the purpose of the research, 
the cultural tourism values of Tokat were observed by examining on-site, and some of them were 
photographed by the researcher. The data obtained from the observations and interviews were subjected 
to descriptive analysis in a systematic way. In the reporting of the data, direct quotations were made 
from the opinions of the participants as well as the observations. 

 

Keywords: Tokat, Culture, Cultural Tourism, Tourism 
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ABSTRACT: 
 
Technology, industrialization and progress are usually described in a positive light as they improve 
efficiency and the quality of human life. Yet, some advances in industrial development such as 
resource extraction for example, have proven to be harmful for the environment and ultimately 
unsustainable. Tourism and global mobility in general is usually seen in a positive light as it promotes 
cross-cultural understanding. Yet, some forms of tourism, specifically cruise-based alternatives may 
be a dangerous path to follow if the society were to aim for a long-term sustainability of our planet. 
The present paper reviews recent literature on this subject, with a particular focus on the impact on the 
World Heritage sites such as Venice. 
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Öz 

 

Hizmetler, yapısı gereği soyut olduklarından anlaşılmaları ve değerlendirilmeleri kolay olmamaktadır. 
Hizmetleri anlamada ve yorumlamada fiziksel kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet pazarlama 
karması içinde yer alan “fiziksel kanıtlar”, hizmetin gerçekleştiği ortam olarak ifade edilmektedir. Fakat 
bir yiyecek ve içecek işletmesinde fiziksel olgulara ek olarak koku, ses gibi fiziksel olmayan faktörler 
de bulunmaktadır. Bu faktörleri fiziksel kanıtlar içinde daha detaylı incelemek için “atmosfer” 
olgusunun içinde ele almanın daha uygun olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın temel amacı, müşteri yiyecek içecek işletmelerinden hizmet satın alırken, hizmetin 
sunulduğu mekânın atmosferinin müşterinin memnuniyetini ve sadakatini etkileyip etkilemediğini 
ortaya koymaktır. Araştırma verileri, yiyecek ve içecek işletmelerinde hizmet satın alan 400 müşteri 
üzerinde, yüz yüze anket yönetimi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan analiz türleri; 
frekans, yüzde, faktör analizi ve regresyon analizidir. Müşteri memnuniyeti; personelin müşteriye 
yaklaşımı, güven ve güvence olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Müşteri sadakati tek boyut olarak; 
hizmet atmosferi ise işitsel, kokusal, dokunsal ve görsel olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. 
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre yiyecek ve içecek işletmelerinde atmosfer boyutlarından “işitsel 
unsurlar” dışındaki diğer boyutların, müşteri memnuniyetini etkilerken, atmosferin tüm boyutlarının 
sadakati etkilediği tespit edilmiştir.  

 

Abstract 

 

Services are not easy to understand and evaluate because they do not have all tangible properties such 
as goods (products) by nature. Physical evidence is needed to understand and interpret the services. 
"Physical evidences" included in the service mix are expressed as the environment where the service 
takes place. However, in a food and beverage business, there are non-physical factors such as smell and 
sound rather than physical phenomena. It is considered more appropriate to consider these factors within 
the phenomenon of "atmosphere" in order to examine these factors in physical evidence in more detail. 

 The main purpose of this study is to reveal whether the atmosphere of the place where the service is 
provided affects the satisfaction and loyalty of the customer when purchasing services from food and 
beverage businesses. In addition, it will be determined whether the level of exposure to the atmosphere 
differs according to the demographic characteristics of the customers. 

                                                            
* Bu makale “Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Atmosferin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerine 
Etkisi” adlı yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. 
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Survey data were obtained using face-to-face questionnaire management on 400 customers who 
purchase services in food and beverage businesses. Analysis types used in research; regression. 
According to the results of the study, it has been determined that the atmosphere in food and beverage 
businesses affects customer satisfaction and loyalty. Considering the demographic characteristics, it has 
been determined that customer loyalty does not differ according to demographic characteristics. 

 

Giriş  

 

Dünya tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olan sanayi devrimi, 18. ve 19. yüzyıllar arasında yeni 
buluşların ve makineleşmenin üretime olan etkisi ile gerçekleşmiştir. Bu devrim ile kitlesel üretime 
geçilmesi insanların istihdam olanağını geliştirmiştir. Sadece istihdam ile kalmayan gelişim, insanların 
sosyal yaşamında da birçok değişime sebep olmuştur. İnsanlar artık belli bir düzen içinde yaşamaya 
yönelmiştir. İstihdam kaygıları azaltmış, düzenli bir gelire ve hayata sahip olmuşlardır. Bu düzen onların 
istek ve ihtiyaçlarına etki etmiştir. Artan üretim faaliyetleri insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
ederken üretim alanında oluşan rekabet ortamı, insanların tercihlerine etki etmeye başlamıştır. İnsanlar 
artık ürünün ya da üreticinin hatasını kabul etmemekte ve aldıkları ürün ile birçok faydayı bir anda elde 
etmek istemektedir.  

Pazarlama bu alanda devreye girerek tüketicinin isteklerine bir çözüm yolu sunmuştur. İşletmeler artık 
tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına göre üretimine yön vermeye başlayarak ürettikleri ürünlere yeni bir 
değer kazandırmışlardır. İyi bir organizasyon çabası olarak tanımlanabilecek pazarlama; ürün, fiyat, 
dağıtım, tutundurma şeklinde dört temel karma birleşen üzerine düşünülmüştür. Rekabet için 
mücadelede önemli bir adım olan pazarlama, üreticiler ve tüketiciler için büyük bir değişimi 
başlatmıştır. Tüketicinin sürekli değişen istek ve ihtiyaçları bir yandan artarken bir yandan bu istek ve 
ihtiyaçlara devamlı cevap arayan işletmeler oluşmuştur. İşletmeler için sadece ürünü üretmek bir sonuç 
olmamaktadır. Ürün piyasa şartlarına göre fiyatlandırılmalı, müşterinin algısında yer edecek şekilde 
tutundurulmalı ve müşterinin isteklerine göre dağıtımı gerçekleştirilmelidir.  

Pazarlama bir ihtiyacı karşılama ve değer yaratma endüstrisi olarak ifade edilmektedir. Günümüzde 
değişmeyen tek şey ihtiyaçtır. Pazarlama bu felsefe üzerinden gelişmiştir. İhtiyacı karşılama ve ihtiyacın 
ne olduğunu tespit etmek temel meseledir. “Müşteri ne istiyor?” sorusu, esasında işletmenin ne için 
emek verdiğinin de cevabını verir. 

Günümüzde artık her işletme, müşterinin ne istediğini ve nelere ihtiyaç duyduğunu kolay bir şekilde 
öğrenebilmektedir. Pazarlamacılar bu konu üzerinde etkili bir şekilde araştırmalarını yürütmektedir. 
Fakat gelişen teknoloji bu ihtiyaçların karşılanmasında tüketicilere birden fazla öneri sunmaktadır. 
İşletmeler farklılaşmak için sadece tüketici ihtiyacını karşılamakla yetinememekte ve karlılıklarını 
arttırmak için başka çözümler aramaktadır. Pazarlamacılar bu çözümün müşteri için değer yaratmak ve 
müşteriye sahip olduğu ürün ya da hizmet için aslında görmediği birçok değeri de satın aldığını 
göstermek olduğunu belirtmektedir. Değer yaratmak, ürüne ya da hizmete bir anlam katmak demektir. 
Ürüne ve hizmete katılan bu anlam ile kendini değerli hisseden müşteri memnun bir müşteriyi, memnun 
bir müşteri ise sadık bir müşteriyi ifade etmektedir. Memnuniyeti sağlanmış bir müşteri sadık bir müşteri 
adayı olmakta ve işletmenin sürekli müşterisi haline gelerek, işletmenin karlılığının yükselmesi için bir 
fırsat oluşturmaktadır. 

Pazarlamacılar somut ürünler üzerine uyguladıkları stratejiler ile üreticiler ve tüketiciler arasında bir bağ 
kurmuştur. Fakat değişen düzende, somut ürünlerin yanında soyut olan birçok unsur mevcuttur. Soyut 
olan ve müşterilere tatmin sağlayan bu ürünler hizmet olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, 
insanların hayat kalitelerini yükseltmesi ve ekonomik alanda özgürlüklerin oluşması hizmetlere ilginin 
artmasını sağlamıştır. 

Hizmetler soyuttur. Üretimi ile tüketimi eş zamanlılık göstermektedir. Depolanması ya da daha sonra 
kullanılması mümkün değildir (Öztürk, 2017: 22).  Bu sebeple hizmetlerle ilgili, mamullerin 
pazarlanmaları için oluşturulan pazarlama karmasından farklı bir karmaya gereksinim oluşmuştur. 
Pazarlamanın bir alt dalı olan hizmet pazarlamasına; ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdan oluşan 
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geleneksel pazarlama karmasına ek olarak insan, süreç ve fiziksel kanıtlar gibi üç unsurun daha 
eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur (Goi, 2009: 10). Bunlar içinde en önemli olanlardan birisi fiziksel 
kanıtlardır. Fiziksel kanıtlar, hizmetlerin oluşturulması ve sunulması aşamasında müşteriyi etkileyen, 
müşterinin ürün ya da hizmet hakkında tahminler yürütmesini sağlayan atmosferik olgulardır (Hoffman 
ve Bateson, 2010: 202). 

Hizmet türlerine göre önemlilik arz eden fiziksel kanıtlar, bir yiyecek ve içecek işletmesi için en temel 
özelliklerden biridir. Hizmet işletmesi atmosferi, müşterinin hizmet hakkında düşüncesini 
şekillendirmekte ve aldığı hizmetin kalitesini yorumlarken ipuçları sunmaktadır. Müşteri bu atmosfer 
içinde iyi ya da kötü bir şekilde etkilenerek aldığı hizmeti tekrar tercih edip etmeyeceğini 
belirlemektedir. Müşterinin hizmet satın aldığında etkileneceği en büyük ölçütlerden biri olan atmosfer, 
bu amaç için araştırılmaya uygun görülmektedir.   

 

Literatür Taraması 

 

Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferin müşteri memnuniyeti ve sadakatine etkisinin araştırıldığı bu 
çalışma, geniş bir literatür taraması sonucu gerçekleştirilmiştir. Hizmetin özellikleri ve fiziksel kanıtlar 
açısından önemi, atmosferin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerine etkisi ile müşteri 
memnuniyetinin, müşteri sadakatine etkisi üzerine yapılan araştırmalar incelenmiş ve bu araştırma ile 
karşılaştırılmıştır.  

Hizmetler özellikleri gereği soyut, değişken ve dayanıksızdır. Bu neden ile tanımının kesin bir biçimde 
yapılması zordur. Hizmetlerin ya da hizmetin ne olduğunu anlamak için özelliklerinin doğru bir şekilde 
bilinmesi gerekmektedir. Hizmetlerin soyut oluşu hem işletmeler hem de müşteriler için düşündürücü 
ya da sorgulayıcı bir konu olmaktadır. Hizmetler, somut mallar (ürünler) gibi bir imaja ya da ambalaja 
sahip değillerdir ve bu durum hizmet hakkında önceden bir tahmin yapılmasını imkânsız kılmaktadır. 
Hizmetlerin doğası gereği oluşumu ve tüketimi eş zamanlılık gösterdiğinden, hizmet hakkındaki 
görüşler, hizmeti satın almadan önce değil hizmetin satın alındığı anda gerçekleşmektedir (Öztürk, 
2017: 17-22). Pazarlamacılar ve işletme yöneticileri bu özelliği bildiğinden, müşterilerinin hizmet 
hakkında düşüncelerini şekillendirmek için fiziksel kanıtlara daha çok ihtiyaç duymaktadır. Soyut olan 
hizmet, somut nesnelere dayandırılarak, soru işaretlerinin giderilmesini, konu hakkında müşterinin 
ilgisini, odağını ve arzularını daha net bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Yüksel (1996), 
“Fiziksel Çevrenin Hizmet Satın Alma Kararına Etkileri ve Ankara’daki Yiyecek İçecek İşletmelerinde 
Bir Uygulama” adlı çalışmasında, fiziksel çevrenin müşteriler üzerinde olan etkisini incelemiş ve 
yiyecek içecek işletmelerinin tüm fiziksel çevresinin/dekorasyonunun müşteriler tarafından önemli bir 
tercih sebebi olduğunu tespit etmiştir. Ertürk (2018), “Müşterilerin Yiyecek ve İçecek İşletmeleri 
Tercihlerinde Etkili Olan Kriterler” adlı çalışmasından, fiziksel kanıt unsurlarının da müşteri 
tercihlerinde etkili olduğunu tespit etmiştir.  

Atmosferin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerine olan etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda 
ise genel olarak hizmet işletmesi atmosferinin müşterilerin memnuniyet ve sadakatlerini etkilediğini 
ortaya koymuştur. Karkın (2008), “Hizmet Pazarlamasının Bir Unsuru Olarak Fiziksel Kanıtlar ve Otel 
İşletmelerinde Hizmet Atmosferi Oluşturulması” adlı çalışmasında, bir otel işletmesinde atmosferik 
unsurların müşteri memnuniyetiyle olan ilişkisini incelemiş ve %95’in üzerinde anlamlı bir ilişki tespit 
etmiştir. Fakat aydınlatma, renk, gürültü, tesis planı, çalışanlar ve diğer müşteriler diye belirlediği 
hizmet atmosferi faktörlerinin, müşteri memnuniyetiyle olan anlamlı ilişkilerinden ziyade hizmet 
atmosferi içinde yer alan müzik faktörünün, müşteri memnuniyetiyle ilişkisinin bulunmadığını da ifade 
etmiştir. Kurt (2008), “Mağaza Atmosferinin Müşteri Sadakati Oluşturmasındaki Rolü” adlı 
çalışmasında, mağaza atmosferinin müşteri sadakati oluşturmada bir etkisinin olduğunu tespit etmiş ve 
mağaza atmosferinin, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmasının müşteri sadakatinde artış 
sağladığını gözlemlemiştir. Aksu (2012), “Hizmet Kalitesinin Bir Unsuru Olarak Atmosferin Müşteri 
Sadakati Üzerine Etkisi” adlı çalışmasında, atmosfer ve algılanan hizmet kalitesinin müşteri sadakati 
üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Temeloğlu, Taşpınar ve Soylu (2017), “Yiyecek İçecek 
İşletmelerinde Atmosfer, Tüketim Duygusu, Müşteri Memnuniyeti ve Yeniden Satın Alma Davranışı 
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Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmalarında, atmosfer, tüketim duyguları, müşteri 
memnuniyeti ve yeniden satın alma davranışı arasında ilişki ve etki tespit etmişlerdir. Karaca (2018), 
“Restoran Atmosferinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi” adlı çalışmasında, restoran atmosferinin tekrar 
ziyaret niyeti üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Atasayar (2019), “Mağaza Atmosferinin Unsurları 
ile Yeniden Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki ve Kahve Dükkânları Üzerine Bir Araştırma” adlı 
çalışmasında, atmosferin görsel, dokunsal, kokusal ve tat unsurlarının yeniden satın alma niyeti ile 
pozitif ilişkili olduğunu tespit etmiştir. 

Müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda ise genel olarak müşteri 
memnuniyetin, müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çatı ve 
Koçoğlu (2008) tarafından yapılan, müşteri sadakati ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
yönelik çalışmada, müşteri tatminini etkileyen faktörlerle müşteri sadakatini etkileyen faktörlerin 
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bakır (2018) müşteri memnuniyetini etkileyen 
faktörler ve müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerine etkisini araştırdığı çalışmasında, müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gümüş 
(2014) müşteri memnuniyeti ve müşteriyi elde tutmanın müşteri sadakatine etkisini araştırdığı bir 
çalışmasında, müşteri memnuniyetini ve müşteriyi elde tutmanın müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olduğunu saptamıştır. Cengiz Mutlubaş ve Soybalı (2017) müşteri memnuniyetini oluşturan 
faktörlerin müşteri sadakatine etkisinin lojistik regresyon analizi ile incelenmesi adlı çalışmalarında, 
müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki olduğunu tespit 
etmişlerdir. Uyar (2019) müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik 
modeli ile incelenmesi üzerine yaptığı bir çalışmada, kalite, fiyat ve imaj gibi faktörlerin müşteri 
memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu ve müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine yol açtığını tespit 
etmiştir. 

 

Amaç ve Kapsam 

 

Bu boyutlar ve düşünceler ele alınınca araştırmanın amacı; müşterilerin yeme ve içme ihtiyacını 
gerçekleştirirken, içinde bulunduğu mekânın atmosferinden ne ölçüde etkilendiği ve bu etkileşimin 
memnuniyetini ve sadakatini ne ölçüde etkilediğini ortaya koymaktır.  

Araştırmanın kapsamını, Malatya ilinde bulunan yiyecek ve içecek işletmeleri oluşturmaktadır. Yapılan 
saha araştırmasında anket yapmak için izin alınabilinen işletmelerden Starbucks, Coffeemania, Nostalji 
Tarihi Malatya Evi ve Fidan Kitap Kafe olmak üzere toplamda 4 adet yiyecek ve içecek işletmesi 
araştırmanın kapsamını belirlemektedir. 

 

 Materyal ve Yöntem  

 

Bu araştırmanın evrenini, Malatya ilinde bulunan yiyecek ve içecek işletmelerini tercih eden müşteriler 
oluşturmaktadır. Tüm evren listesine ulaşma imkânı olmadığından ve zaman, maliyet gibi 
kısıtlayıcıların olmasından dolayı kesin bir evren sayısı belirlenememiştir. Evrenden örneklem 
oluşturularak araştırmanın yapılması gerekmektedir. Ana kütle hacminin bilinmediği durumlarda 
kullanılabilen oranlar yoluyla örnek hacmi belirleme yöntemi bu araştırma için kullanılmıştır.  

n:  

 

Formül için güven aralığı %95, hata payı 0,05 olarak belirlenmiştir. %95 güven aralığı için Z değeri 2 
olarak alınmıştır. Ana kütle varyansının bilinmemesi nedeniyle (pq), değerlerin en yüksek olduğu 
(0,50x0,50) olarak belirlenmiştir.  
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n:  

 

Yukarıdaki formülden hareketle örnek hacim 400 olarak belirlenmiştir. Belirlenen örneklemden veriler 
yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada anket yapılacak işletmelerin belirlenmesinde ilk 
olarak uluslararası, ulusal ve yerel işletmelerin karşılaştırılması planlanmıştır. Fakat işletme 
yöneticilerinin araştırmaya izin vermemeleri üzerine, karşılaştırmadan vazgeçilerek araştırmaya izin 
veren 4 işletme üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğü 400 olduğu için her işletmede 
tesadüfi olarak 100 anket gerçekleştirilmiştir.  

Anketler, işletme yöneticilerinden alınan bilgi doğrultusunda müşterilerin en yoğun oldukları saatlerde 
gerçekleştirilmiştir. İşletme yöneticilerine göre, işletmelere iki grup müşteri gelmektedir. Bu 
müşterilerin bir kısmı öğle saatlerinde (12.00-13.00) diğer kısmı ise akşam (17.00-20.00) saatlerinde 
gelmektedir.  Her işletmede birinci saat diliminde 50 müşteriye, ikinci saat diliminde 50 müşteriye 
olmak üzere toplamda 100 anket uygulanmıştır. Anket toplama işlemi müşterilerin gelme saatlerine 
yayılarak verilerin her müşteri grubundan toplanması sağlanmıştır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Yukarıdaki şekilde, araştırma için oluşturulan bir araştırma modeli bulunmaktadır. Modelin atmosferini 
belirleyen unsurlar, Kotler’in (1974) atmosferi anlamak için oluşturduğu unsurlardan yola çıkarak 
belirlenmiştir. Genel olarak modele bakıldığında ise atmosferi belirleyen unsurların müşteri 
memnuniyetini ve sadakatini etkilediğini, müşteri memnuniyetinin de müşteri sadakatini etkilediğini 
ifade eden bir model oluşturulmuştur. 

         Araştırma modeli doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu şekildedir; 

H1: Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörler müşteri memnuniyetini 
etkilemektedir. 

  H1a: Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörler müşteri memnuniyetinden 
personelin müşteriye yaklaşımı faktörünü etkilemektedir. 

  H1b: Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörler müşteri memnuniyetinden güvence 
faktörünü etkilemektedir. 

 

 

  Atmosferi Belirleyen Unsurlar 

Görsel Unsurlar 

Kokusal Unsurlar 

Dokunsal Unsurlar 

İşitsel Unsurlar 

Müşteri Memnuniyeti 

Personelin Müşteriye 
Yaklaşımı 

Güvence 

Güvenilirlik 

Müşteri Sadakati 
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  H1c: Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörler müşteri memnuniyetinden 
güvenilirlik faktörünü etkilemektedir. 

H2: Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörler müşteri sadakatini etkilemektedir. 

H3: Yiyecek ve içecek işletmesi müşterilerinin memnuniyetleri sadakatlerini etkilemektedir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Aşağıdaki tabloda, ankete katılan 400 katılımcının demografik özeliklerinin dağılım frekansları ve 
yüzdeleri yer almaktadır.  

 F Yüzde  F Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 193 48,3 

Meslek 

Öğrenci 219 54,8 

Erkek 207 51,7 Memur 64 16 

 Serbest Meslek 42 10,5 

Medeni 

Durum 

Evli 50 12,5 Emekli - - 

Bekar 350 87,5 İşçi 23 5,8 

 Çalışmıyorum 52 13 

Yaş 

19 ve altı 87 21,8  

20-39 289 72,3 

Gelir 

2.019TL ve altı 262 65,5 

40-54 24 6 2.020-3.500TL 53 13,3 

54 ve üzeri - - 3.501-4.700TL 32 8 

 4.701-6.000TL 23 5,8 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 2 0,5 6.001TL ve üzeri 30 7,5 

Ortaöğretim 9 2,3  

Lise 105 26,3 

İşletmeye 

Geliş 

Sıklığı 

1 38 9,5 

Üniversite 240 60 2 19 4,8 

Y. Lisans 37 9,3 3 21 5,3 

Doktora 7 1,8 4 28 7 

 5 ve üzeri 294 73,5 

 

Yapılan analizler sonucunda katılımcıların %48,3’ü kadınlardan, %51,7’si ise erkeklerden 
oluşmaktadır. Kadın katılımcılar ile erkek katılımcıların homojen bir dağılım sergilediği de 
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görülmektedir. Katılımcıların %87,5’lik bir kısmı bekar bireylerden oluşurken %12,5’i evli bireylerden 
oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralığına bakıldığı zaman, Z kuşağı diye adlandırılan 20-39 yaş 
grubunun %72,3’lük bir oranla diğer gruplardan daha fazla olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların eğitim seviyelerinde ilk sırada %60’lık bir oranla üniversite, ikinci sırada %26,3’lük bir 
oranla lise seviyesi yer almaktadır. Katılımcıların mesleklerinde en fazla çıkan sonuç, %54,8’le öğrenci 
olduklarıdır. Katılımcıların gelir düzeylerinde en yüksek oran, %65,5’le 2.019TL ve altı gelir düzeyine 
sahip olan bireylerdir. Katılımcıların işletmeye geliş sıklığına bakıldığında ise %73,5’lik bir oranla 5 ve 
üzeri gelen katılımcıların yoğunlukta olduğu görülmektedir.  

 

Atmosferin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi 

 

Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörlerin müşteri memnuniyetini etkileyip 
etkilemediğini belirlemek için çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bağımlı değişken müşteri 
memnuniyetinin 3 faktörü için ayrı ayrı analiz yapılmıştır.  

 

H1a: Yiyecek ve içecek işletmesi atmosferini belirleyen faktörler, müşteri memnuniyetinden 
“personelin müşteriye yaklaşımı” faktörünü etkilemektedir. 

 

Atmosferi belirleyen faktörlerin, müşteri memnuniyetinden “personelin müşteriye yaklaşımı” faktörünü 
etkileyip etkilemediğini görmek için çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. ve sonuçlar aşağıdaki 
tablolarda gösterildiği gibi ifade edilmiştir.  

 

H1a’nın Regresyon Modeli İçin Oluşturulan Özet Tablosu 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Standart Hata 

1 ,670a ,449 ,443 ,55223 

a. Bağımsız Değişkenler: kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, görsel unsurlar, dokunsal unsurlar 

 

Yukarıdaki tabloda bulunan R= 0,640 değeri bize çoklu korelasyonu bildirmektedir ve bağımsız 
değişkenlerin (kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, dokunsal unsurlar, görsel unsurlar) doğrusal 
kombinasyonlarının, bağımlı değişkenler (personelin müşteriye yaklaşımı) ile olan ilişkisini 
göstermektedir. Modelin belirlilik katsayısı olarak ifade edilen R2 değeri 0,449 olarak bulunmuştur ve 
bu değer bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkendeki varyansın yüzde kaçını açıkladığını ifade 
etmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere, personelin müşteriye yaklaşımındaki toplam değişimin 
%44,9’unun kokusal unsurlar, dokunsal unsurlar, işitsel unsurlar ve görsel unsurlar tarafından 
açıklandığı belirlenmiştir. 
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H1a’nın Çok Değişkenli Regresyon Analizi Tablosu 

Model 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize Edilmiş 
Katsayılar T 

Anlamlılık 
Düzeyi 

(P) B Standart Hata Beta 

Sabit 

Görsel unsurlar 

Dokunsal unsurlar 

İşitsel unsurlar 

Kokusal unsurlar 

1,081 ,172  6,300 ,000

,259 ,049 ,259 5,345 ,000

,248 ,048 ,264 5,195 ,000

,035 ,036 ,044 ,966 ,335

,217 ,045 ,242 4,887 ,000

 

Tablodaki değerlere bakıldığında, regresyon katsayısı (B) değerlerinden en yüksek olan 0,259’luk bir 
değerle görsel unsurlar faktörü olmaktadır. Tabloda anlamlılık düzeylerine (P) bakıldığı zaman ise 
görsel unsurların, dokunsal unsurların ve kokusal unsurların, personelin müşteriye olan yaklaşımını 
etkilediğini fakat işitsel unsurların, personelin müşteriye olan yaklaşımını etkilemediği görülmektedir. 
Ama genel sonuçlara bakıldığında H1a hipotezi kabul edilmektedir.  

 

H1b: Yiyecek ve içecek işletmesinin atmosferini belirleyen faktörler, müşteri memnuniyetinden 
“güvence” faktörünü etkilemektedir. 

 

H1b’nin Regresyon Modeli İçin Oluşturulan Özet Tablosu 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Standart Hata 

1 ,641a ,410 ,404 ,58849

a. Bağımsız Değişken: kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, görsel unsurlar, dokunsal unsurlar 

 

Yukarıdaki tabloda bulunan R= 0,641 değeri, çoklu korelasyonu bildirmektedir ve bağımsız 
değişkenlerin (kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, dokunsal unsurlar, görsel unsurlar) doğrusal 
kombinasyonlarının, bağımlı değişkenle (güvence) olan ilişkisini göstermektedir. Modelin belirlilik 
katsayısı olarak ifade edilen R2 değeri, 0,410 olarak bulunmuştur ve bu değer bağımsız değişkenlerin, 
bağımlı değişkendeki varyansın yüzde kaçını açıkladığını ifade etmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere 
güvence faktöründeki toplam değişimin %41’inin kokusal unsurlar, dokunsal unsurlar, işitsel unsurlar 
ve görsel unsurlar tarafından açıklandığı belirlenmiştir. 
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H1b’nin Çok Değişkenli Regresyon Analizi Tablosu 

Model 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize Edilmiş 
Katsayılar t Anlamlılık 

Düzeyi (p) 
B Standart Hata Beta 

Sabit 

Görsel unsurlar 

Dokunsal unsurlar 

İşitsel unsurlar 

Kokusal unsurlar 

1,022 ,183  5,592 ,000 

,308 ,052 ,299 5,952 ,000 

,213 ,051 ,220 4,186 ,000 

,008 ,038 ,009 ,202 ,840 

,218 ,047 ,236 4,606 ,000 

 

Tablodaki değerlere bakıldığı zaman, regresyon katsayısı (B) değerlerinden en yüksek olan 0,308’lik 
bir değerle görsel unsurlar faktörü olmaktadır. Tabloda anlamlılık düzeylerine (P) bakıldığı zaman ise 
görsel unsurların, dokunsal unsurların ve kokusal unsurların, güvence faktörünü etkilediğini fakat işitsel 
unsurların, güvence faktörünü etkilemediği görülmektedir. Ama genel sonuçlara bakıldığında H1b 
hipotezi kabul edilmektedir. 

 

H1c: Yiyecek ve içecek işletmesinin atmosferini belirleyen faktörler, müşteri memnuniyetinden 
“güvenilirlik” faktörünü etkilemektedir. 

 

H1c’nin Regresyon Modeli İçin Oluşturulan Özet Tablosu 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Standart Hata 

1 ,597a ,356 ,350 ,60422 

a. Bağımsız Değişken: kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, görsel unsurlar, dokunsal unsurlar 

Yukarıdaki tabloda bulunan R= 0,597 değeri, çoklu korelasyonu bildirmektedir ve bağımsız 
değişkenlerin (kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, dokunsal unsurlar, görsel unsurlar) doğrusal 
kombinasyonlarının, bağımlı değişkenle (güvenilirlik) olan ilişkisini göstermektedir. Modelin belirlilik 
katsayısı olarak ifade edilen R2 değeri 0,356 olarak bulunmuştur ve bu değer, bağımsız değişkenlerin, 
bağımlı değişkendeki varyansın yüzde kaçını açıkladığını ifade etmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere 
güvenilirlik faktöründeki toplam değişimin %35,6’sinin kokusal unsurlar, dokunsal unsurlar, işitsel 
unsurlar ve görsel unsurlar tarafından açıklandığı belirlenmiştir. 
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H1c’nin Çok Değişkenli Regresyon Analizi Tablosu 

Model 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize Edilmiş 
Katsayılar t Anlamlılık 

Düzeyi (p) 
B Standart Hata Beta 

Sabit 

Görsel unsurlar 

Dokunsal unsurlar 

İşitsel unsurlar 

Kokusal unsurlar 

1,559 ,188  8,308 ,000 

,249 ,053 ,246 4,699 ,000 

,199 ,052 ,210 3,815 ,000 

-,027 ,039 -,034 -,690 ,491 

,251 ,049 ,275 5,150 ,000 

 

Tablodaki değerlere bakıldığı zaman, regresyon katsayısı (B) değerlerinden en yüksek olan 0,251’lik 
bir değerle kokusal unsurlar faktörü olmaktadır. Tabloda anlamlılık düzeylerine (P) bakıldığı zaman ise 
görsel unsurların, dokunsal unsurların ve kokusal unsurların, güvenilirlik faktörünü etkilediğini fakat 
işitsel unsurların, güvenilirlik faktörünü etkilemediği görülmektedir. Ama genel sonuçlara bakıldığında 
H1c hipotezi kabul edilmektedir. 

 

Atmosferin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi 

 

Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörlerin müşteri sadakatini etkileyip 
etkilemediğini belirlemek için çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır.  

 

H2: Yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferi belirleyen faktörler, müşteri sadakatini 
etkilemektedir. 

 

H2’nin Regresyon Modeli İçin Oluşturulan Özet Tablosu 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Standart Hata 

1 ,549a ,302 ,295 ,73441 

a. Bağımsız Değişken: kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, görsel unsurlar, dokunsal 
unsurlar 

 

Yukarıdaki tabloda bulunan R= 0,549 değeri, çoklu korelasyonu bildirmektedir ve bağımsız 
değişkenlerin (kokusal unsurlar, işitsel unsurlar, dokunsal unsurlar, görsel unsurlar) doğrusal 
kombinasyonlarının, bağımlı değişkenle (müşteri sadakati) olan ilişkisini göstermektedir. Modelin 
belirlilik katsayısı olarak ifade edilen R2 değeri 0,295 olarak bulunmuştur ve bu değer, bağımsız 
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değişkenlerin, bağımlı değişkendeki varyansın yüzde kaçını açıkladığını ifade etmektedir. Tabloda da 
görüldüğü üzere müşteri sadakati faktöründeki toplam değişimin %29,5’inin kokusal unsurlar, dokunsal 
unsurlar, işitsel unsurlar ve görsel unsurlar tarafından açıklandığı belirlenmiştir. 

H2’nin Çok Değişkenli Regresyon Analizi Tablosu 

Model 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş Katsayılar t Anlamlılık 

Düzeyi (p) 
B Standart Hata Beta 

 Sabit  

 Görsel unsurlar 

Dokunsal unsurlar 

İşitsel unsurlar 

Kokusal unsurlar 

1,084 ,228  4,753 ,000 

,262 ,065 ,222 4,063 ,000 

,209 ,063 ,189 3,295 ,001 

,108 ,048 ,117 2,282 ,023 

,162 ,059 ,153 2,744 ,006 

 

Tablodaki değerlere bakıldığı zaman, regresyon katsayısı (B) değerlerinden en yüksek olan 0,262’lik 
bir değerle görsel unsurlar faktörü olmaktadır. Tabloda anlamlılık düzeylerine (P) bakıldığında tüm 
atmosfer boyutlarının müşteri sadakatini etkilediği görülmektedir. Çünkü anlamlılık düzeyleri 0,05’ten 
küçük çıkmıştır. Ama genel sonuçlara bakıldığında H2 hipotezi, kabul edilmektedir. 

 

Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi 

 

Yiyecek ve içecek işletmesinde müşterilerin memnuniyetinin, müşteri sadakatini etkileyip 
etkilemediğini belirlemek için çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. 

H3: Yiyecek ve içecek işletmesi müşterileri memnuniyeti, müşteri sadakatlerini etkilemektedir. 

 

H3’ün Regresyon Modeli İçin Oluşturulan Özet Tablosu 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Standart Hata 

1 ,720a ,519 ,515 ,60897 

a. Bağımsız Değişken: güvenilirlik, personelin müşteriye yaklaşımı, 
güvence 

 

Yukarıdaki tabloda bulunan R= 0,720 değeri, çoklu korelasyonu bildirmektedir ve bağımsız 
değişkenlerin (güvenilirlik, personelin müşteriye yaklaşımı, güvence) doğrusal kombinasyonlarının, 
bağımlı değişkenle (müşteri sadakati) olan ilişkisini göstermektedir. Modelin belirlilik katsayısı olarak 
ifade edilen R2 değeri, 0,519 olarak bulunmuştur ve bu değer, bağımsız değişkenlerin, bağımlı 
değişkendeki varyansın yüzde kaçını açıkladığını ifade etmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere, müşteri 
sadakati faktöründeki toplam değişimin %51,9’unun güvenilirlik, personelin müşteriye yaklaşımı ve 
güvence tarafından açıklandığı belirlenmiştir. 
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H3’ün Çok Değişkenli Regresyon Analizi Tablosu 

Model 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar t Anlamlılık 
Düzeyi (p) 

B Standart 
Hata Beta 

 Sabit 

Personelin müşteriye yaklaşımı 

Güvence  

Güvenilirlik  

,293 ,196  1,491 ,137

,633 ,061 ,536 10,313 ,000

,223 ,060 ,194 3,689 ,000

,058 ,053 ,050 1,101 ,271

 

Tablodaki değerlere bakıldığı zaman, regresyon katsayısı (B) değerlerinden en yüksek olan 0,633’lük 
bir değerle personelin müşteriye yaklaşımı faktörü olmaktadır. Tabloda anlamlılık düzeylerine (P) 
bakıldığı zaman ise personelin müşteriye yaklaşımı ve güvence faktörünün, müşteri sadakati faktörünü 
etkilediğini fakat güvenilirlik faktörünün müşteri sadakati faktörünü etkilemediği görülmektedir. Ama 
genel sonuçlara bakıldığında H3 hipotezi, kabul edilmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

İnsanların ekonomik refahlarının artması hizmet sektörüne olan talebi artırmıştır. İnsanların geçmişte 
ihtiyaç duymadıkları birçok hizmete, değişen dünya şartlarında ihtiyaç duyabilmektedir. Geçmişte 
yalnız zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen insanlar, sağlıklı ve uzun yaşamak, hayatlarına renk 
katmak adına çeşitli hizmetleri talep etmektedirler.  Bankalar, hastaneler, kafeler, sağlık merkezleri, spor 
merkezleri, turizm, okullar vb. birçok işletme ve kurum, hizmet sektörü içinde yer almaktadır.  

Literatürde hizmet sektörü ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada hizmet sunulan ortamın, 
müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerine etkisi üzerinde durulacaktır. Yiyecek ve içecek işletmelerinde 
atmosfer olgusunun etkileri, müşterilerin görüşleri doğrultusunda irdelenmiş, atmosferin müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sadakati davranışlarına bir etkisi olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırmanın evrenini, Malatya ilinde yiyecek ve içecek işletmelerini tercih eden müşteriler 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 4 adet işletmede yapılan çalışmalarla, her bir işletmede 100 
müşteriye yüz yüze anket uygulanarak toplamda 400 adet anket verisi elde edilmiştir. 

Yapılan araştırmada katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında %51,7’si erkeklerden, 
%48,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Cinsiyet dağılımlarında yüzdesel oranların yakınlık gösterdiği 
görülmekte ve katılımcıların homojen bir dağılım sergiledikleri gözlemlenmektedir. Katılımcıların yaş 
aralıkları incelendiğinde, 20-39 yaş grubunun %73,3’lük bir oranla diğer yaş aralıklarından fazla olduğu 
belirlenmiştir. Bu durum yiyecek ve içecek işletmelerini genel olarak tercih eden yaş grubunun, Z kuşağı 
diye adlandırılan, 20-39 yaş grubu olduğunu ifade etmektedir. Katılımcıların medeni durumlarının 
dağılımını, %87,5’ini bekar bireyler, %12,5’lik kısmını ise evli bireylerin oluşturmaktadır. Bu 
verilerden, bekar bireylerin yiyecek ve içecek işletmelerini daha sık tercih ettikleri ve sosyal statü olarak 
daha aktif oldukları sonucu çıkarılabilir. Ankete katılım gösteren bireylerin, eğitim seviyelerinin 
%60’lık bir oran ile üniversite seviyesinde olduğu gözlemlenmiş ve meslek durumlarının %54,8’le 
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öğrenci olduğu analiz edilmiştir. Katılımcıların gelir dağılımları, %65,5’le 2.019TL (asgari ücret) ve altı 
gelir düzeyine sahip olan bireylerdir. Katılımcıların işletmeye geliş sıklıklarına göre dağılımında 
%73,5’lik oran ile 5 kez ve üzeri gelen bireylerin yoğunlukta olduğu gözlemlenmiştir. Yiyecek ve içecek 
işletmelerini tercih eden müşterin, genel olarak aynı işletmeyi sıklıkla ziyaret ettiği ve tercihlerini 
genelde aynı işletme yönünde kullandıkları sonucu çıkarılabilir.  

Yiyecek ve içecek işletmeleri için atmosfer, temel olarak görsel, işitsel, dokunsal ve kokusal unsurlardan 
oluşmaktadır. Bu unsurlar atmosfer olgusunun anlaşılmasında temel yapı taşı konumundadır. Hizmet 
ortamı diye adlandırılan, hizmet üretimi ile tüketiminin eş zamanlılık gösterdiği bu ortamlarda atmosfer, 
dikkat çeken ve müşteriyi etkileyebilen en önemli konu olmaktadır. Etkileşimin ilk başta görmek, 
duymak, koklamak ya da dokunmak gibi eylemlerin herhangi biri ile başlayabileceği düşünüldüğünde 
müşteriyi etkilemenin yollarından birinin de atmosfer olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın ana konusunu oluşturan atmosferin, müşteri memnuniyetine ve sadakatine etki ettiği 
yapılan çalışmada tespit edilmiştir. Müşteri memnuniyeti faktörlerini oluşturan, personelin müşteriye 
yaklaşımı, güvence ve güvenilirlik boyutlarının müşterilerin atmosferi algılama düzeyine bağlı olarak 
etkilendiği tespit edilmiştir. Karkın (2008), “Hizmet Pazarlamasının Bir Unsuru Olarak Fiziksel Kanıtlar 
ve Otel İşletmelerinde Hizmet Atmosferi Oluşturulması” adlı çalışmasında, bir otel işletmesinde 
atmosferik unsurların müşteri memnuniyetiyle olan ilişkisini incelemiş ve atmosfer ile müşteri 
memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Fakat Karkın (2008), aydınlatma, renk, 
gürültü, tesis planı, çalışanlar ve diğer müşteriler diye belirlediği hizmet atmosferi faktörlerinin, müşteri 
memnuniyetini olumlu etkilediğini, fakat hizmet atmosferi içinde yer alan müzik faktörünün, müşteri 
memnuniyetiyle ilişkisinin bulunmadığını da ifade etmektedir. Bu çalışma da Karkın (2008) sonuçlarını 
desteklemektedir. Bu çalışmada da atmosfer unsurlarından görsel, kokusal, dokunsal unsurlar müşteri 
memnuniyetini etkilerken, işitsel unsurların müşteri memnuniyetini etkilemediği belirlenmiştir. 

 Atmosfer-sadakat analizleri sonuçlarına bakıldığında, yiyecek ve içecek işletmesinde atmosferin, 
müşteri sadakatini etkilediği tespit edilmiştir. Aksu (2012), “Hizmet Kalitesinin Bir Unsuru Olarak 
Atmosferin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi” adlı çalışmasında, atmosfer ve algılanan hizmet kalitesinin 
müşteri sadakati üzerinde etkili olduğunu ifade etmiş ve bu çalışmada çıkan sonuçlarla benzer sonuçlara 
ulaşmıştır. 

Memnuniyet ve sadakat etkileşiminin değerlendirilmesinde ise yiyecek ve içecek işletmesi 
müşterilerinin, memnuniyetlerinin sadakatlerini etkilediği tespit edilmiştir. Çatı ve Koçoğlu (2008) 
tarafından yapılan, müşteri sadakati ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir 
çalışmada, müşteri tatminini etkileyen faktörlerle müşteri sadakatini etkileyen faktörlerin arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit etmişlerdir. Bakır (2018) müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler ve 
müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerine etkisini araştırdığı çalışmasında, müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yapılmış 
olan çalışmada elde edilen sonuçlar da daha önce yapılan memnuniyet ve sadakat arasındaki ilişki 
sonuçlarını desteklemektedir.   

 Her geçen gün hizmet sektörünün gelişim gösterdiği bilinmektedir. Sayısı sürekli artan yiyecek içecek 
işletmeleri, pazar payını daraltmaktadır. Yiyecek ve içecek işletmelerinin, sürekliliklerini korumak ve 
karlılıklarını arttırmak için müşterilerinin memnuniyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. 
Memnuniyet sağlamak ve sadakat oluşturmada yiyecek ve içecek işletmeleri için atmosfer faktörü, 
önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 

 Hizmetlerin soyut oluşu ve müşterinin hizmet hakkındaki çekimser tavırlarını engellemek için atmosfer 
faktörünün işletmeler için öncelik arz etmesi gerekmektedir. Müşterinin hizmet ortamında görsel, işitsel, 
dokunsal ve kokusal unsurlar ile tatmin olması, memnuniyetini arttırması ve sadakatini geliştirmesi 
sağlanmalıdır.  

Başarılı bir atmosfer oluşturmak, müşterinin hizmet ortamında geçirdiği sürenin kalitesini 
arttırmaktadır. Müşteriler hoş vakit geçirdikleri ve kendilerini değerli hissettikleri işletmeleri daha çok 
tercih etmektedir. Yiyecek ve içecek işletmesi yöneticileri, bu ve benzeri çalışmalardan faydalanarak, 
işletme gelişimlerini daha ileri boyuta taşıyabileceklerdir. Memnun bir müşteri, sadık bir müşteri olmaya 
ve işletme için karlılık sağlamaya aday olmaktadır. Yiyecek ve içecek işletmesi yöneticileri, 
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müşterilerinin memnuniyetlerini daha üst seviyelere çıkardıkları taktirde, müşteri sadakatini de 
sağlayabileceklerini unutmamalıdır. İşletme yöneticilerinin atmosfer olgusunu daha etkili biçimde 
kullanmaları için, renklerin neyi ifade ettiğini ve neler ile uyumlu olduğunu, müziğin ve seviyesinin 
verilen hizmet ile ne derecede uyumlu olduğunu, ortamın yine verilen hizmet ile kokusal derecede ne 
kadar uyumlu olduğunu, müşterinin dokunsal süreçlerde eşya ile ilgisinin hizmete ne kadar uygun 
olduğunu araştırmaları gerekmektedir.  Konu hakkında somut örnekler vermek gerekirse bunların; 
ürünlerin sunumunda kullanılan malzemelerin kalitesi, görünümü ve temizliği, hizmet ortamının ve 
çevresinin temizliği, personelin giyim ve hitabı, hizmet ortamı ve çevresinin genişliği, iyi bir 
aydınlatmanın kullanılması vb. olduğu söylenebilir. 

Bu çalışma Malatya ilinde yer alan yiyecek ve içecek işletmeleri ile sınırlıdır. Yiyecek ve içecek 
işletmelerinde atmosferin müşteri memnuniyeti ve sadakatine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada elde 
edilen bulgular, işletme yöneticileri ve akademik çalışmalar açısından önemli katkılar sunmaktadır. 
Konunun daha anlaşılır hale gelmesi için farklı örneklemlerde ve farklı hizmet dallarında da benzer 
çalışmalar yapılmalıdır.   
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Abstract 

 

In today's competitive conditions, all or a part of the marketing mix created by enterprises can be easily 
copied by rival businesses. These conditions have led businesses to establish long-term relationships 
with their customers, which is only possible with relational marketing strategies. We conducted this 
study to examine the function and importance of relational marketing, which can enable catering 
businesses to be superior to their competitors by creating customer loyalty. Relational marketing 
includes all the strategies used to establish lasting relationships by developing an environment of mutual 
trust, sincerity, and loyalty provided by interactive communication with customers. Although many of 
today's catering businesses focus on the traditional marketing approach of continuous sales and finding 
new customers, some of them have started to give more importance to relational marketing practices by 
understanding the importance of developing long-term relationships with their customers. In this 
context, it can be argued that relational marketing is the most appropriate strategy due to the 
gastronomic nature of catering businesses. The reasons for this are that customers demand service 
procurement periodically and continuously, the abundance of alternative businesses, and the ease of 
changing suppliers. Relational marketing has an important role in catering businesses, and it can be 
argued that it can positively affect their performance, profitability, customer portfolio, and costs. By 
ensuring that the communication between the catering businesses and their customers will provide the 
opportunity to share more information and, by using this, they can develop services that will meet the 
customer's requests and expectations. Overall, we can argue that the relationship process reduces the 
cost incurred by increasing the benefit and thus has a positive effect on customer loyalty. By creating 
customer loyalty, it will be able to provide advantages such as fewer losses of customers, lower 
marketing costs, and an increase in customer portfolio. 

 

Keywords: Catering service, customer loyalty, gastronomy, relational marketing 
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Abstract 

 

In the digital era, social media plays an influential role in people’s lives. Nowadays internet based tourism services 
have gone beyond choosing specific destinations, receiving online tourism services, cultural exchange, learning 
languages and art knowledge. Information technologies including social media have become important elements 
in the tourism industry as well as cultural heritage conservation and public awareness. In this way, digital 
governance and social energy have become influential in various aspects of sustainability as well as site 
conservation.  This research aims to point out the possible influence of social media on incidents that occur tourism 
destinations and their impact on conservation. For this purpose, a mixed method was used for data collection and 
interviews in Darak coastal-desert village. Darak located in the Sistan and Balouchestan Province, is one of the 
unique natural and cultural destinations in Iran nominated in the list of national monuments. Regrettably, one 
destructive action destroyed one of the identity elements of the area. Fortunately, in this case social media was 
able to give public awareness. The aim of this project was to promote social media as tool to protect and restore 
cultural heritage. Results showed that social media can be considered as a powerful tool to employ the influence 
of public opinion in the protection of cultural heritage. 

 

Keywords: social media, cultural heritage, conservation. 
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ÖZET 

 

İletişim birçok alanda olduğu gibi kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması noktasında da 
önemini korumaktır. Özellikle teknolojinin hızlı bir dönüşüm yaşadığı dünyada kültürel değerlerin 
gerek tanıtımı gerekse de gelecek kuşaklara aktarımı konusunda değişen kitle iletişim araçlarından da 
faydalanılmaktadır. Kültürel anlamda toplumu bilgilendirmek, doğru ve güvenilir enformasyonun 
yayılmasını sağlamak, kültürün erozyona uğramadan ama gerektiğinde modernize de edilerek 
yayılabileceğini göstermek adına sosyal medyadan da faydalanılmakta ve saniyeler içinde bilgiler 
geniş kitlelere aktarılmakta bu şekilde de kültürler arası etkileşim artabilmektedir. Farklı kültürleri 
ötekileştirmeden önce onları irdeleyebildiğimiz ve farklı kültürlere daha az önyargılar ile yaklaşılan 
bir zemini de farklı kültürlere dair sağlıklı bilgiye eriştikçe çözümlemek mümkün olmaktadır. Kültürel 
değerlerin gerek gün yüzüne çıkartılması gerekse bugün geniş kitlelere ulaşabilmesi de kitle iletişim 
araçlarıyla mümkün olmaktadır. Geleneksel medya araçları ile de her ne kadar bu etkileşim 
sürdürülüyor olsa da daha az maliyetli ve de daha geniş kitlelere erişim olanağı tanıdığı için artık 
sosyal mecralar tanıtım anlamında daha çok rağbet görmektedir. Buna kentlerin tanıtımını da dâhildir 
denilebilir. Cazibesi yüksek olan bu mecraları günümüzde gerek yerel idareciler gerekse siyasi aktörler 
de tercih etmektedir. Bu çalışmada ağırlıklı söylem seçkini olarak isimlendirilen bir ilin önde gelen 
isimlerinin bulundukları kentin tanıtımına sosyal medya üzerinden ne şekilde dikkat çektikleri ele 
alınmıştır. Örneklem olarak Vali, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. Çalışmada 
içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Örneklem olarak seçilen kişilerin Twitter hesapları 
incelenmiştir. Malatya gastronomisinin ve kültürünün tanıtımı noktasında hareketli bir dönem olan 
Temmuz 2022 dikkate alınarak  (1 Temmuz-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ) bir ay süresince 
söylem seçkinlerinin tweet paylaşımı, tweet ve retweet dağılımları, Malatya’ya özgü oluşturdukları 
içeriklerle ile ilgili paylaşım verileri, toplam paylaşımların ne şekilde sunulduğu irdelenerek, elde 
edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Malatya’daki yerel ve siyasi aktörlerinin Malatya 
gastronomisinin ve kültürünün tanıtımını sosyal medya üzerinden ne şekilde ele alarak bunu geniş 
kitlelere aktarıp aktaramadığı ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yerel ve siyasi aktörler, kültür endüstrisi, Malatya gastronomisi ve kültürü,  
Twitter  
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ABSTRACT 

 

Communication is to maintain its importance at the point of transferring cultural values to future 
generations, as in many other fields. Especially in the world where technology is undergoing a rapid 
transformation, changing mass media are also used for both the promotion of cultural values and their 
transfer to future generations. Social media is also used in order to inform the society in a cultural 
sense, to ensure the dissemination of accurate and reliable information, to show that the culture can be 
spread without erosion, but by modernizing when necessary, and information is transferred to large 
masses within seconds, thus increasing intercultural interaction. It is possible to analyze a ground 
where we can examine different cultures before marginalizing them, and where different cultures are 
approached with less prejudices, as we reach healthy information about different cultures. It is possible 
for cultural values to be brought to light and to reach large masses today through mass media. 
Although this interaction continues with traditional media tools, social media is now more popular in 
terms of promotion because it provides less cost and wider audience access. It can be said that this 
includes the promotion of cities. Today, both local administrators and political actors prefer these 
channels, which are highly attractive. In this study, it is discussed how the leading names of a 
province, which is called the weighted discourse elite, draw attention to the promotion of the city they 
are located in through social media. Governor, deputies and the mayor of the metropolitan 
municipality were selected as the sample. Content analysis method was used in the study. The Twitter 
accounts of the people selected as the sample were examined. Considering July 2022, which is an 
active period for the promotion of Malatya gastronomy and culture (between 1 July and 31 July 2022), 
the tweet sharing, tweet and retweet distributions of the discourse elites, the sharing data about the 
contents they created specific to Malatya, the total shares By examining how it is presented, the data 
obtained are presented in tables. It has been discussed how the local and political actors in Malatya 
handled the promotion of Malatya gastronomy and culture through social media and whether they 
could convey this to large masses. 

 

Keywords: Local and political actors, culture industry, Malatya gastronomy and culture, Twitter 
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Öz 

 

Bu çalışmada, kültürlerarası ilişkilerde folklorun bir alt dalı olan halkoyunlarının etkin rolü üzerinde 
durulmuştur. Ulusal ve uluslararası diyaloglarda büyük önem taşıyan kültürel faaliyetler içerisinde halk 
oyunları; kültürlerin tanıtılmasında, birbirleri ile olan ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesinde ve aynı 
zamanda geçmiş ile gelecek arasında sürekliliğin sağlanması yönünden büyük önem taşımaktadır. 

Toplumsal kimliğin inşa edilmesinde tarihe eşlik eden folklor yani halk bilimi, ulusların kendine özgü inanç, 
kültür, gelenek-görenek ve törelerini barındıran geniş kapsamlı bir alandır. Toplumların kültürel kimliklerin 
yansıtılmasında etkin rol oynayan halk oyunları, toplumların sosyal yapıları hakkında değerli bilgiler 
sunmaktadır. Halk oyunları, bireye/topluma, kendi kültürleri ve başka kültürler hakkında farkındalık 
oluşturma imkânı sağlayan ve sosyal açıdan ilgi çekici özelliği ile toplumun her kesiminden ilgi 
görmektedir. 

Kültürlerarası iletişimin geliştirilmesine katkı sunan halk oyunları, özellikle kültür festivalleri gibi 
toplumsal etkinliklerde etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda yakın tarihte 
gerçekleştirilen birkaç kültür festivalinden örnekler verilerek halk oyunlarının kültürlerarası ilişkilerdeki 
etkin rolü ve etkisi görsel sunumlarla desteklenmiştir. Toplumların kendine özgü değerlerin 
sürdürülmesinde ve toplumsal ilişkilerin değişen çağa uyum çerçevesinde birbirleri ile olan ilişkilerin daha 
da güçlendirilmesi adına yaratıcı fikirler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, kültür, halk oyunları, iletişim. 

 

 

Abstract 

 

In this study, the effective role of folk dances, which is a sub-branch of folklore, is emphasized in 
intercultural relations. Folk dances are among the cultural activities that are of great importance in national 
and international dialogues; It is of great importance in promoting cultures, developing and strengthening 
relations with each other, and at the same time ensuring continuity between the past and the future. 

Folklore, that is, folklore, which accompanies history in the construction of social identity, is a wide-ranging 
field that includes nations' unique beliefs, cultures, traditions and customs. Folk dances, which play an active 
role in reflecting the cultural identities of societies, provide valuable information about the social structures 
of societies. Folk dances attract attention from all segments of the society with their socially interesting 
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feature that provides the individual/society with the opportunity to raise awareness about their own culture 
and other cultures. 

Folk dances, which contribute to the development of intercultural communication, play an active role in 
social activities, especially cultural festivals. For the purposes of this study, the active role and effect of folk 
dances in intercultural relations were supported by visual presentations by giving examples from several 
cultural festivals held in the recent past. Creative ideas are presented in order to maintain the unique values 
of the societies and to strengthen the relations with each other within the framework of adapting the social 
relations to the changing age. 

Keywords: Society, culture, folk dances, communication. 

 

Giriş 

 

Nesilden nesle aktarılan halk oyunları, gelenekselce bir yaklaşımla sahnede yer edinmiş, süreç içerisinde 
çağdaşlaşmaya da uyum sağlamıştır. 

Toplumsal olaylar, inançlar, gelenek-görenekler ve doğa olaylarının ifade edilmesinde görsel bir ifade 
biçimi sunan halk oyunları, toplumlar hakkında bilgi edinilmesinde birer görsel belge işlevi üstlenmişlerdir. 
Toplumlar arasında karşılıklı bir tanınma imkânı sunar. 

Tarih boyunca ulusal ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde siyasi-politik, ekonomik ilişkilerin yanı sıra 
sosyal ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Zaman içerisinde teknolojinin geliştirilmesiyle yöntem ve 
teknikler değişmiş olsa da sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinde her zaman yerini korumuştur. 

 

Folklor sözü İngilizce “folk” ve “lore” sözcüklerinden oluşmuştur. Fol “halk”, lore ise “bilim, bilgi” 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle Türkçe’de folklor terimi “Halk Bilimi” sözüyle de ifade edilmiştir. 1846 
yılında ilk kez İngiliz William J. Thoms tarafından kullanılan folklor terimi, süreç içerisinde farklı ülkelerde 
de kullanılmaya başlanmıştır. 1846 yılından bu yana İsveç, Norveç, Fransa, Finlandiya gibi ülkelerde 
yaygınlık kazanan “folklor” terimi ülkemizde de benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır. 

Genel olarak birçok ülkede benzer anlamlar taşımasına rağmen folklor terimi, toplumların yaşayış biçimleri 
ve kendine özgü toplumsal yapı farklılığından dolayı farklı anlamlarla da açıklanmıştır. Örneğin 
Almanya’da folklor; siyasal bilimlerin giriş yeri, halkın ruhu ve türünün bilimsel anlayışı olarak ifade 
edilmiştir. Amerika’da folklor; uygarlık tarihini inceleyen sosyal bilimlerden biri olarak kabul edilmektedir. 
Fransa’da folklor; halkın temel yaşayışını simgelemektedir. İngiltere’de folklor, gelenekler bilimi olarak 
görülmüştür. Ülkemizde ise folklor, Türk folklorcuları tarafından işlenmiş, anlam kazanmıştır. M. Şakir 
Ülkütaşır, Sedat Veyis Örnek gibi bilim adamları folklor terimi üzerine çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirmişlerdir. Folklorun, belirli bir bölge veya ülkeye ait maddi ve manevi alanlardaki kültürel 
ürünleri tema edinip, bunları kendine özgü yöntem-tekniklerle derleyip yorumlayarak nihai bir çözüme 
ulaştıran bir bilim dalı olduğunu savunmuşlardır. 

Eski çağlardan beri çeşitli toplumlar hakkında bilgi edinilmesinde önemli bir yer edinen kültürel unsurlar 
içerisinde yer alan folklor, herhangi bir ülke insanı hakkında birçok bilgi verebilmektedir. Toplumların 
yaşam biçimleri, dünya algıları, gelenek-görenekleri, gelişmişlik düzeyleri vb. hakkında zengin bir kaynak 
görevi taşımaktadır (Kalaycı, 2019). 

Folklor bir yaşayış biçiminin yansımasıdır. Doğumla ölüm arasında geçen süreci yansıtan bağımsız ve 
birçok alanın ortak noktası olmuştur. Kültürden siyasete geniş bir yelpazede insan yaşamında çoğu zaman 
fark edilmeden yer bulan ve zamana karşı sürekliliğini sağlayabilen bir alandır.  Halkın ürünlerinden oluşan 
folklorun en önemli teması insandır. 
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1923!te Ziya Gökalp’in kaleme aldığı “Türkçülüğün esasları” adlı eserinde geçmişe ışık tutan folklor 
hakkında önemli bilgiler verilmiştir. 

Folklor, elbette ki yalnızca insanların/toplumların yaşam biçimleri hakkında önemli bilgiler sunmanın 
ötesinde farklı roller de üstlenmiştir. İnsan ilişkilerinin geliştirilmesine, sosyalleşmenin sağlıklı bir biçimde 
sağlanmasında büyük rol taşımaktadır. 1924 yılında Selim Sırrı Tercan, Türkiye Edebiyat Mecmuasında 
“Halk İlmi (Halkiyat)” dergisinde folklorun birleştirici ve eğitsel bir bilim dalı oluşunun önemine 
değinmiştir. 

Ulusların, kendine özgü değerleri yaşayıp yaşatmalarında ve gelecek nesillere aktarmalarında köprü işlevi 
gören bazı temel kuruluşlar vardır. Bunlar arasında Halkevleri büyük önem taşımaktadır. 1932 yılında 
kurulan Halkevleri kültürün araştırılması, incelenmesi, yaygınlaştırılması ve kaynaştırılmasında önemli rol 
oynamıştır. Atatürk öncülüğünde kurulan Halkevleri, folklor açısından önemli çalışmalara ev sahipliği 
yapmıştır. Kurumsal bilgilerin yanında halk oyunları grupları da kurulmuştur. Festivaller düzenlenip çeşitli 
yöresel dergiler de çıkarılmıştır. 

Kültürel değerlerin yaşatılmasında yurt içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra uluslararasında 
alanda gerçekleştirilen etkinliklerin de önemi büyüktür. Farklı kültürlerin birbirileriyle olan ilişkilerin 
geliştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu kapsamda düzenlenen kültür festivalleri oldukça etkili 
olabilmektedir. 1935 yılında Atatürk’ün huzurunda İstanbul’da düzenlenen “Beylerbeyi Balkan Festivali” 
Türkiye’de düzenlenen ilk uluslararası halk oyunları festivali olmuştur. Festivale, yurdun dört bir yanından 
katılan halk oyunları toplulukları ve Balkan ülkelerinden gelen (Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan ve 
Yunanistan) halk oyunları toplulukları katılmıştır. 1936’da ise 2. Balkan Festivali düzenlenmiştir. 
Ülkemizdeki festivallerin başlangıcı olması açısından önemli bir gelişmedir (Halk Bilimi ve Folklorun 
Gelişimi, t.y.). 

 

Uzun yıllardır halk oyunları alanında dikkate değer çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle kültürel 
değerlere gönül veren sosyal kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetler bu kapsamda önemli katkılar 
sağlamaktadır. Uluslararası alanda gerçekleştirilen kültür-sanat festivalleri, halk oyunlarına gönül vermiş 
birey/topluluklara çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin 2016 yılında Bosna-Hersek’te düzenlenen Kültür-
Sanat Festivali’nden Türkiye’ye gelen davet sonucunda Gaziantep Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, 
davete icabet ederek bu kültür festivalinde hem kendi kültürünü tanıtma hem de karşı kültürü tanıma olanağı 
bulmuş, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. 
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Görsel 1: Gaziantep Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, Bosna-Hersek, 2016 

 

 
Görsel 2: Gaziantep Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, Bosna-Hersek, 2016 

Eğitimci ve Türkiye Okul Sporları Gaziantep İl Temsilcisi Göktuğ Akdoğan koordinatörlüğünde ülkemizi 
temsilen 2016 yılında Bosna-Hersek ve 2018’de Astana/Kazakistan’da düzenlenen kültür festivallerine 
katılım sağlanmıştır (Görsel 1,2,3,4,5). 
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Görsel 3: Öğreten Adımlar Halk Oyunlar Topluluğu, Astana, Kazakistan, 2018 

 

 
 

Görsel 4: Öğreten Adımlar Halk Oyunlar Topluluğu, Astana, Kazakistan, 2018 
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Görsel 5: Öğreten Adımlar Halk Oyunlar Topluluğu, Astana, Kazakistan, 2018 

 

 

 
Görsel 6: Delder/Gazidans Spor Kulübü Halkoyunları Ekibi, Uluslararası Antalya Yörük Türkmen 

Festivali, Antalya, Türkiye, 2022 

Mayıs 2022’de Antalya’da düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük-Türkmen Festivali’ne birçok farklı 
ülkeden topluluklar katılmıştır. Ulusların kendilerine özgü tarihi dokuları yansıtan çeşitli kültürel etkinlikler 
festivalin can damarını oluşturmuştur. Farklı coğrafyaları ortak noktada buluşturan bu anlamlı 
organizasyonda halk oyunlarının festivalin en renkli parçası olduğunu söylemek mümkündür. 
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Görsel 7: Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Antalya, Türkiye, 2022 

 

 

 
Görsel 8: Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Antalya, Türkiye, 2022 

 

Geçmişten günümüze ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen kültür-sosyal festivallerinin önemli bir 
parçası olan halk oyunları; dili, dini, ırkı ayırt etmeksizin tüm insanlığı ortak halkada buluşturan, ortak 
duygular oluşturulmasında etkin rol oynayan önemli bir yapı taşı olduğu aşikârdır. Evrensel dile sahip olan 
halk oyunları uluslararası ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır (Discovering 
Cultural Dance, t.y.). 
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Dans sanatı, geleneksel toplumda birçok amaca hizmet etmektedir. Antropologlar, dansları temel olarak 
kültürel ifadenin önemli bir biçimi olarak görürler. Dansın kültürler arası çalışmalarına ise etnokoreoloji 
denilmektedir. Kültürler arası gerçekleştirilen faaliyetlerde dans, ait olduğu yörenin kimliğini taşımakla 
beraber farklı kültürlerden de etkilenebilmektedir. (Cultural and Historical Dance around the World, t.y.). 

Halk dansları ve halk kültürü, kimliğin korunması ve güçlendirilmesi için güçlü bir araçtır. Ulusal kimliğin 
yansıtılmasında benzersiz bir alan yaratmaktadır (Györgi, 2018). 

 

 

Sonuç 

 

İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar toplumlar, sahip oldukları değerleri yaşayıp yaşatmaya 
çalışmışlardır. Her ne kadar teknolojik gelişmeler sonucunda küresel çapta tüm uluslar üzerinde sistematik 
bir değişim söz konusu olsa da toplumlar, kendilerine özgü farklılıkların korunması için büyük bir çaba 
içerisinde bulunmuşlardır.  

Kültürel değerlerin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılarak sürekliliğinin sağlanmasında folklorun alt 
dallarından olan halk oyunları büyük öneme sahiptir. Daha çok halkın gönüllü olarak sergilediği, toplumun 
yaşam biçimini yansıtan doğal bir halk kültürüdür. Kültürel gelişime sunduğu desteğin yanı sıra uluslararası 
ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Özellikle uluslararası festivaller 
aracılığıyla amaca etkin bir şekilde katkı sunduğu, gerçekleştirilen faaliyetlerle kanıtlandığını ifade etmek 
mümkündür. Halk oyunları, halkın bağrından gelen en zengin kültürel mirastır. Yaşatılıp, gelecek nesillere 
aktarılması için toplumdaki her bireyin ortak vazifesidir. 

 

Kaynaklar 

 

Kalaycı, B. (2019). Halk Bilimi/Folklor Tarihsel Süreç. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ 
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ. 

Halk Bilimi ve Folklorun Gelişimi (t.y.). Erişim tarihi: 06.09.2022. 
https://www.tufak.org.tr/halkbilimivefolklor.html 

Discovering Cultural Dance (t.y.). Erişim tarihi: 06.09.2022. 
https://us.humankinetics.com/blogs/excerpt/discovering-cultural-dance 

Cultural and Historical Dance around the World (t.y.). Erişim tarihi: 20.09.2022. 
https://study.com/learn/lesson/different-cultural-dances-forms-styles-around-world.html 

György, S. (16.01.2018). Folk Dance Teaches a Culture of Mutual Recognition- A Conversation with Folk-
Dancer András Bethlendi. Hungary Today. 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

399 
 

TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PİYASASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Figen Büyükakın 
Kocaeli Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kocaeli, Türkiye, ORCID ID: 0000-

0002-0226-7265 
 Sedanur Demir 

Kocaeli Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kocaeli, Türkiye, ORCID ID: 0000-
0002-1473-9610 

 
 
Özet 
 
Tıbbi ve aromatik bitkiler, eski çağlardan beri sağlık, kozmetik ve gıda takviyesi gibi alanlarda önemli 
bir kaynak olma niteliği taşımaktadırlar. Farklı kullanım alanlarına sahip olmaları nedeniyle tıbbi ve 
aromatik bitkiler, ülkelerin uluslararası ticaretinde de önemli bir paya sahiptirler. Dünya genelinde 
yaklaşık 2 bin farklı tıbbi ve aromatik bitki türü uluslararası ticarete konu olmaktadır. Türkiye’nin 
endemik bitki yönünden zengin ve birçok bitkinin yetiştirilmesi için elverişli iklim koşullarına sahip 
olması, ülke için tıbbi ve aromatik bitkilerin önemli bir gelir kapısı olma özelliği taşımasına imkan 
vermektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilip hem ülke içinde kullanılması hem de doğrudan ya 
da belli bir katma değer eklenenip ürün haline getirildikten sonra ihraç edilmesi önemli oranda milli 
gelire katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte ithal edilen ürünlerin ülke sınırları içinde üretilmesini 
sağlayarak çiftçiyi kalkındırmak ve bu yönde teşvik politikaları uygulamak da ülke ekonomisi ve gelir 
dağılımı açısından dikkat çekici öneme sahiptir.  
Türkiye’de yaklaşık 100 ülkeye 139 tıbbi ve aromatik bitki türü ihraç edilmektedir. İhracatın önemli bir 
kısmı, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Latin Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine 
yapılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilen ürünlerin milli gelire katkısının 
potansiyel büyüklüğü çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, her ne kadar bu ürünlerin 
halihazırda üretimi ve ticareti yapılıyor olsa da bunun potansiyel düzeye ulaşmamış olması hem üretim 
hem ticaret konusunda bir standardizasyonun oluşturulmamış olması ve bu ürünlere ait bir borsanın 
bulunmaması, ele alınan çalışmanın araştırma alanının bu eksiklerin tamamlanması yönünden önemini 
ortaya koymak amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Türkiye Ekonomisi, İhracat, İthalat. 
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ÖZET 

 
Ekoturizm, doğal çevreyi koruyarak, bölge halkının refahını gözeterek, doğal çevreye sorumlu 
seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Ekoturizm, turizm faaliyetleri tüm yıla yayarak, doğaya 
saygılı, oluşabilecek tahribatı düzenleyerek ve uzun vadeli ekonomik gelişimi amaç edinen 
ekolojik temelli bir turizm çeşididir. Bu amaç doğrultusunda ekoturizmin amacına uygun 
şekilde, planlamanın yapılmasına ve hassas ekosistemin korunmasına olanak sağlamaktadır. 
Bununla birlikte bölge halkının sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.  

Dünya’nın birçok yeri turizm potansiyeli açısından zengin doğal kaynaklara sahiptir. Ülkemiz 
ise çeşitli medeniyetlerden kalan zengin kültürel miras ve tarihi yapılara sahiptir. Bu doğal 
zenginlere sahip illerden birisi de Tokat iline bağlı Niksar ilçesidir. Niksar ve çevresi birçok 
farklı doğal, tarihi ve kültürel özellikler ile turizm potansiyelinin yüksek olduğu bölgeler 
arasında yer almaktadır.  

Yapılan bu çalışmada ekoturizm açısından, Niksar ilçesi ve yakın çevresinin ekoturizme kaynak 
olabilecek kültürel ve doğal kaynaklarının araştırması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
SWOT Analiz Tekniği kullanılmıştır. SWOT analiz tekniği herhangi bir alanın, olayın veya 
durumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde kullanılan bir tekniktir. Bu teknik ile birlikte 
alanın ekoturizm potansiyelinin içsel ve dışsal yönlerinin belirlenmeye çalışılmış ve CBS 
programı ile haritalandırılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Niksar ilçesi sahip olduğu 
doğal, tarihi ve kentsel mimarisi ile ekoturizm potansiyeli yüksek bölgelerden birisidir. 
Bölgenin gerek fiziki yapısı gerekse beşeri faaliyetleri, turizm çeşitlerinin artmasına olanak 
sağlamaktadır. Bu anlamda bölgenin doğal ve beşeri özellikleri korunmalı ve arttırılmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Ekoturizm, Ekoturizm Türleri, Niksar. 
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ABSTRACT 

 
Ecotourism is defined as responsible trips to the natural environment by protecting the natural 
environment and taking care of the welfare of the people of the region. Ecotourism is a type of 
ecologically based tourism that spreads tourism activities throughout the year, respects nature, 
regulates the destruction that may occur and aims at long-term economic development. In line 
with this purpose, it allows planning to be carried out in accordance with the purpose of 
ecotourism and to protect the sensitive ecosystem. In addition, it contributes to the 
socioeconomic development of the people of the region. 

Many parts of the world have rich natural resources in terms of tourism potential. Our country, 
on the other hand, has a rich cultural heritage and historical structures left over from various 
civilizations. One of the provinces with these natural riches is Niksar district of Tokat Province. 
Niksar and its surroundings are located among the regions with many different natural, 
historical and cultural features and high tourism potential Dec. 
In this study, it is aimed to investigate the cultural and natural resources of Niksar district and 
its immediate surroundings that may be a source of ecotourism in terms of ecotourism. For this 
purpose, SWOT Analysis Technique was used. SWOT analysis technique is a technique used 
to determine the strengths and weaknesses of any area, event or situation. With this technique, 
it was tried to determine the internal and external aspects of the ecotourism potential of the area 
and mapped with the GIS program. According to the data obtained, Niksar district is one of the 
regions with high ecotourism potential with its natural, historical and urban architecture. Both 
the physical structure and the human activities of the region enable the types of tourism to 
increase. In this sense, the natural and human characteristics of the region should be preserved 
and increased. 

 
Keywords: Tourism, Ecotourism, Types of Ecotourism, Niksar. 
 

GİRİŞ 
Kitlesel turizmin doğal ve kültürel kaynaklar üzerinde oluşturduğu baskının gün geçtikçe 
artmasıyla bu kaynaklar üzerinde oluşturduğu tehdittin de bununla birlikte artığı 
gözlemlenmektedir. Bu soruna çözüm olabilmek için doğaya ve kültürel kaynaklara daha 
duyarlı ve saygılı turizm türleri aranmıştır (Demir, 2011). Bu arayışla birlikte doğayla barışık 
bir anlayış içinde gelişen yeni turizm biçimleri ortaya çıkarılmıştır. Bu yeni turizm türleri ile 
birlikte var olan doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin korunmaktadır. Bununla birlikte bu 
kaynakların kullanımını, tanıtılmasını ve sürdürülebilirliğin devamını hedeflemektedir (Gökalp 
ve Yazgan, 2013). Bu hedef doğrultusunda ortaya çıkan ekoturizm doğa ile bütün, doğaya ve 
sahip olduğu kaynaklara saygılı ve süreklilik ilkesi ile ortaya çıkmaktadır (Karataş ve Altunel, 
2017). 

 

Sürdürülebilir turizm, toplum tarafından kullanılan veya kullanılmayan bölgenin tahrik 
edilmeden, zarar verilmeden ve başkalaştırılmadan muhafaza edilerek, bölge kültürünün 
korunması, ekolojik çeşitliliğin ve sürecin bozulmamasını sağlamak ve bu süreçte bölgede 
bulunan turizm kaynaklarının bölge halkı ve bu bölgeye ziyarete gelen turistlerin maddi ve 
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manevi ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha sonra bu bölgede dünyaya gelecek bölge halkı ve 
buraya ziyarete gelecek yeni turistlerin de yine aynı şekilde  maddi manevi ihtiyaçlarını 
giderecek potansiyele sahip olan planlanan bir kalkınma biçimidir (Özbey 2002). Ekoturizm, 
devamlı gelişim ile birlikte incelenmektedir. Ekoturizm anlayışı Habitat II’de kabul edilen 
devamlı bir çevre oluşturulması kararı ile ortaya çıkmaya başlamıştır. 

 

Ekoturizm bölgenin veya yörenin turizm kaynaklarının, bölge ve yöre ile birlikte korunarak 
yenileme çalışmaları ile geliştirilerek bölgede yapılın turizmin devamlılığı olarak ifade 
edilebilmektedir. Ekoturizm Topluluğu tarafından yapılan tanımlamada ise ekoturizm; çevreyi 
koruyarak yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara gerçekleştirilen çevreye duyarlı ve 
sorumlu seyahatler olarak ifade edilmektedir (Erdoğan, 2003). 

 

Ekoturizm, kitle turizmden farklı olarak, yapılacak turistlik geziyi kısa bir dönem içerisine 
sıkıştırmak yerine süre tüm yılla dağıtmayı, doğada oluşabilecek bozuklukları düzelterek bu 
bozuklukların önüne geçmeyi ve bölgeye yapılan yoğun maskının azaltılmasını 
hedeflemektedir. Bununla birlikte ekoturizmi kitlesel turizmin tersine daha uzun sürede kazanç 
sağlaması düşünülen doğa odaklı bir turizm türüdür (Külekçi ve Bulut, 2012). Ekoturizme genel 
bir bakış yaptığımızda kitlesel turizmin neden olduğu sorunları gidermek için ortaya çıkmış 
olan doğaya, bölgeye ve kültüre saygılı, devamlılığı gözeten ve uzun vadede gelir elde etmeyi 
hedefleyen yeni bir turizm türü olduğu anlaşılmaktadır. 

Çeşitli kaynaklarda bazen farklı, çoğu kez de benzeyen tanımlamaları yapılan ekoturizm; 
Yapıldığı çevrenin sahip olduğu dağlar, denizle, göller, kanyonlar, vadiler gibi doğal 
kaynakların ve tarihi binalar, köprüler, hanlar, geçmişten güzümüze kadar kalan sanat eserleri 
gibi kültürel miras özeliği taşıyan bozulmadan ve tahrip edilmeden koruyan, yapıldığı çevreye 
gelen ziyaretçilerin ve o çevrede yaşayan halkın maddi, kültürel, sanatsal karlarının gözeten, bu 
faaliyetleri yerine getirirken hem yerel halkı hem de gelen ziyaretçileri bölge konusunda eğiten 
ve bu sayede bölgeyi daha iyi koruyan, çevreyi gelecek nesiller için de tahribata uğratmadan 
insanların ziyaretine açan ve bu sayede sürdürülebilirliği sağlayan bir turizm faaliyetidir 
(Alaeddinoğlu,, vd., 2011). 

 

Tanımda da vurguladığı gibi ekoturizmin belli hedefleri vardır. Bu hedefleri bu Şekilde 
maddelemek mümkündür; Doğal ve kültürel mirasın korunmasına aktif olarak katkıda 
bulunmak, Halkın refah seviyesini yükseltmek, Yörenin doğal ve kültürel mirasını turistlere 
tanıtmak, Gruplara olduğu kadar, bağımsız turistlere de en iyi imkanları sunmak, Geri 
kazanılması mümkün olmayan kaynak kayıplarını en aza indirmek, Turizm yönetimi ve ilgili 
organizasyonlarda yerel halkın katılımcı rol alması, Turiste tanıtma-bilgilendirme, yerel halka 
ise kültürel, sosyal ve ekonomik gelişme hizmeti getirmek,  Turistlerin olduğu kadar yerel 
halkında sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, Ekoturizm 
faaliyetlerindeki iş imkanlarını tekelcilikten kurtarıp, yerel halk ile ilgili kurum ve kuruluşlara 
eşit olarak yayarak geliri dağıtmak, Turizm faaliyetlerinin her anlamdaki olumsuz etkilerini en 
aza indirmektir (Akesen, A. 2009). 

 

Ekoturizmin önemini iki ana başlık altında toplayabiliriz, bunlar çevrenin içerisinde 
bulundurduğu ekosistemi ve sistem sürecinin korunması bir diğeri ise bölge halkına ve yerel 
ekonomiye olan desteğidir (Türker ve Çetinkaya 2009). Ekoturizmin doğaya olan katkılarına 
bakıldığı zaman ekosistemi koruması, ekolojik süreci etkilememesi, doğa ile iç içe geçirilen hoş 
vakitler, çevrede yaşayan halkın sosyoekonomik durumunu pozitif yönde etkilemesi gibi birçok 
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faydası görülmektedir. Bu ziyaretler sırasında bölgeye ziyaret için gelen kişilerin doğa ve 
bulundukları habitat hakkında bilgilendirilmesini sağlayarak doğaya duyarlı bir toplum 
oluşmasını da sağlamaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006). Bölge halkı ve yerel ekonomi üzerinde 
olan önemine baktığımızda ise bu durumu doğrudan ve dolaylı olarak iki bölümde ele alabiliriz. 
Doğrudan bölge halkı ve yerel ekonomi üzerindeki önemi; çevreyi ziyarete gelen turistlerin 
temel ihtiyaç olarak doğrudan tek bir kişi veya işletmeden aldığı ürün-mal ve hizmet karşılığı 
ödediği para ile elde edilen gelir. Dolaylı olarak bölge halkı ve yerel ekonomi üzerindeki önemi; 
doğrudan yapılan ekonomik katkının sonucu oluşur. İşletme sahipleri ve yerel halk müşteriyi 
memnun edecek kalitede hizmet ve mal sunabilmek için kendinde eksik olan hizmet ve malları 
diğer işletmelerden karşılamaktadır. (Özkök ve Çoban, 2009). 

 

Ekoturizm doğanın, yerel halkın, yerel ekonominin, bölgeyi ziyarete gelen turistlerin çıkarlarını 
gözeten bir turizm türüdür. Ziyaretçiler para karşılığında o çevrenin kültürü hakkında bilgi 
edinip estetik bir gezi yaparken bu sırada yerel halk bunu kendi çıkarları ve ziyaretçilerin 
faydasına olacak şekilde ekonomik bir getiri olarak kullanmaktadır tüm bunlarla birlikte bu 
geziler ve turlar sırasında doğayla iç içe olarak ona saygılı bir biçimde yapılan turlar hem 
doğanın keşfedilmesine hem de zarar görmeden nesiller boyu aktarılmasına olanak 
sağlamaktadır.  

 

Temeline bakıldığında Kitlesel turizmin sonucu olarak ortaya çıkan ekoturizm; kitlesel turizmin 
neden olduğu doğa tahribatını önlemek ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amacı ile 
kullanılan bir turizm türüdür. Kitlesel turizmde çevrede yoğunlaşan insan topluluğunu ve bölge 
tahribatını en aza indirerek ziyaretleri yıl boyu devam ettirip kazancı uzun vadede sağlayan 
ekoturizm bununla birlikte sürdürülebilir bir turizm kaynağı olmayı amaçlar (Altan, 2006). Bu 
şekilde kitlesel turizmden kendini ayıran ekoturizm doğaya saygı duymayı, doğayı korumayı, 
insanları bilinçlendirmeyi, yerel halkı turizm konusunda bilinçlendirmeyi ve bu bilgileri 
aktarabileceği yeni nesiller yetiştirmeyi, sürekli olarak bölgenin ziyaret edilmesini, ziyaretçi 
sayısının aza indirilerek tüm yıla yayılmasını bölge halkı ve yerel ekonomiyi pozitif yönde 
etkilemeyi amaçlar (Kamacı, 2015).  

 

Dünya Turizm Örgütüne (WTO) göre; Turizmin doğaya ve geleneksel çevreye karşı 
olumsuzluklarını en alt seviyeye indirilmesidir. Bölge ziyareti için gelen turistlerin ve orada 
bulunan halkın bilinçlenmesi için doğal, geleneksel, kültürel ve sosyal çevre hakkında 
bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda nasıl hareket edecekleri öğretilmelidir.  Turizme bir gelir 
kaynağı ve ticaret türü olarak bakılmalı ve halka ve yerel ekonomiye destek vermesi 
sağlanmalıdır. Ziyaret edilecek alanların tahribatını önlemek ve kültürel bütünlüğü korumak 
için bütçe ayrılmalıdır. Yapılacak planların uzun süreli olması ve doğaya çevreye ve bölge 
kültürüne zararının en aza inecek biçimde planlanması gerekmektedir. Bununla birlikte yaban 
hayatın korunması bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğinin azalmasının da önüne geçilmelidir. 
Bölgedeki konaklama yeme içme gibi temel ihtiyaçları giderecek işletmelerin artması bu 
işletmelerin yerel halk elinde olması ve bölgenin kültürünü yansıtacak şekilde dizayn edilmesi 
gerekmektedir. Bu sayede yerel halkın geçimine katkıda bulunarak bölgenin kalkınması ve 
çevrenin sosyoekonomik kalkınma sağlaması amaçlanmaktadır (Haznedar, 2016). 

Temeline baktığımızda ekoturizm doğaya saygılı, doğaya karşı korumacı, gelişimini 
destekleyen bir anlayış biçimi yer almaktadır. Ekoturizmin belirli başlı ilkeleri vardır ve var 
olabilmesi için bu ilkelere uyulması ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Yapılan tanımlara göre eko turizmin ilkelerini; yer, turist tipi, faaliyetler, olanaklar, gelişime 
yaklaşımı ve gelişim süreci olarak maddeleyebiliriz. Bunlar; yer, turist tipi, faaliyetler, 
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olanaklar, gelişme yaklaşımı ve gelişme süreçleri olarak sıralanmaktadır. Yer, turistik gezinin 
yapıldığı bölgedir. Çoğu zaman koruma altındaki bölgeler ve doğal güzellikler olarak karşımıza 
çıkar. Turist tipi; yere o bölgeden veya farklı bölgelerden gelen, doğal güzelliklere, farklılıklara 
ve kültürel miraslara ilgi duyan bu bölgeler hakkında bilgi edinmek isteyip o bölgeyi ziyarete 
gelen kişilerdir Faaliyetler; çevreye en az zararı verecek şekilde bölgenin 
tanıtılması, gezilmesi ve bölge hakkında bilgi vermek amaçlı yapılan etkinlik ve olaylardır. 
Olanaklar; bölgenin sahip olduğu imkanlardır, çevreyi koruyacak teknolojiler ve bölgede 
bulunan doğal kaynakları içermektedir. Gelişme yaklaşımı; bölge halkının ve yerel ekonominin 
gelişimini sağlarken elde edilen bütçe ile bölgenin doğal ve kültürel bütünlüğünü korumaya 
dayanır. Gelişme süreçlerinde; bölgede bulunan halkın kültürünü ve sahip oldukları doğal 
güzellikleri değişime ve bozulmaya uğratmadan tüm halkın kazanç sağlayacağı biçimde planlan 
ve ekonomik gelişmenin sağlanması gereken zaman aralığıdır (Akesen, 2009). 

 

Dünya çapında yükselen nüfus artışı il birlikte estetik, kültürel ve doğal güzellik arayışı gün 
geçtikçe artmaya başlamıştır. Turizm bu ihtiyaçları gidermek için önemli bir kaynak haline 
gelmiştir. Bununla birlikte kitlesel turizmin neden olduğu çevre bozuklukları, doğa ve kültür 
tahribatı da gün geçtikçe artmaya ve insanların dikkatini çekmeye başlamıştır. Bozulmaların ve 
tahribatın önüne geçmek amacıyla insanlarda ortaya çıkan çevre bilinci ve doğayı koruma iç 
güdüsü gün geçtikçe büyüyerek dünya çapında yeni bir turizm şeklinin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. 2002 yılında Birleşmiş Milletlerin (BM) bu yılı ekoturizm yılı olarak ilan etmesi 
bu yeni turizm anlayışının dünya çapında yaygınlaşmasında büyük katkı sağlamıştır (Akıllı, 
2004). Dünya çapında incelediğimizde ekoturizme olanak sağlayan çoğu yer vahşi yaşam 
ortamları, dağlık ve ormanlık bölgeler, tropikal bölgeler, ada ülkelerinin barındıran az gelişmiş 
veya gelişmekte olan bölgeler olduğu göze çarpmaktadır. Dünya çapında ekoturizm için gezilen 
başlıca bölgeler arasında Güney Doğu Asya, Güney Doğu Afrika, Latin Amerika, Avustralya, 
Antartika, Karayipler ve Pasifik Adaları yer almaktadır. Bununla birlikte ekoturizme olanak 
sağlamasına rağmen bu turizm türünün görülmediği veya tam olarak gelişmediği bölgelerde 
bulunmaktadır bunlar; Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Mısır, Cezayir, Irak, İran, Afganistan gibi 
bölgelerdir. Bu bölgelerin ekoturizm olanakları verirken sosyal devamlılıkta eksiklik, politik 
düşünce yapısı, kaynak kullanımı ve yetersizliği gibi nedenlerden dolayı bu bölgelerde 
ekoturizmin gelişmediği görülmektedir. (Demir ve Çevirgen 2006). 

 

Türkiye’nin bulunduğu konum, sahip olduğu iklim çeşitliliği, bünyesinde barındırdığı canlı 
çeşitliliği ve geçmişten bugüne kadar ev sahipliği yaptığı birçok milletten kalan kültürel 
mirasları, üç çevresini de kaplayan yarımada ülkesi olmasını sağlayan denizleri, iki kıtada 
birden bulunması, çevre ülkelerine bakıldığı zaman ekoturizm için büyük avantaj 
sağlamaktadır. Bu çeşitlikleri ülkenin sadece belirli bir kısmında değil gelişmiş olan büyük 
şehirlerinden tutunda en ufak köylerinde de görmek mümkündür. Gerek coğrafi konumu gerek 
sahip olduğu kültür çeşitliliği gerekse içerisinde bulundurduğu bitki ve canlı çeşitliliği 
bakımından Türkiye önemli bir turizm kaynağıdır (Demir ve Çevirgen, 2006). Bununla birlikte 
Türkiye de ekoturizm tam olarak tanınmamış ve yaygın bir biçimde kullanılmamaktadır. 
Türkiye’de turizm sektörünün bu yeni ortaya çıkan turizm türüne ilgisini gün geçtikçe artması 
ile ekoturizm devamlı gelir getiren bir turizm anlayışı olarak ülkemizde yer alabilir. (Tuna, 
2007). 

Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de doğal güzellikleri ve kültürel mirasları 
ile önemli bir turizm kaynağıdır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde karşımıza çıkan bu doğal 
ve kültürel zenginliklerin bulunduğu bir şehrimizde tokattır. Tokat hem merkezi hem de 
içerisinde bulundurduğu birçok ilçede bu güzellikleri barındırmakta ve ekoturizm için elverişli 
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bir bölge konumundadır. Bu bölgelerden biri ise Niksar ilçesi ve çevresidir. Niksar ilçesi ve 
çevresi sahip olduğu doğal güzellikler yüzyıllar öncesinden günümüze kadar içinde 
bulundurduğu mimari yapılar ile ilgi çekmektedir. Bu özellikleri ile Niksar ilçesi tüksek turizm 
potansiyeli bulundurmaktadır.  

 

YÖNTEM 
Yapılan bu araştırma ekoturizm açısından, Niksar ilçesi ve yakın çevresinin ekoturizme kaynak 
olabilecek kültürel ve doğal kaynaklarının araştırması amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma 
Tokat ili Niksar ilçesini kapsamaktadır. Araştırmada doküman analiz yöntemi kullanılarak 
bölgenin Doğal ve Beşeri Çekicilikleri, Camileri, Kiliseleri, Kaleleri, Türbeleri, Medreseleri, 
Hamamları, Köprüleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda arazi çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SWOT Analiz Tekniği kullanılmıştır. SWOT analiz 
tekniği herhangi bir alanın, olayın veya durumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde kullanılan 
bir tekniktir. Bu teknik ile birlikte alanın ekoturizm potansiyelinin içsel ve dışsal yönlerinin 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

BULGULAR               

DOĞAL ÇEKİCİLİĞİ 
Niksar, Tokat iline bağlı bir ilçe statüsü taşımaktadır. Bu anlamda Niksar ilçesi Karadeniz 
Bölgesi sınırları içinde Orta Karadeniz bölümünün iç kesiminde yer almaktadır. Coğrafi olarak 
36041’ – 37018’ doğu boylamları ile 40023’ – 40043’ kuzey enlemleri arasında yer alan saha Tokat 
iline 54 km uzaklıkta yer almaktadır. Niksar ilçesi, büyüklüğü itibariyle Tokat ilinin 7. büyük 
ilçesidir. Kuzeybatısında Erbaa ilçesi, Güneybatısında Tokat, Güneyinde Almus ilçesi, 
Doğusunda Başçiftlik ilçesi kuzeydoğusunda ve güneydoğusunda Reşadiye ve kuzeyinde ise 
Ordu iline bağlı Akkuş ilçesi yer almaktadır. ATIF 
Niksar sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikler başta olmak üzere Niksar turizm potansiyeline 
sahip bölgeler arasında yer almaktadır. Tarihi geçmişi itibariyle Niksar’da birçok tarihi 
güzellikleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Niksar sahip olduğu doğal güzellikleri ile turizm 
potansiyeli fazla olması nedeniyle ekoturizm açısından önemli mekanlar arasında yer 
almaktadır. Niksar ilçesini oluşturan Kelkit vadisi bölgenin en önemli doğal kaynakları arasında 
yer almaktadır. Kelkit vadisi içerisinde ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tarımsal 
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte Niksar ovasının güney ve kuzeyini 
çevreleyen dağlar, doğal çekiciliğe sahip tepelik alanları, yaylaları ve vadilere sahiptir.  
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Şekil 1: Niksar Ovasının genel görünümü (Toprak ve Şahin, 2017). 

Bu anlamda Niksar ilçesinin en önemli yaylası Çamiçi yaylasıdır. Çamiçi yaylasının bir kısmı 
mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Bölgenin yükseltisinin deniz seviyesinde 1350 m., 
yüksekte olması nedeniyle doğal yapısında bozulmalar görülme riski düşük olduğu 
düşünülmektedir. Bununla birlikte bölgede birtakım ekoturizm faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Bunlarda en önemlileri arasında kamping, off-road gibi faaliyetlerdir. 
Bu durum bölgenin ekoturizm potansiyeli arttırmaktadır. Ancak gerçekleştirilen ekoturizm 
faaliyetleri çevresel bozulmalara neden olabilmektedir. Bu bağlamda Çamiçi yaylasında 
bulunan mesire alanı çevresel bozulmalara neden olabilmektedir. Mesire alanı içerisinde, çay 
bahçesi, lokanta, market ve hediyelik eşya dükkanı gibi orta ölçekli işletmelerin yer alması 
bölgenin yapısının bozulmasına ve çevresel kirlenmelere neden olabilmektedir.  

 

Şekil 2: Dilimkaya Kanyonu  (Toprak ve Şahin, 2017). 
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Niksar ilçesinde yer alan Dilimkaya kanyonu ekoturizm potansiyeline sahiptir. Ancak 
kanyonun tam olarak tanıtılmaması nedeniyle turizm potansiyeli düşüktür. Bölge halkı ile 
yapılan görüşmeler sonucunda kanyonun tanıtılmasını istedikleri ve bölge için ekonomik bir 
gelir kaynağı oluşturması talep edilmektedir. Bununla birlikte Niksar ilçesine yakın mesafede 
bulunan Zinav gölü, bölge halkı için önemli turizm merkezleri arasında yer almaktadır. Zinav 
gölü, Niksar ilçesine km uzaklıkta yer almaktadır. Göl, kendi doğal ekosistemiyle bölgede 
yaşayan canlılar için besin kaynağı oluşturmaktadır. Bu bağlamda göl çevresinde çeşitli çam ve 
meşe ağaçları yer almaktadır. Bununla birlikte göl, ekoturizm açısında çeşitli su sporları 
gerçekleştirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken temel husus, su sporları gerçekleştirilen 
gölün doğal ekosistemine zarar verilememesidir. 

Niksar ilçesinde bulunan Sisma mağarası doğal güzellikler arasında yer almaktadır. Sisma 
mağarasının doğal bir güzellik olmasındaki en önemli etken traverten oluşumudur. Mağara 
içerisine düşen yağmur sularının kalsiyum karbonatlı malzemeli kayaçları eritmesiyle 
oluşmuştur. Ekoturizm açısından değerlendirildiğinde bölge tam olarak tanıtılmaması 
nedeniyle turizm faaliyetleri gerçekleşmemektedir.  

 

 

Şekil 3: Efkerit Vadisi  (Toprak ve Şahin, 2017). 

Niksar ilçesinde bulunan Efkerit vadisi ve Luvi tapınağı bölgenin doğal güzelliklerinden 
birisidir. Efkerit vadisi Niksar ilçe merkezine km uzaklıkta bulunmaktadır. Efkerit vadisi, 
içerisinde birtakım tarihi yapılar yer almaktadır. Özellikle vadi içerisinde bulunan mezar 
kalıntıları, mağaralar ve tapınakların yer alması bölgeyi turizm potansiyeli açısından önemli 
görülmektedir. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla çevresel düzenlemelerin yapılması 
gerekli görülmektedir. Ancak bölgenin ekosistemi göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  
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Şekil 4: Sisma Mağarası ve traverten oluşumu  (Toprak ve Şahin, 2017). 

 

BEŞERİ ÇEKİCİLİĞİ 
Niksar ilçesinin doğal güzelliklerinin yanında beşeri özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler 
Niksar ilçesinin turizm potansiyelini arttırmaktadır. Bu bağlamda Niksar ilçesinde bulunan 
Niksar Kalesi, Yağıbasan Medresesi, Tarihi Talazan Köprüsü, Leylekli Köprü, Seğmenli 
Köprüsü, Niksar Ulu Camii, Çöreği Büyük Camii, Taş Mektebi, Melikgazi Türbesi, Roma 
Dönemi Arsenali, KırkKız Kümbeti ve Gregorius Thaumaturgos’dur.  

Niksar Kalesi, yüz yıllardır Tokatta bulunan Niksar kalesinin Roma veya Bizans döneminden 
beri içinde ve çevresinde yaşamın olduğu düşünülmektedir. Tam yapılış tarihi bilinmemekle 
birlikte tarihi kaynakları incelediğimiz takdirde bu kalenin ilk olarak 1198 yılında kaleme 
alınarak Anadolu Selçuklu Sultanı II. Rükneddin Süleyman Şah dönemine ait bir kitabede yazılı 
olarak anlatıldığı görülmektedir. Yüz yıllar boyu farklı milletlerden insanlara ev sahipliği yapan 
Niksar Kalesi geçirdiği zaman zarfında birçok isim ile anılmıştır. Bu isimler kronolojik olarak 
baktığımızda   Kaberia (Pontus Kralığı), Diospoli (Roma M.Ö.64), Sebaste (Roma M.Ö.8), 
Neocaesarea (Roma M.S.14-17), Hadrianapolis (Roma M.S.117-138), Neosezera (Roma), 
Niksandria (Latin Kaynaklar 12. yy.), Nixaria (Latin Kaynaklar 13 yy.), Niyuksiar (Amasya 
döneminde Rumlar), Harasanosiya (Danişmendnamede geçen isim) ve Niksar (Türkler 15 yy) 
olarak sıralayabilmektedir (https://www.niksar.bel.tr). 

 
Şekil 5: Niksar Kalesinden Bir Görünüm (https://www.kulturportali.gov.tr) 
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Niksar ve kaleyi yüz yıllar boyunca odak noktası haline getiren önemli bir özelliği de bulunduğu 
konumdur. Gerek geri çekilip gizlenmek gerekse savunma durumunda avantaj 
sağlayabilecekleri Canik dağlarına kurulu olan kale denizden 350m yüksekliktedir. Çevresinde 
bulunan Çanakçı ve Maduru dereleriyle birlikte şehrin önemli su kaynaklarından olan Kelkit 
çayı da yine kale için büyük avantaj sağlamaktadır. Dik ve sık ormanlı Canik dağlarının yanında 
verimli ve sulak bir vadide yaşamak birçok milletten insanı cezbetmiştir. Bu sayede yerleşim 
sadece kale içinde kalmamış kalenin çevresine yayılmaya başlamıştır (Şekil 5). 

1 M. Hanefi Bostan, “Niksar”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33, İstanbul 2007, 
s. 119. kalenin mimarisine baktığımızda ise iç, orta ve dış kısım olarak üç kısımdan meydana 
geldiği görülmektedir. Kale içerisinde medrese, hamam, kilise ve yeri tam olarak bilinmemekle 
birlikte zindan ve diğer bölümler yer almaktadır (Selçuk, 2008). 

Osmanlı döneminin sonlarına kadar yerleşim yeri olarak kullanılmaya devam edilen kale 
günümüzde ise tarih bir ziyaret mekanı olarak yer almaktadır. Bu nedenle bölgenin 
tanıtılmasında en önemli eserler arasında yer almaktadır. Yapılan resmi görüşmelere göre yıl 
içerisinde ziyaretçilerin büyük çoğunluğu yerli halktan oluşmaktadır. Bununla birlikte Niksar 
kalesi ekoturizm potansiyeli yüksek olan bir eserdir. Bu eserin doğal yapısına zarar verilmeden 
restorasyon çalışmaları yapılarak turizme dahil edilmesi gerekli görülmektedir. 

Niksar ilçesinin bir diğer önemli tarihi eseri ise Yağıbasan Medresesidir. Yağıbasan 
Medresesinin Anadolu’nun ilk medresesi olması özelliği ile önemli görülmektedir. Genel 
özelliklerine bakıldığında 1158 yılında Danişmentliler döneminde yapılan Yağıbasan 
medresesi Niksar kalesi içerisinde yer almaktadır. Surlara yakın şekilde yapılan medresenin bir 
kısmı surların dışında kalacak biçimde tasarlanmıştır. Medrese hakkında bilgi verdiği 
düşünülen bir adette kitabe bulunmaktadır. İlk zamanlarda medresenin kapısında asılı olduğu 
düşünülen bu kitabe daha sonra kapının zarar görmesiyle birlikte Melik Gazi türbesine 
taşınıldığı düşünülen bu kitabenin içeriğine okunum anlaşıldığında Yağıbasan Medresesine ait 
olduğu kanısı daha kuvvetli hale gelmiştir. Kitabeye göre Nizamettin Yağıbasan tarafından 
yapılan bu medrese Anadolu’nun en eski medreselerinden olmakla birlikte Anadolu’nun ilk 
kapalı alan medresesi olduğu düşünülmektedir. Günümüzde harabe haline gelmiş olmasına 
rağmen barındırdığı tarihi geçmişi nedeni ile Niksar’ın önemli turistik yerlerinden olma 
özelliğini hala daha korumakta ve her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaktadır. 

 
Şekil 6: Niksar İlçesi Yağıbasan Medresesinden Bir Görünüm 

Bir diğer önemli eser ise Talazan Köprüsüdür. Köprünün yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle 
birlikte 13 yy. ilk çeyreğinde yapıldığı düşünülmektedir. Tokat’ın Niksar Erbaa ilçeleri 
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arasındaki karayolun 15. Kilometresinde Kelkit çayı üzerinde bulunan Talazan köprüsünün 
Danişmentliler tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Üzerindeki taşların farklı döneme ait 
olması köprünün geçmiş dönemlerde de tadilata girdiğini göstermektedir. Köprü 7 kemerden 
oluşmaktadır. Bu kemerlerden en büyüğü olan orta köprü yıkılmış bir süre orta kemerin yerine 
demir düz bir köprü alıyor iken yapılan tadilat ile birlikte eğimli bir hal almıştır. Talazan 
köprüsü genellikle yerli halktan oluşan ziyaretçiler gelmektedir. Ancak bu ziyaret çok kısıtlı 
olarak gerçekleşmektedir. Bununla birlikte köprü ekoturizm açısında değerlendirilmesi uygun 
görülmektedir. 

Niksar ilçesinde bulunan Leylekli Köprüsü, Çanakçı deresi üzerinde yapılan Leylekli Köprünün 
ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Roma döneminde yapıldığı 
düşünülmektedir. Yılanlı köprü olarakta bilinen Leylekli köprü ismini üzerinde bulunan leylek 
figüründen almaktadır. Köprünün kilit taşı üzerinde bulunan ağzında yılan tutan leylek 
figürünün hemen arakasında yere düşen bir de yumurta figürü bulunmaktadır. Bu figürlere 
bakıldığında bu taşın yerine Danişmentler döneminde konulduğu kabul gören bir bilgi haline 
gelmektedir. Aynı zamanda köprünün kesme taştan yapılmış kilit taşının üzerinde birde haç 
motifi bulunmaktadır. Tek kemerden oluşan bu kemer günümüzde hala daha yaya geçişlerine 
açık tutulmaktadır. Bununla birlikte Yerli film olan Çarşı Pazar bilmende önemli kareler bu 
köprü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlam köprü turizm açısından önem kazanmıştır. 

 
Şekil 7: Niksar Leylekli Köprüsünden Bir Görünüm (https://www.flickr.com) 

Niksar ilçesinde bulunan bir diğer köprü ise Seğmenli Köprüsüdür. Seğmenli Köprüsü yaptıranı 
ve yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen Seğmenli adıyla da anılan Seğmenli köprüsünün 19 
yy.’da yapıldığı düşünülmektedir. Köprünün mimarisi incelendiğinde Osmanlı mimarisi ile 
benzerliği göze çarpmaktadır. Tek kemerden oluşan Seğmenli köprüsü Niksar ilçesinde 
Çanakçı çayı üzerinde bulunmaktadır. 2017 yılımda restore edilen köprü günümüzde kullanıma 
açık durumdadır. Yapılan restorasyon çevreye ve ekosisteme zarar vermeyecek şekilde 
yapılmıştır. 

Birçok il ve ilçede olduğu gibi Niksar ilçesinde de Tarihi Niksar Ulu Camiye bulunmaktadır. 
Niksar Ulu Camii, mimarı ve yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Danişmentler 
döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Bununla birlikte kimi araştırmacılara göre Selçuklu 
döneminde tadilata uğramıştır. Kimi araştırmacılara göre ise Selçuklu döneminde inşa 
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edilmiştir. Evliya Çelebinin seyahatnamesinde Melik Gazi Cami olarak geçmekle birlikte 
minaresinin büyüklüğünden de bahsedilmektedir. Seyahatnamede bahsi geçen minare 
günümüze gelene kadar birçok kez restore edilmiştir. Günümüzde ise Niksar’ın önemli tarihi 
yerlerinden biri olarak bulunmaktadır. 

 
Şekil 8: Niksar Ulu Camiiden Bir Görünüm (https://www.kulturportali.gov.tr) 

Niksar ilçesinde yer alan ancak günümüzde turistik mekan olmayan Gregorius Thaumaturgos 
kilisenin yapılış tarihi tam olarak bilinmemektedir. Gregorius Thaumaturgos kilisesi Niksar’ın 
Karşıbağ Hüsnam mahallesinde yer almaktadır. Gregorius Thaumaturgos’ın yaptırdığı bu kilise 
günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Yol çalışmaları esnasında tesadüf eseri bulunmuş 
büyük bir kilisedir. Kilise içerisinde tüneller ve odalar olduğu yapılan çalışmalar sonuç ortaya 
çıkmıştır. M.S 213’de doğan Gregorius Thaumaturgos yine doğduğu yer olan Niksar’da 
yaşamını yitirmiş ve arkasında bu tarihi kalıntıyı bırakmıştır.  

Niksar ilçesinde bulunan ve günümüzde faal olarak kullanılan Taş Mektebi yapılış tarihi tam 
olarak bilinmemektedir. Günümüzde Niksar belediyesine bağlı birimlerin hizmetine 
sunulmaktadır. Arazisi eğimli olan taş mektep moloz taşlardan yapılmıştır. Turizm için önemli 
bir kaynak yaratma potansiyeline sahiptir. Belediyenin hizmetinden alınıp turizme katılarak 
ekonomiye katkı sağlayabilecek potansiyeldedir. 

Niksar ilçesinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu nedenle birçok tarihi yapı ve eserlere ev 
sahipliği yapmıştır. Bununla birlikte bazı önemli şahsiyetlerin kabirleri yer almaktadır. 
Bunlardan en önemlisi Melihgazi Türbesidir. Melikgazi Türbesinin yapılış tarihi tam olarak 
bilinmeyen Melikgazi Türbesinin 12 yy. da yapıldığı düşünülmektedir. Kapısında bulunan 
kitabeye göre Hacı Çarık oğlu Nusret tarafından yapıldığı bilinmektedir. Türbenin etrafı mezar 
taşları ve kitabeler ile çevrelenmektedir. Türbenin duvarlarında bulunun farklı sanat eserleri 
daha öncesinde restore edilmiştir. Türbeye ait kitabede Melik Gazi hakkın da bir bilgi olmasa 
da adını yaşatmak ve saygılarını göstermek için türbeye bu ismin verildiği düşünülmektedir.  
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Şekil 9: Melikgazi Türbesinden Bir Görünüm (https://mekan360.com) 

Niksar ilçesinde Bizans dönemi birtakım eserlerde yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi Roma 
Dönemi Arsenalidir. Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen Arsenal sahip olduğu mimari 
özellikler göz önünde bulundurulduğunda Roma döneminde yapıldığı kanısına varılmaktadır. 
İlçenin merkezinde yer alan Arsenal kuzey-güney doğrultusunda kurulmuştur. İki yönde de 
birer giriş kapısı bulunmaktadır. Günümüzde bu kapılar harap halde olsalar da Arsenal hala 
daha ayaktadır. Ancak Roma Dönemi Arsenali günümüzde turizm faaliyetlerinin kısıtlı olarak 
gerçekleşmek olmasıdır. 

Bölgede bulunan bir diğer tarihi eser ise Kırkkız Kümbetidir. Kırkkız Kümbeti, yapılış tarihi 
ve kimin yaptırdığı bilinmemekle birlikte kimi tarihçilerin tespitine göre 1220 yılında mimar 
Ahmed Bin Ebubekir’in yaptığı düşünülmektedir. Kümbeti şehirdeki diğer tarihi alanlardan 
ayıran en büyük özelliklerinden biri de diğer eserler taş ve molozlardan yapılmışken kümbetin 
tuğladan yapılmış olmasıdır. Günümüzde ise Niksar’ın turistik mekanlarından biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

SWOT ANALİZİ 
Niksar İlçesi ve yakın çevresi için SWOT analizi sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirilmiş 
ve gruplandırılmıştır. 

Güçlü Yönleri (S); 

 Bozulmamış doğal çevre ve mevcut kaynaklar 
 Doğal yaşam alanlarının varlığı 
 Tarihi geçmişi 
 Kültür turizm zenginliklerinin olması 
 Ekoturizm açısından zengin doğal ve kültürel zenginlikler 
 Turizm potansiyeli açısından uygun topoğrafik yapısı 
 Yerel halkın, hoşgörü ve misafirperverliği 
 Ekoturizm bağlamında alternatif sunması 

Zayıf Yönleri (W) 

 Ekoturizm bağlamında tanıtımın yetersizliği 
 Turistik mekanların yetersizliği ve altyapı eksikliği 
 Konaklama hizmetlerinin yetersizliği 
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 Yöresel lezzet ve el sanatlarının tanıtılmasındaki yetersizlik 
 Ekoturizm etkinlikleri açısından yetişmiş eğitimli personel eksiksizliği 
 Bölgeden gerçekleşen göç süreci 
 Yerel halkın yabancı dil yetersizliği 

Fırsatlar (O) 

 Alternatif turizm potansiyelinin yüksek olması 
 Bölgenin ekoturistik aktivitelere elverişli olması 
 Yerel halkın ekoturizm faaliyetlerine katılım istediğinin bulunması 
 Organik ürünlere olan talebin artış göstermesi 
 Yerel yönetimlerin ve işletmelerin ekoturizm faaliyetlerine karşı ilgilerinin yüksek 

olması 

Tehditler (T) 

 Önceden yapılmayan planlar akışa göre düzenlenen ziyaretler ile bölgenin doğal yapısı 
tahribata uğrayabilir. 

 Yoğun katılımcılar ile düzenlenen festival ve şenliklerin ova, yayla ve doğal alanlarda 
çevre kirliliği, bozulmalar gibi sorunlara yol açabilir  

 Çevrede bulunun hayvanlar için yapılan avcılık sporunun bilinçsiz bir şekilde 
yapılması bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasına yol açabilir. 

 Ekoturizme açılacak alanların, yapılacak faaliyetlerine katılımcı sayısının önceden 
planlanmaması durumunda bölgede bulunan tarım ve çiftçilik için kullanılan alanların 
tahribata uğramasına ve gün geçtikçe azalmasına neden olabilmektedir. 

 Bölge halkının ekoturizm hakkında bilgilendirilip yetiştirilmemesi durumunda genç 
nesillerin ekonomik gelir elde etmek için ilçeyi terk etmesi sonucunda ekoturizmi 
devam ettirecek yeni nesillerin bulunamaması. 

TARTIŞMA 
Ekoturizm bölgenin veya yörenin turizm kaynaklarının, bölge ve yöre ile birlikte korunarak 
yenileme çalışmaları ile geliştirilerek bölgede yapılın turizmin devamlılığı olarak ifade 
edilebilmektedir. Ekoturizm, kitle turizmden farklı olarak, yapılacak turistlik geziyi kısa bir 
dönem içerisine sıkıştırmak yerine süre tüm yılla dağıtmayı, doğada oluşabilecek bozuklukları 
düzelterek bu bozuklukların önüne geçmeyi ve bölgeye yapılan yoğun maskının azaltılmasını 
hedeflemektedir. 

Yapılan bu çalışma sonucunda Tokat Niksar ilçesinin ekoturizm potansiyelinin yüksek olduğu 
elde edilmiştir. Bu anlamda yapılan farklı çalışmalar ile birtakım benzerlikler içermektedir. 
Arslan (2005) Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi adlı çalışmada 
Erdek ve çevresini ele almıştır. Çalışma sonunda Erdek ve çevresinin doğal ve kültürel değerleri 
ile önemli bir destinasyon merkezi olduğunu elde etmiştir. Bununla birlikte bölgenin ekoturizm 
açısından tanımlanarak, ekoturizm imkanlarına öneriler getirilmiştir. Bu açıdan yapılan çalışma 
ile çözüm önerileri benzerlik göstermektedir. Yapılan bir diğer çalışma ise Karadoğan ve 
Yıldırım (2008) tarafından yapılan Mardin-Midyat Platosunun Ekoturizm Açısından 
Değerlendirilmesi adlı çalışmadır. Bu çalışmada Mardin-Midyat platosunun doğal ortam ve 
beşeri çevre üzerinde ekoturizm değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda geleneksel Mardin evleri 
ve tarihi manastıra sahip olduğu görülmüştür. Açıdan turizm potansiyeli yüksek bir bölge olarak 
değerledirilmektedir. Bunun bir diğer nedeni ise bölgede farklı dini grupların yaşamasıdır. 
Yapılan çalışma sonucunda Niksar ilçesinin bölge bir durum ile karşılaşmamıştır. Mardin-
Midyat bölgenin jeomorfolojik özelliklerinin ekoturizm üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir. 
Bu bağlamda yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Niksar ilçesinin jeolojik ve 
jeomorfolojik özellikleri ekoturizme kazandırılması gereken önemli kriterler arasında yer 
almaktadır. Sonuç itibariyle Niksar ilçesi doğal ve beşeri güzellikleri/çekicliğini ile ön plana 
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çıkan bir bölgedir. Bu nedenle bölgenin var olan turizm potansiyelinin arttırılması gerekli 
görülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Yapılan çalışma sonucunda, elde edilen verilere göre birtakım sonuçlara ulaşılmış ve çözüm 
önerileri getirilmiştir. Tokat iline bağlı Niksar ilçesi gerek tarihi gerekse doğal yapısı ile 
ülkemizin güzide bölgelerinden birisidir. Bölgede gerçekleştirilen saha çalışması sonucunda 
tarihi yapılarının bir kısmının restorasyonun yapılması gerekli görülmüştür ve önerilmiştir. 
Bununla birlikte tarihi yapı ve eserlerin tanıtılmasının arttırılması ve ulaşım olanaklarının 
geliştirilmesi önerilmektedir. Bu anlamda Niksar ilçesinde yer alan Çamiçi yaylasının 
ekoturizme kazandırılması önerilmektedir. Birtakım tanıtımların yapılarak, ulaşım kolaylıkları 
sağlanarak bölge ekoturizme kazandırılabilmektedir. Bununla birlikte bölgenin genel olarak 
yaşamış olduğu problemler arasında ulaşım olanaklarının kısıtlı olması gelmektedir. Ulaşım 
turizmin gelişmesinde önemli bir kriter olarak yer almaktadır. Bu nedenle bölgeye olan ulaşım 
olanaklarının çeşitlendirilmesi önerilmektedir.  

Bölgede bulunan ekoturizm potansiyeli yüksek olan eser veya oluşumlar üzerine birtakım resmi 
kararlar alınarak korunması ve sürdürülebilirliği arttırılması gerekli görülmektedir. Bununla 
birlikte bölge halkı bilinçlendirilerek ekoturizm potansiyeli avantaja dönüştürülmelidir. 
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SUMMARY 

 

Human society is developing day by day. The tourism sector is also developing as every field is 
developing. Every year, millions of people travel to different countries not only to relax, but also to 
restore their health. Although the history of health tourism dates back to ancient times, the demand for 
these treatment methods continues to grow. For this purpose, a number of new methods have emerged 
to widely use health tourism opportunities and attract the attention of more tourists. This plays a key 
role in the development of this type of tourism. 

Today, the demand for health tourism is increasing in many parts of the world as well as in Azerbaijan. 
One of the aspects that distinguishes health tourism from other types of tourism is that it operates 
throughout the year, regardless of the season, and this is one of the main features of health tourism. Our 
country has a rich natural resource base for the development of this type of tourism. Examples of this 
include the world-famous Naftalan healing oil, Nakhchivan's salt caves, 4 healing muds and waters, 
more than 1,500 healing mineral-thermal springs, favorable microclimate resources, health centers, 
sanatoriums, etc. This means that there are full conditions for medical health tourism. 

Although the method of treatment from natural resources has existed in our country since ancient times, 
it has become more popular and developing today. 

Today, a base of 132 medical sanatoriums and recreational establishments has been established in 
Azerbaijan, and these places are now available to local and foreign visitors. The number of tourists 
coming to Azerbaijan for health purposes is constantly increasing, and the reason for this is not only our 
natural resources. The ancient history, fascinating nature, culture, and natural resources of our 
homeland, as well as the friendly, sincere and hospitable nature of our people, are other factors that 
attract visitors to our native land. Health tourism is the center of attention of the state, as in every field. 
That is why new infrastructures for the development of tourism in our country have been developing at 
the highest level in recent years. 

 

Key words: health tourism, natural resource, sanatorium, travel 
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The national-moral and material values of each nation are considered its national wealth. The cultural 
heritage of Azerbaijan, which has an ancient and rich material and spiritual culture, occupies a special 
place in the world culture. These cultural values include clothes and decorations. One of these examples 
is Kalagai, which is considered a head covering used by Azerbaijani women since ancient times. Various 
types of headdresses, which were passed down from generation to generation and used until the 
beginning of the last century, are currently kept in museum collections. The main national costumes of 
Azerbaijan stand out for their originality and uniqueness. 

The production history of kalagayi in Azerbaijan is quite ancient. The kalaghayi produced here differ 
from each other according to their ornaments. The richness of the patterns made on Kalagayi has 
fascinated people for centuries. In this sense, he managed to attract the attention of the world. At the 
meeting of UNESCO's Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage held on 
November 26, 2014, the art of Azerbaijan Kalaghayi was included in the Representative List of 
UNESCO's Intangible Cultural Heritage under the name "Kelaghayi Symbolism and Traditional Art". 
The result of the state's concern confirmed at the international level that Kalaghayi art is the most 
important cultural example in the system of national and moral values and traditions of the Azerbaijani 
people. 

Kalagayi was added to the head accessories and national clothing of Azerbaijani women several 
centuries ago. This headdress, which has not lost its importance to this day, continues to be a part of the 
clothing of Azerbaijani women at all ages, unlike a number of other elements. 

Today, kalaghayi is becoming more and more popular. Now, kalaghayi is used not only by old women 
who remember the experience of past generations. Kalagayi is also loved among young people, it can 
be found in the most unexpected forms of modern clothing. It is interesting that tourists coming to 
Azerbaijan from different countries are happy to buy kalaghayi. 

 

Keywords: intangible cultural heritage, headdress, value, traditional art 
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Özet 
 
Meyveler gerek görsellik gerekse de besleyici ve düşük kalorili olmaları nedeni ile gastronomi 
dünyasının önde gelen gıdalarındandır. Dünya mutfağına bakıldığında geçmişten günümüze saray 
mutfaklarından modern mutfaklara kadar meyveler kendine yer bulmuştur. Özellikle pastacılık ve 
tatlıcılık alanında çok sayıda meyve tür ve çeşidine yer verilirken meyvelerin kullanımı sadece bu 
alanlar ile sınırlı değildir. Meyvelerin farklı çeşitleri mutfaklarda alternatif tat ve aromalara olanak 
sağlarken farklı bölgelerde endemik olarak yetiştirilen meyveler bölgelere has karakteristik 
lezzetler ortaya çıkarmaktadır. Anadolu sahip olduğu iklim özellikleri itibariyle birçok meyve 
türünün anavatanı olup Malatya ili meyve tür ve çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bu 
zenginlik tarihsel kayıtlarda bulunmakta olup Evliya Çelebinin seyahat notlarında bile 
bahsedilmektedir. Bu çalışmada, Malatya iline ait beş armut çeşidi seleksiyon yöntemiyle seçilerek 
karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu türlerin Malatya’ya has çeşitler olduğu belirlenmiştir. 
Bu armut çeşitleri yöre halkı tarafından taze tüketimin yanı sıra reçel, marmelat, hoşaflık, çerezlik 
kurutmalık (kak) olarak değerlendirilmektedir. Abbas armudu; sulu, tatlı kışlık bir çeşit olup rengi 
kırmızı sarılıdır. Kalın kabuklu, raf ömrü uzun ve kış boyu dayanabilir. Bey armudu; ince kabuklu, 
dış yüzeyi yeşil renkli olup tatlı, sulu ve kış boyu depolanabilen kışlık bir armuttur. Dağ armudu; 
dağlık alanlarda bulunur henüz kültüre alınmamıştır. Meyveleri küçük ve tatlı olup kumsu bir 
yapıya sahiptir. Meyve rengi yeşildir. Bal armudu; Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Hocamız 
armudu, Arapgir ilçesinde Hacı Hamza armudu denilmektedir. Meyvesi orta ve büyük olup oldukça 
tatlı ve hafif kumsu yapıdadır. Meyve şekli düzensiz, hasat süresi kısa olup yola dayanımı iyi 
değildir. Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından Hacı Hamza ismiyle tescillenmiş bir çeşittir. Sarı 
armut; tatlı, sulu olup dış yüzeyi yağlı bir çeşittir. Sarı renkli ve yola dayanımı iyidir. Uzun süre 
dayanıklı olduğundan sandık armudu denilmektedir. Belirlenen bu armut çeşitleri kendilerine has 
tat ve aromaları ile Malatya mutfağını zenginleştirmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Abbas armudu, Bal armudu, Bey armudu, Dağ armudu, Malatya mutfağı, 
Meyveler, Sarı armut.
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Abstract 
 
Fruits are one of the leading foods of the gastronomy world due to their visual appearance and 
being nutritious and low-calorie. When the world cuisine is looked from past to present, there are 
fruits from palace kitchen to modern kitchen. Especially in the field of pastry and confectionery, 
many fruit species and varieties are included. The use of fruits is not limited to these areas only. 
While different varieties of fruits provide alternative tastes and aromas in the kitchens, the endemic 
fruits grown in different regions reveal characteristic flavors of the regions. Anatolia is the 
homeland of many fruit species due to its climatic characteristics. Malatya province is very rich in 
terms of fruit species and diversity. This wealth is found in historical records and even mentioned 
in Evliya Çelebi's travel notes. In this study, five pear cultivars belonging to Malatya province were 
selected by selection method and characterization studies were carried out. It has been determined 
that these species belong to Malatya. These pear varieties are used by the local people as jam, 
marmalade, compote, dried snacks (kak) as well as fresh consumption. Abbas pear; It is a juicy, 
sweet, winter variety and its color is red yellow. It has a thick shell, a long shelf life and can last 
all winter. Bey pear; It is a winter pear with a thin shell, green external surface, sweet, juicy and 
can be stored all winter. Dağ pear; It is found in mountainous areas and has not yet been cultivated. 
The fruits are small and sweet and have a sandy texture. The fruit color is green. Bal pear; It is 
called Hocamiz pear in Akçadağ district of Malatya and Hacı Hamza pear in Arapgir district. Its 
fruit is medium and large and has a very sweet, slightly sandy texture. Fruit shape is irregular, 
harvest time is short, and fruit resistance for transportation is not good. It is a variety registered 
with the name of Hacı Hamza by the Apricot Research Institute. Sarı pear; It is sweet, juicy and 
the external surface is oily. It is yellow in color and has good fruit resistance for transportation. It 
is called the crate pear because it is durable for a long time. These pear varieties enrich Malatya 
cuisine with their characteristic tastes and aromas. 
 
Keywords: Abbas pear, Bal pear, Bey pear, Dağ pear, Malatya cuisine, Fruits, Sarı pear. 
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Abstract 

The structure of the geographical location of our country provide that edible herbs are abundant in most of our 
regions, it has also brought about the consumption of edible herbs for different purposes in each of our regions. 
Edible herbs are plants that are suitable for the climatic conditions of the region where they grow and develop 
naturally, and are used as food with their beneficial properties for human health. There are edible herbs that have 
a wide place in Turkish culinary culture and are named with different forms according to the region. These herbs 
are added to food or beverage as a aroma and to increase the flavor of the food or beverage as fresh or dry. 
However, the foods prepared with edible herbs are considered important in terms of introducing local cuisines and 
creating the gastronomic image of the local cuisine. The aim of this study is to investigate how the edible herbs 
used in the foods in the Hakkâri and the local names of the edible herbs. In this study, the data has been obtained 
by using qualitative research method. The universe of the study is the local people living in Hakkâri province and 
the sample of the study is 20 housewives from different age groups who live in Hakkari and voluntarily agreed to 
participate in the research. In this study, primarily a literature review was carried out and then data were obtained 
by face-to-face semi-structured interview technique. As a result, it has been concluded that Hakkâri province is 
rich in edible herbs and it has a usage area in the recipes of the regional people. 

Keywords: Gastronomy, Hakkâri, Edible herbs. 

 

Özet 

Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konumun yapısı çoğu bölgemizde yenilebilir otların fazla olmasını sağlamakla 
birlikte, yenilebilir otların her bölgemizde farklı amaçlar ile tüketilmesini de beraberinde getirmiştir. Yenilebilir 
otlar, yetiştiği bölgenin iklim şartlarına uygun ve kendiliğinden doğal olarak gelişen, insan sağlığına faydalı 
özellikleri ile yiyecek olarak kullanılan bitkilerdir. Türk mutfak kültüründe yaygın olarak geniş bir yer tutan ve 
bölgeye göre farklı isimlerle adlandırılan yenilebilir otlar bulunmaktadır. Bu otlar, yemeklere veya içeceklere 
bazen aroma verici bazen de yemeklerin veya içeceklerin lezzetini artırmak için taze veya kuru olarak 
eklenmektedir. Ayrıca yenilebilir otlar ile hazırlanan yemek çeşitleri yöresel mutfakların tanıtılmasını sağlamakla 
birlikte o yöreye ait mutfağın gastronomi izleniminin oluşturulması yönüyle de önemli sayılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, Hakkâri ilinde yer alan yenilebilir otları belirlemek ve yemeklerde yenilebilir otların nasıl 
kullanıldığını araştırmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Hakkâri ilinde yaşayan yerel halk oluşturmakta, örneklemini ise Hakkâri ilinde yaşayan ve gönüllü olarak 
araştırmayı kabul eden farklı yaş gruplarına sahip 20 ev hanımıdır. Bu çalışmada öncelikli olarak literatür taraması 
gerçekleştirilmiş ve sonrasında yüz yüze olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler elde edilmiştir. 
Sonuç olarak Hakkâri ilinin yenilebilir otlar yönünden zengin olduğu ve bölgesel halkın yemek tariflerinde 
kullanım alanına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Keywords: Gastronomi, Hakkâri, Yenilebilir otlar. 
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Abstract 

Turkey is located in the homeland of mulberry, as in many fruit species. Mulberry is produced in 
many provinces of Anatolia. One of the ways of using mulberry fruit in Anatolia is making molasses. 
Mulberry molasses, which has a high energy-giving feature, is good for fatigue, fatigue and anemia. 
Molasses obtained from different mulberry genotypes differ in terms of quality. Therefore, mulberry 
molasses traditionally produced in Anatolia do not show the same quality standards. In this study; 
Mulberry molasses was produced by using 10 mulberry varieties selected from Malatya National 
Mulberry Gene Resources plot. Materials to be processed into molasses; It was selected from varieties 
with high juice yield and larger fruit size. The fruits to be used in the production of mulberry molasses 
were harvested with the traditional method during the harvest period. After the harvested mulberries 
are sorted, they are pressed and must be taken, and the wort obtained is subjected to evaporation to 
produce mulberry molasses. The quality characteristics of the molasses produced were determined. As 
a result, it has been determined that Poser, Arapgir 11, Angut Bayırbağ, Erzincan Karadut, Şelale 
Karadut and Kenmochi varieties can be used in the production of mulberry molasses. Mulberry 
molasses produced; It has been determined that it has the potential to be used for product development 
and enrichment in the food industry with its high content of fructose, glucose, anthocyanin and 
phenolic components. 

 

Keywords: Mulberry, Molasses, Healthy eating, Morus spp. 
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Abstract  

 

Hawthorn plant has found a wide spread area in Anatolia. It is thought that there are more than two 
hundred species of this plant, which is in the Rosaceae family. Hawthorn is a perennial plant that can 
adapt to arid conditions and can grow in sandy stony soils. Hawthorn flowers; It is red, pink yellow or 
white in color. The fruits can be yellow, orange, pink and red. Its fruits contain one, two or three to 
five seeds. Hawthorn trees bloom in May and their fruits are collected in autumn. Hawthorn contains 3 
groups of main compounds that have positive effects on the cardiovascular system. These compounds; 
triterpenoid saponins, amines and flavonoids. The antioxidant effect of hawthorn affects the whole 
heart positively by preventing the formation of free radicals. Hawthorn is very rich in flavonoid 
compounds that give very strong antioxidant properties. Hawthorn is used in the treatment of heart 
failure, vascular occlusion, angina and hypertension. Hawthorn; It is consumed in the form of fresh 
fruit, marmalade, molasses, syrup, hawthorn dessert, vinegar and herbal teas. Hawthorn is also a plant 
used in the pharmaceutical industry. Turkey is among the gene centers of many fruit species due to its 
different ecological conditions. Anatolia contains very rich genetic diversity in terms of hawthorn 
species. Hawthorn genetic resources in Turkey are collected through surveys and preserved in Malatya 
Apricot Research Institute. These genotypes found in the institute field gene banks form the basis for 
breeding, cultivar development a nd food studies.  

 

Keywords: Hawthorn, Fruit breeding, Healthy nutrition, Crataegus spp. 
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Özet 
Malatya, insanlık tarihinin ilk şehir devleti kimliğine sahip; tarih, sosyo-kültür ve coğrafik zenginlikleri 
ile öne çıkan bir ildir.  Geçmişten gelen isimlendirilmeleriyle “Bal Diyarı” , “Meyve Bahçesi” 
anlamındaki ilin bugün için de tarıma dayalı kimliği öne çıkmaktadır.. Uzun bir zaman diliminde 
şekillenen kent kimliğinde ,”Kayısı Kent” olarak anılsa da, Türkiye’nin bağcılık açısından önemli 
illerinden biri olduğu tartışmasızdır. Malatya bağ alanları bir yandan filoksera zararı, diğer yandan kırsal 
alandan göç etkisi ile yıllar içerisinde büyük kayıplara uğramıştır. Ancak  üzüm yetiştiriciliği ve üzüm 
ürünlerinin değerlendirilmesi kültürü olan bağcılık önemini daima korumuştur. Malatya’da, sofralık, 
şıralık-şaraplık  ve  çekirdekli kurutmalık üzüm çeşitleri başarı ile yetiştirilmektedir.  Merkez, Akçadağ, 
Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, 
Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde bağcılık faaliyetleri devam etmektedir. 
Zengin bir asma gen potansiyeline sahip Malayta’da birbirinden değerli yerel ve standartlara girmiş 
bölgeye ait üzüm çeşitleri bulunmaktadır. Ülkemiz asma gen kaynakları içerisinde yer alan 20 adet 
genotip Malatya ilinden toplanmıştır. Bu üzüm çeşitlerinin bazıları yakın coğraflarda da yetiştirilmekte 
olup, bölgesel anlamda ülkemiz bağcılığında değerlendirilmektedir. Ancak Malatya ili, asma gen 
kaynaklarımız arasında coğrafik işaret ile tescil edilmiş “Banazkara” üzüm çeşidinin köken ekolojisi 
olması ile önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Salkımı ile birlikte naturel olarak kurutulan bu üzüm çeşidi, 
adını veren Banazı (güncel adıyla Konak )-Yeşilyurt ile birlikte, bağcılığın önemli olduğu Arapkir, 
Arguvan ve Merkez ilçelerde de yetiştirilmektedir. Ekonomik değerinin arttırılması çalışmalarıyla 
birlikte Malatya’nın tanıtımında önemli katkılar sağlamaya devam edecek bir üründür.   
Bu çalışmada zengin asma potansiyeli ile dikkat çeken Malatya ilinin sürdürülebilir kent kimliğinde 
bağcılığın yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışma kapsamında bağ alanları ve üzüm çeşitlerinin 
tanıtılması, ekonomik ve kültürel değerleri irdelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Kent kimliği, bağcılık, asma, gen kaynağı, Malatya 
 
 
Abstract 
Malatya has the identity of the first city-state in the history of civilization and has been standing out in 
historical, socio-cultural, and geographical richness. The name “Malatya” came from the ancient 
nomination "Honey Land" and "Fruit Garden"; today, the city is still famous for its agricultural 
resources. The identity of the province has comprised over time and is called the "Apricot City".  
However there is no doubt that viticulture has great importance in Malatya. Over the years, the vineyards 
of Malatya have suffered both due to phylloxera damage and the effect of migration from rural areas. 
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However, viticulture, the meaning of growing grapes, has always maintained its importance. Grape 
varieties for fresh, wine, and must or dried consumption is grown successfully in Malatya. Viticultural 
activities continue mainly in the districts of Center, Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, 
Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan and Yeşilyurt. Malatya has a very 
rich grapevine germplasm, some local and some standard genotypes quite valuable. In the national 
germplasm resources, 20 genotypes were collected from Malatya province. Some of these grape 
varieties are also grown in nearby regions. However, the province of Malatya has a special place in 
Türkiye grapevine germplasm due to the original ecology of the cv."Banazkara" which has a 
geographical indication. This grape variety is dried naturally with the whole bunch. "Banazkara" cv. is 
mainly grown in Banazı district (Currently Konak)-Yeşilyurt, the place of the name given, and also in 
Arapkir, Arguvan, and Central areas. With the efforts to increase the economic value of "Banazkara", it 
will make significant contributions to the promotion of Malatya. 
In this study, the place and importance of viticulture for the sustainable urban identity of Malatya, which 
draws attention with its rich grapevine germplasm potential, were examined. In the study vineyards and 
grape varieties were evaluated in terms of their economic and cultural values. 
 
Keywords: City identity, viticulture, grapevine, germplasm, Malatya 
 
 
1. Giriş 
 
Bir yerleşim alanı kent kimliğini, tarih boyunca sosyo-kültürel ve ekonomik faaliyet alanı olması ile 
kazanmakta ve sürdürülebilir niteliklerini korumasıyla öne çıkmaktadır. Günümüzde dünya şehirleri 
kimlik oluşumlarını sembolize etmekte ve başta biyoçeşitlilik öğeleri (bitki ve hayvan genetik 
kaynakları) olmak üzere, kenti farklı kılan özgün niteliklerini semboller ile temsil etme eğilimindedirler. 
Bu açıdan her kent, kimliğinde ayırt edici ve diğerlerinden farklı kılan birtakım unsurları 
barındırmalıdır.  
Malatya, insanlık tarihinin ilk şehir devleti kimliğine sahip; tarih, sosyo-kültür ve coğrafik zenginlikleri 
ile öne çıkan bir il olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Anadolu topraklarının en eski medeniyetlerinden 
olan Hitit medeniyetinin Geç-Hitit dönemi Malatya ilinde yaşanmış ve Battalgazi ilçesinde bulunan 
Aslantepe höyüğü, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir 
merkez olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmiştir. Aslantepe Höyüğü ilk şehir devleti 
kimliği ile siyasi ve sosyal bir değer taşırken, höyülkte elde edilen bulgular yörenin doğal yapısından 
kaynaklanan gücünü ve yüksek tarım potansiyelini sergilemektedir (http://www.malatya.gov.tr). 
Etimolojik olarak geçmişten gelen “Melita”, “Melid”, “Melitea” gibi benzer isimlendirmelerine göre 
“Bal Diyarı” ,“Meyve Bahçesi” anlamını taşımaktadır. İlin bugün için de tarıma dayalı kimliği öne 
çıkmaktadır. Uzun bir zaman diliminde şekillenen kent kimliğinde ,”Kayısı Kent” olarak anılsa da, 
Türkiye’nin bağcılık açısından önemli illerinden biri olduğu tartışmasızdır. Malatya bağ alanları bir 
yandan filoksera zararı, diğer yandan kırsal alandan göç etkisi ile yıllar içerisinde büyük kayıplara 
uğramıştır. Ancak üzüm yetiştiriciliği ve üzüm ürünlerinin değerlendirilmesi kültürü olan bağcılık 
önemini daima korumuştur. Bu çalışmada zengin asma potansiyeli ile dikkat çeken Malatya ilinin 
sürdürülebilir kent kimliğinde bağcılığın yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışma kapsamında bağ alanları 
ve üzüm çeşitlerinin tanıtılması, ekonomik ve kültürel değerleri irdelenmiştir.  
 
2. Malatya bağ alanları ve üzüm üretimi ve değerlendirme şekilleri 
 
Malatya ili, Ortadoğu Tarım Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. İlin Bahçe Bitkileri tarımı 
kapsamında Bağcılık, Kayısı ve Elma üretimi ile birlikte ilk üç sırada yer almaktadır. 2021 yılı 
istatistiklerine göre yaklaşık 36.348 dekarlık bir alanda toplam 19.304 ton üzüm üretimi (TÜİK 2021) 
gerçekleşmiştir (Çizelge 1).  
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Üretilen yaş üzümün değerlendirilme şekilleri, genel olarak üzümün dört ana değerlendirme şeklini de 
içermekte; taze-sofralık, şarap, şıra ve kuru tüketime yönelik üzüm çeşitleri başarıyla yetiştirilmektedir. 
Bağcılık faaliyetleri ağırlıklı olarak Akçadağ, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Pütürge ve Yeşilyurt 
ilçelerinde sürdürülmektedir. Çizelge 1’de,  sunulmuş olan, ilçelerin alan ve üretim değerleri 
incelendiğinde ilk üç sırayı Arapgir, Battalgazi ve Yeşilyurt’un aldığı görülmektedir.  
 
Çizelge 1. Malatya ilinde bağ alanları ve üzüm üretiminin ilçelere göre dağılımı ve il toplamına ait 2021 
yılı verileri 
 

İlçeler Alan (Dekar) Üretim (Ton) 
Akçadağ 1964 793 
Arapgir 8780 10236 
Arguvan 675 370 
Battalgazi 6465 2693 
Darende 2501 674 
Doğanyol 193 38 
Doğanşehir 4270 1037 
Hekimhan 3180 780 
Kale 55 12 
Kuluncak 100 43 
Pütürge 2860 952 
Yazıhan 41 8 
Yeşilyurt 5264 1668 
TOPLAM 36.348 19.304 

 
3. Malatya ili üzüm çeşitleri 
Zengin bir asma gen potansiyeline sahip Malatya’da birbirinden değerli yerel ve standartlara girmiş 
üzüm çeşitleri bulunmaktadır. Bazı üzüm çeşitleri ekotip özelliği taşımakta ancak bölgenin bağcılık 
faaliyeti bakımından önemli diğer ili olan Adıyaman ve Güneydoğu Tarım Bölgesi’nde yer alan illerde 
de yetiştirilmektedir. Ülkemiz asma gen kaynakları içerisinde yer alan 20 adet genotip Malatya ilinden 
toplanmış ve Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü’nde korunmak üzere koleksiyon bağlarına 
aktarılmıştır. Bu çeşitler: Alkara, Amasya (Kışlık amasya, Ağın üzümü), Aşık beyazı (Arapkir beyazı), 
Atmalı, Besni, Beyaz tombak, Boz, Ekşikara, Erkenek, Fazlıkerem, Gelin parmağı, Güzkarası, Azezi, 
Hacıkıran, Kabarcık(Alişar), Karamenüş, Kındik, Kırmızı amasya, Kırmızı üzüm, Kış kırmızısı, 
Kızılatım, Köhnü (Arapkir siyahı), Kötü beyaz, Kureyş, Mazırım (Kışlık üzüm), Mikeri, Nar tanesi, 
Sıvırık, Siyah kurutmalık (Siyah tahannebi), Siyah tombak, Şabikkara (Sıkkara, Yerlikara), Şam (Şam 
topağı), Tahannebi, Tilki boğan ve Yafa’dır (Ünal ve Ergenoğlu, 2001; Boz ve ark. 2012). 
Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü koleksiyonunda yer alan bu çeşitlerden tescil kategorisine 
alınmaları ile öne çıkan beş üzüm çeşidinin detaylandırılmış özellikleri aşağıda sunulmuştur. 
 
Banazkara 
Malatya ili, asma gen kaynakları arasında ve köken ekolojisi olarak Malatya-Banazı ilçesi olan ve 
coğrafik işaret ile tescil edilmiş son derece değerli kurutmalık bir üzüm çeşididir. Siyah tane rengine 
sahip çekirdekli ancak az sayıda çekirdek(1-2 adet) içeren bir genotiptir. Türkiye’de salkım iskeleti ile 
kurutulup pazara sunulan yegane kuru üzümdür ( Şekil 1 ve Şekil 2). Herhangi bir kimyasal işleme tabi 
tutulmadan natürel kurutulmaktadır. Banazkara çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve 
Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından test edilmiş ve üstün nitelikleri ile, ülkemiz Milli Çeşit 
listesine dahil edilmiştir.  
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Şekil 1. Banazkara üzüm çeşidinin orijinal salkımı (© 2022 Ali Kılıç) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Banazkara üzüm çeşidinin salkım iskeleti ile birlikte kurutulmuş salkımları (© 2022 Ali Kılıç) 
 
Köhnü 
Siyah şaraplık bir üzüm çeşidi olan Köhnü, tane etinde tentüriye bir çeşit olmakla birlikte, tane etinde 
kırmızı renk damarlanmaları bulundurmasıyla farklı özellik gösteren bir çeşidimizdir. Ayrıca mavi-
siyah tane rengi ile dikkat çekicidir (Şekil 3). Köhnü çeşidi, köken ekolojisi Malatya ili olarak coğrafik 
işaret ile tescil edilmiş, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez 
Müdürlüğü tarafından test edilmiş ve Milli Çeşit listesine eklenmiştir (Şekil 3). 
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Kureyş  
Kureyş üzüm çeşidi genel olarak küçük ve orta büyüklükte tane ve salkım oluşturan, kabuk rengi yeşil-
sarı olarak tanımlanan ve sofralık olarak değerlendirilen bir çeşittir (Şekil 4). Kureyş çeşidi Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescil edilmiştir (Korkargül ve 
ark.2020). 
 

Şekil 3. Köhnü üzüm çeşidi      Şekil 4. Kureyş üzüm çeşidi 
 
Pütürge Kırmızısı 
Açık kırmızı tane rengi, iri tane ve salkımı ile göz dolduran sofralık üzüm çeşidimizdir. Pütürge 
Kırmızısı, hem coğrafik işaret hem de Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından 
tescil aşamasındadır (Şekil 5). 
 
Tahannebi 
Morfolojik erdişi fizyolojik dişi çiçekli üzüm çeşitlerimizden biri olan Tahannebi sarı tane rengi, tane 
başına 1-2 adet çekirdek bulunması ve tanen vurgusunun tad üzerinde belirgin olması ile farklılık taşıyan 
özel üzüm çeşitlerindendir (Şekil 6). Malatya ili asma gen kaynakları kapsamında Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından test edilip milli çeşit 
kategorisinde koleksiyona eklenmiştir.  
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Şekil 5 Pütürge Kırmızısı üzüm çeşidi   Şekil 6. Tahannebi üzüm çeşidi salkımı 
 
Sonuç 
 
Sosyo-kültürel yapısı ve bu yapılanmayı oluşturan tarım değerleri bakımından Malatya ilinin tarihi 
derinliğinde bağcılık önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemiz Bağcılığına değer katan üzüm çeşitleri ile 
Malatya ili bağcılığının geliştirilmesi ve tarım nüfusuna katkısının arttırılmasıyla, önce il sonra ülke 
düzeyinde ekonomik ve aynı zamanda sosyal bir destek sağlanabileceği açıktır. Bu hedefe yönelik olarak 
bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır: 
1. Ekonomik anlamda bağ kurulabilecek alanlar belirlenmelidir. Adaptasyon çalışmalarıyla yöreye 
uygun iç ve dış pazarlarda aranan çeşitler ve bu çeşitlere uygun anaçlar tespit edilmelidir. 
2. Yeni bağ tesisleri için sağlıklı fidan ihtiyacı karşılanmalıdır. 
3. Yetiştiricilikte; teknik ve kültürel uygulamalar yerine getirilmeli ve üreticiler bu konuda 
bilgilendirilmelidir. 
4. Ürünlerin pazarlaması ve değerlendirmesi ile ilgili yeni gelişmeler üzerinde çalışılmalı ve ürünlere 
aktarılmaları sağlanmalıdır.  
5. Üzümlerden elde edilen geleneksel ürünler olan, muska, pestil, kömbe vb. ürünlerin hijyenik 
koşullarda gıda tüzüğüne uygun şekilde üreten küçük işletmelere teşvik verilmelidir. 
6. Markalaşma sağlanmalı kurutmalık ve şıralık üzümlerin ekonomik değeri geliştirilmelidir. 
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Özet 
Üzüm, ticari anlamda taze (sofralık) veya kurutularak tüketilmesinin yanı sıra şıra, şarap, sirke, pekmez, 
pestil ve hardaliye gibi ürünlere işlenerek de değerlendirilmektedir.  
Trakya’ya özgü bir içecek olan hardaliye, tercihen Pamit ve Papazkarası başta olmak üzere, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Öküzgözü, Cardinal ile Alphonse Lavallée gibi renkli üzüm çeşitlerinin 
şırası, dövülmüş hardal tohumu ve vişne yaprağının paslanmaz çelik tanklarda, plastik büyük bidonlarda 
ya da meşe fıçılarında bekletilmesiyle yapılan alkolsüz, buruk tatta, ferahlatıcı etkisi ile karakteristik bir 
içecektir. Hardal tohumu genel olarak şıranın, sirkeye veya şaraba dönüşmesine engel olmaktadır. 
Hardaliye fermantasyon döneminin ardından ortalama 20-22 gün içerisinde hazır olmakta, 20-25 derece 
ısıya sahip ortamda olgunlaşmakta ve  son aşamada tortusundan arınması amacıyla süzme işlemi 
uygulanmaktadır.  
Mustafa Kemal ATATÜRK, 1930 yılında Kırklareli’ye geldiğinde Kırklareli halkına “Hardaliyenizi çok 
beğendim, bu içeceğinizi milli bir üretim haline getirmenizi öğütlerim” şeklinde tavsiyede bulunmuştur. 
Kırklareli Hardaliyesi 2017 yılında coğrafi işaret (mahreç işareti) almıştır. Türk Patent ve Marka 
Kurumu, Kırklareli Hardaliyesi’ni üzüm suyuna (üzüm şırasına) hardal eklenerek hazırlanan alkolsüz 
bir içecek olarak tanımlamaktadır.  
Hardaliyenin, taze üzümlerden elde edilmesi ve üretimindeki fermantasyon süreci nedeniyle, başta 
resveratrol olmak üzere önemli fenolik bileşikleri bulundurabileceği, dolayısıyla antioksidan özelliklere 
sahip olabileceği ön görülmektedir. Ayrıca sindirimi kolaylaşma, hücre yenileme, kalp damar sağlığını 
koruma, bağışıklık sistemini güçlendirme, cildi güzelleştirme gibi olumlu etkileri bilinmektedir. 
Hardaliye alkolsüz ve tatlımsı tadı nedeniyle; küçük çocuklar, yağ içermemesi nedeniyle; hiperlipidemik 
bireyler, süt içermemesi nedeniyle; süt alerjisi ya da laktoz intoleransı olan bireyler, tuz içermemesi 
nedeniyle; özellikle tansiyon problemi olan bireyler, ayrıca vejetaryenler tarafından tüketilebilir bir 
fonksiyonel içecektir. 
Bu çalışmada üzümden yapılan asırlık bir Türk içeceği hardaliyenin yapımı, kalite özellikleri ve sağlık 
üzerine olan olumlu etkileri derlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Üzüm, gastronomi, antioksidan, fenolik bileşik, sağlık 
 
 
Abstract 
In addition to being consumed commercially, either fresh (table) or dried, grapes are also processed into 
products such as must, wine, vinegar, molasses, fruit pulp and hardaliye. 
Hardaliye, a beverage unique to Thrace, is prepared by using the must, crushed mustard seeds and cherry 
leaves of colored grape varieties such as "Cabernet Sauvignon", "Merlot", "Syrah", "Öküzgözü", 
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"Cardinal" and "Alphonse Lavallée", preferably in "Pamit" and "Papazkarası", in stainless steel tanks, 
in large plastic drums. It is a non-alcoholic, bitter taste, refreshing effect and a characteristic drink made 
by keeping it in oak barrels.  
Mustard seeds generally prevent the must from turning into vinegar or wine. Hardaliye is ready about 
20-22 days after the fermentation period, matures in an environment with a temperature of 20-25 C 
degrees, and in the final stage, filtering is applied to purify the residue. 
When Mustafa Kemal ATATÜRK came to Kırklareli in 1930, he advised the people of Kırklareli, "I 
like your Hardaliye very much, I advise you to turn this drink into a national production". Kırklareli 
Hardaliye received a geographical indication (location mark) in 2017. The Turkish Patent and 
Trademark Office defines Kırklareli Hardaliye as a non-alcoholic beverage prepared by adding mustard 
to grape juice (grape must). 
It is predicted that hardaliye may contain important phenolic compounds, especially resveratrol, due to 
its being obtained from fresh grapes and the fermentation process in its production, and therefore it may 
have antioxidant properties. It is also known for its positive effects such as facilitating digestion, cell 
renewal, protecting cardiovascular health, strengthening the immune system, and beautifying the skin. 
Due to its non-alcoholic and sweet taste, hardaliye; small children, due to the fact that it does not contain 
fat; hyperlipidemic individuals, since it does not contain milk; individuals with milk allergy or lactose 
intolerance, as it does not contain salt; It is a functional beverage that can be consumed especially by 
individuals with blood pressure problems and also by vegetarians. 
In this study, the production of hardaliye, a centuries-old Turkish beverage made from grapes, its quality 
properties and its positive effects on health were reviewed. 
 
Keywords: Grape, gastronomy, antioxidant, phenolic compound, health 
 
Giriş 
 
M.Ö. 4000-5000 yıllarına kadar uzanan geçmişi ile üzüm ve ürünleri önemli besin öğeleridir. Tür ve 
çeşitler düzeyinde bazı farklılıklar olmakla birlikte, genel olarak üzüm karbonhidrat içeriği zengin, 
kalori değeri yüksek bir meyve olmasına karşın glisemik indeksi düşük sınırında olan bir meyvedir. Bu 
durum üzümün beslenmedeki kullanımını artırmaktadır (Kunter ve Keskin, 2018).  
Ticari anlamda taze (sofralık) veya kurutularak tüketilen üzüm, ayrıca şıra, şarap, sirke, pekmez, pestil 
ve hardaliye gibi ürünlere işlenerek de değerlendirilmektedir.  
Kırklareli başta olmak üzere Trakya’ya özgü bir içecek olan hardaliye, üzüm suyuna (üzüm şırasına) 
vişne ve kırılmış siyah hardal tohumu eklenerek hazırlanan fermente bir içecektir (Coskun ve Arıcı, 
2006; Gucer vd. 2009; Coşkun, 2017). İçerisine konulan hardal tohumları alkol oluşumunu 
engellediğinden mayalanmadan alkolsüz bir üzüm içeceği halini almaktadır. Hardaliye, besleyici değeri 
yüksek bir ürün olan üzüm suyundan üretilmesi ve fermente bir içecek olmasından dolayı son derece 
sağlıklıdır (Coşkun, 2001).  
Bu çalışmada üzümden yapılan asırlık bir Türk içeceği hardaliyenin yapımı, kalite özellikleri ve sağlık 
üzerine olan olumlu etkileri derlenmiştir. 
 
Tarihçesi 
 
500 yıllık bir geçmişe sahip Hardaliye üretiminin, Osmanlı döneminde geleneksel yöntemler yardımıyla 
üzüm şırasını koruyabilme amacıyla geliştirildiği öngörülmektedir. Evliya Çelebi, Seyahatname’de 
Amasya ilinin meşhur hardaliyesinden bahsetmektedir. 1900’lü yıllarda ise İstanbul’da Kırk Kilise 
Hardaliyesi ismiyle satışının yapıldığı bilinmektedir. 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli ilini ziyaret 
eden Mustafa Kemal ATATÜRK, bir belediye görevlisinin ikram ettiği hardaliyeyi çok beğenmiş ve 
dönemin Kırklareli Belediye Başkanı ve kent eşrafının bulunduğu topluluğa hardaliyenin milli bir içecek 
haline getirilmesini istemiştir. 1936 yılında çıkrtılan Ziraat Gazetesi’nin ilk sayısında hardaliyenin çok 
eski bir içeçek olduğu belirtilmiş ve nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Busbeque, 1954 yılında yazdığı “Türk 
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Mektupları” adlı kitabında, üzümlerin hardalla saklandığını ve elde edilen ürünün çok hoş lezzete sahip 
olduğunu belirtmiştir (Öztunç, 1940).  Ulu Önder Atatürk’ün isteği ise tam 80 yıl sonra gerçekleşerek 
2010 yılında hardaliye üretimi geleneksel üretimden seri üretime geçmiştir. 2017 yılında ise Kırklareli 
Hardaliyesi coğrafi işaret (mahreç işareti) alarak ülke çapında market raflarında yerini almıştır. 
 
Yapılışı 
 
Geçmiş dönemlerde Hardaliye’nin öğütülen hardal tohumlarının tülbent içine alınarak üzüm şırasıyla 
dolu olan bir küp içerisine sarkıtılması yoluyla fermente edildiği bilinmektedir. Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na göre Kırklareli Hardaliyesi’nin yapımı şu şekilde özetlenmiştir (TÜRKPATENT, 2017). 
Kırmızı-siyah renkli üzümler parçalayıcıdan geçirildikten sonra cibreli üzüm suyu, dövülmüş hardal 
tohumu ve vişne yaprağı ile birlikte paslanmaz çelik tanklarda, plastik büyük bidonlarda ya da meşe 
fıçılarında bekletilmektedir. Kullanılan kapta cibrenin alınması için genişçe bir kapak, hardaliyenin 
alınması için ise musluk bulunmaktadır. Dolum işlemi bir kat 5-10 cm kalınlıkta üzüm cibresi üstüne 
vişne yaprağı ve ezilmiş hardal ile (koruyucu amaçla) belli oranlarda K-Sorbat ve Na-Benzoat karışımı 
serpilmektedir. Tekrar üzüm cibresi ve diğer maddeler konularak kabın üstü 20-30 cm boş kalacak 
şekilde doldurulur. Cibrenin üste çıkmaması için paslanmaz çelikten yapılan delikli baskı aparatı 
konulur ve kabın kapağı kapatılır. Bu şekilde fermentasyona bırakılan karışımın ilk 1-2 hafta her gün alt 
musluktan sıvı alınıp üstten dökülerek homojenlik kazanması sağlanır. Hardaliye yapımının özgün 
materyali olan hardal tohumu, şıranın, şarap veya sirke haline dönüşmesini önlemektir. 20-22°C’ de 4-
5 hafta fermente olan karışımın sıvısı alınır, cibresi preslenip cibre suyu ile hardaliye sıvısı karıştırılarak 
dinlenme kazanına alınır. Bu kazanın altı konik olup taban noktasından 20-30 cm yukarıda musluk 
olmalıdır. Dinlenme kazanında tercihen 15 °C altında 2-3 hafta dinlendirilen sıvının bulanıklığa neden 
olan maddeleri dibe çöker. Musluktan berrak olarak alınan sıvıya hardaliye denir. Şişelenip mümkün 
olduğunca soğuk ortamda (5-10 °C) depolanır veya tüketime sunulur. Bu şekilde üretilen hardaliye, hafif 
yakıcı tadı ve hoş kokusu olan, içimi rahat alkolsüz bir üzüm içeceğine  dönüşür. Hardaliye kalitesi 
kullanılan üzümün çeşidi, olgunluk durumu, ekolojisi ve büyüme sezonundan etkilenmektedir 
(Aydogdu vd. 2014). 
 
Hardaliye yapımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar; 
Üzümün çeşidi: Tercihen Pamit ve Papazkarası ya da Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Öküzgözü, 
Cardinal, Alphonse Lavallée üzüm çeşitleri kullanılmaktadır. 
Üzümün teknolojik olgunluğu:Suda çözünür kuru madde (SÇKM) %22-26 Briks olmalıdır.  
Üzümün toplama ve taşıma biçimi: Hasat elle ya da makasla yapılmalı, üzümler zedelenmeden kasalara 
konulmalı, depolanmadan ve bekletilmeden hemen üretim sürecine alınmalıdır. Üzümler saplarından 
ayrılıp çatlatılarak tanklara alınmalıdır.  
Hardalın özellikleri: Siyah hardal olmalıdır. Hardal en fazla %50 oranında kırılmalı ve %0.5-1 oranında 
kullanılmalıdır. 
Vişne yaprağının kullanım oranı: %0.02-0.05 olmalıdır. 
Gıda katkı maddeleri: Üst sınır Sorbik asit-Sorbatlar için 300 ppm, Sorbik asit-Sorbatlar + Benzoik asit-
Benzoatlar için 250 ppm (birlikte kullanılması durumunda), Benzoik asit-Benzoatlar için ise 150 
ppm’dir. 
Üretim kabı: Paslanmaz krom çelik olmalıdır. 
Fermantasyon özellikleri: Fermantasyon ısısı 18-22 C, fermantasyon süresi ise 3-22 gün arasında 
değişmektedir. 
Saklama koşulları: Hardaliye üretiminden tüketimine kadar cam içerisinde saklanmalı, 4-5 °C’de 
muhafaza edilmeli ve en çok 1 yıl içerisinde tüketilmelidir. 
 
Besin Değeri ve Sağlık Açısından Önemi 
 
Amoutzopoulos, (2013)’e göre hardaliyenin enerji ve besin öğeleri Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Çizelge 1. Hardaliyenin enerji ve besin öğeleri* (Amoutzopoulos, 2013). 

 

*Hardaliyenin 100 g ağırlığında gerçekleştirilmiş analiz sonuçlarının hacimsel dönüşümleri yoğunluk 
1.07671 g/cm3esas alınarak yapılmıştır. 
TE: Trolox eşdeğeri, GAE: Gallik asit eşdeğeri, ORAC: Oksijen radikal absorbans kapasite, C3GE: 
siyanidin-3-glukosit eşdeğeri      
 
 
Geleneksel fermente içecek hardaliye bileşiminin önemli kısmını su (%88.51) oluşturmakta, ayrıca 
%92.8 karbonhidrat, 0.20 g/100 ml yağ, 0.98 g/100 ml diyet lif içermektedir. Bileşiminde protein tespit 
edilmemiştir. Yapısındaki şekerler %50.2 oranında glukoz ve %49.79 oranında fruktozdur. Önemli 
düzeyde demir (0.91 mg/100 mL) içermektedir. ORAC olarak saptanan toplam antioksidan aktivitesi 

Enerji ve besin ögeleri Hardaliye 
(100 ml) 

Enerji (kkal)  75.54 
Su (g)  88.51 
Kül (g)  0.23 
Protein (g)  0.00 
Yağ (g)  0.20 
Toplam diyet lif (g)  0.98 
Karbonhidrat (g)  17.53 
Fruktoz (g)  9.51 
Glukoz (g)  9.43 
Sakkaroz (g)  0.00 
Maltoz (g)  0.00 
Toplam şeker (g)  18.91 
β-Karoten (mg)  0.00 
E vitamini (mg)  0.00 
C vitamini (mg)  0.24 
Folat (μg)  1.01 
B1 vitamini (mg)  0.003 
B2 vitamini (mg)  0.01 
B6 vitamini (mg)  0.05 
Niasin (mg)  0.31 
Pantotenik asit (mg)  0.08 
Çinko (mg)  0.24 
Demir (mg)  0.91 
Fosfor (mg)  24.50 
Kalsiyum (mg)  13.45 
Magnezyum (mg)  13.59 
Potasyum (mg)  94.14 
Etil alkol (g)  0.23 
Toplam antioksidan aktivite (ORAC) 
(mmol TE)  

6.40 

Toplam fenol (mg GAE)  212.78 
Toplam antioksidan aktivite/ Toplam 
fenol  

0.03 

Toplam antosiyanin (mg C3GE)  4.17 
trans-Resveratrol (mg)  0.27 
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(6.4 mmol TE/100 mL) ve toplam fenolik bileşi içeriği (212.78 mg Gallik eşdeğeri(GAE)/100 mL) 
antioksidan özelliği bilinen portakal ve nar suyu gibi içeceklerin literatür verileri ile kıyaslandığında 
oldukça yüksektir. Hardaliyenin yapısında antosiyaninler (toplam antosiyanin: 4.17 mg Siyanidin-3-
glukosit eşdeğeri (C3GE)/100 mL) yanında, trans-resveratrol (0.27 mg/100 ml) ve kuersetin (6.55 
mg/100 ml) gibi biyoaktif bileşenler de önemli miktarda bulunmaktadır (Çizelge 1). 
Hardaliye, insan sağlığına faydaları açısından son yıllarda araştırmacıların çalışma konusu olmuştur. 
Yapılan çalışmalarda hardal tohumunun yapısında bulunan alil izotiyosiyanatın gösterdiği 
antimikrobiyal aktivitenin yanı sıra antikanser etki de gösterdiği bildirilmiştir (Arıcı ve Coşkun, 2001). 
Laktik asit fermantasyonu ile üretilen hardaliyenin yapısında Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, 
Lactobacillus casei subsp. pseudoplantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus pontis, Lactobacillus 
acetotolerans, Lactobacillus sanfransisco ve Lactobacillus vaccinostercus gibi laktik asit bakterileri 
tespit edilmiştir. Laktik asit bakterileri (LAB) asiditeyi arttırarak antimikrobiyal özellik 
sergilemektedirler ve bunun yanı sıra antitümoral aktivite, serum kolesterolünün düşürülmesi, laktoz 
intoleransının hafifletilmesi, bağışıklık sisteminin uyarılması, bağırsak mikrobiyotasının modülasyonu 
gibi probiyotik özellikleri nedeniyle de araştırmacıların ilgisini çekmiştir (Masood vd., 2011).  
Sağlıklı bireylerde hardaliyenin serum antioksidan ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisinin 
incelendiği bir doktora çalışmasında 89 sağlıklı bireyin günlük beslenme programlarına 6 hafta süreyle 
hardaliye tüketimi (1. Grup: 500 ml/gün; 2. Grup: 250 ml/gün) eklenmiştir. Hardaliye tüketen ve 
tüketmeyen gruplar karşılaştırılmış ve hardaliyenin sağlık ve beslenme parametreleri üzerindeki etkisi 
istatistik olarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, sağlıklı bireylerin günlük 250-500 ml hardaliye 
tüketiminin vücut ağırlıklarını arttırmaya yönelik negatif bir etkisinin bulunmadığı saptanmıştır. 
Hardaliye tüketen grubun toplam antioksidan kapasitesinin kontrol grubuna kıyasla çok daha yüksek 
seviyede olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sağlıklı bireylerde hardaliyenin, hücre hasarına yol açarak bazı 
hastalıkların risk seviyesinin artmasını sağlayan dien konjugat ve malondialdehit gibi birtakım oksidatif 
stres göstergelerini azalttığı da kanıtlanmıştır. Buna ek olarak kandaki seviyesi normalin üstüne çıktığı 
zaman sağlık açısından önem arz eden bir risk meydana getiren serum homosisteinin sağlıklı bireylerde 
hardaliye tüketimi sonucunda azaldığı da gözlenmiştir (Amoutzopoulos, 2013). 
Son yıllarda yapılan in vitro çalışmalarda ev yapımı ve ticari olarak üretilen hardaliyenin yüksek 
antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve antimikrobiyal etkinlik gösterdiği bildirilmiştir (Gündüz vd., 
2019). Hardaliyenin sahip olduğu bu biyolojik özelliklerin, üretimde kullanılan üzümlerin yapısında 
bulunan fenolik bileşiklerin çeşitliliği ve miktarından kaynaklandığı bildirilmektedir (Amoutzopoulos 
vd., 2013, Gündüz vd., 2019). 
 
Sonuç 
 
Hardaliye bir Anadolu içeceğidir. Trakya Bölgesi’nde özellikle Kırklareli İli ve çevresinde geleneksel 
üretimi yaygındır. Standarlara uygun üretimi konusunda gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte, 
antioksidan içeriğinin korunması başta olmak üzere, çok yönlü çalışmalara konu olması beklenen bir 
alandır. Bu derleme çalışması ile, Anadolu’nun kadim ürünlerinden üzüm ve bundan elde edilen milli 
bir içecek olan Hardaliye’nin bilinirliği ve tüketiminin artırılmasına katkı sunacağı ümit edilmektedir. 
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Özet 

 

Televizyon çok büyük bir hedef kitlesi olan, çok etkili bir iletişim aracı olma özelliği ile birlikte 
toplumları yönlendirme gücüne de sahip önemli bir kitle iletişim aracıdır. Türk halkının televizyona 
olan ilgisi, bu alanın farklı program içerikleri ve teknik devinimler ile zenginleşmesini beraberinde 
getirmiştir. Haberden magazine, spordan eğitime kadar hayata dair hemen her alan televizyonculuğun 
konusu olmaktadır. Bu noktada temel gereksinimimiz olan beslenme ile televizyon ilişkisi ilgi çekici bir 
yayıncılık faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir televizyon programı; bir fikrin ortaya atılması ve 
ortaya atılan bu fikrin geliştirilmesi süreçleri ile dekor, ışık, kamera, ses, kurgu ve reji gibi parçaların 
bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bütün kitle iletişim araçlarında olduğu gibi 
televizyonda da iletilecek bir mesaj vardır. Gastronomik unsurların kitle iletişim araçları içerisinde belki 
de en çok etkileme özelliğine sahip televizyonda yer bulması; göze ve kulağa aynı anda hitap eden, 
görsel ve işitsel argümanlarının farklı ayarlamalar ile izleyicide farklı etkiler oluşturabildiği ve bu 
anlamda hem içerik hem de teknik anlamda yönlendirici olabilen televizyon ile pek çok sosyal mesajı 
bünyesinde barındıran yeme içme kültür ve anlayışlarının kesişimi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 
çalışmada, kültürel anlamda bir çekiciliği olan gastronomi turizminin televizyonla ilişkisine yer 
verilecektir. Öncelikle Türk televizyonlarında gastronomik programların tarihine ilişkin süreç ve bu 
programların kültür turizmine etkileri anlatılacak daha sonra örneklem olarak seçilen 3 televizyon 
kanalında (NTV/Halkın Mutfağı, Show TV/Sevcan’la Lezzet Yolunda, 360/Anadoludayız) yayınlanan 
Malatya iline özel gastronomik açıdan önemli olan yemeklerin tanıtıldığı programların nitel içerik 
analizine yer verilecektir. Çalışmanın temel sorunsalı, izleyicinin bu programları izledikten sonra o yere 
gitme arzusunu oluşturan içeriklerde nelerden yararlanılmış? Çalışmanın amacı ise televizyonlarda 
yayınlanan gastronomi içerikli TV programlarının kültürel turizm açısından şehirleri nasıl etkilediğini 
ortaya koymak ve program yapımcılarının içerik üretirken neleri göz önünde bulundurduğuna dikkatleri 
çekmektir. Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar gastronomik TV programlarının kültürel turizm anlayışı 
içinde bir yere sahip olduğunu desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Televizyon Programı, Gastronomi, Kültürel Turizm, Malatya.  

 

THE EFFECT OF GASTRONOMIC TV PROGRAMS ON CULTURAL TOURISM: THE 
CASE OF MALATYA 

 

Abstract 

 

Television is an important mass communication tool that has a very large target audience and has the 
power to direct societies as well as being a very effective communication tool. The interest of the Turkish 
people in television brought about the enrichment of this field with different program contents and 
technical movements. From news to magazines, from sports to education, almost every field of life is 
the subject of television. At this point, the relationship between nutrition and television, which is our 
basic need, emerges as an interesting broadcasting activity. a television program; It emerges as a result 
of the process of putting forward an idea and the development of this idea and the combination of parts 
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such as decor, light, camera, sound, editing and director. As in all mass media, there is a message to be 
conveyed on television. The fact that gastronomic elements take place on television, which is perhaps 
the most influential among the mass media; It means the intersection of the culture and understanding 
of eating and drinking, which includes many social messages with television, which appeals to the eye 
and the ear at the same time, where its visual and auditory arguments can create different effects on the 
audience with different settings, and in this sense, which can be a guide in both content and technique. 
In this context, the relationship between gastronomy tourism, which has a cultural appeal, and television 
will be included in the study. First of all, the history of gastronomic programs on Turkish televisions 
and the effects of these programs on cultural tourism will be explained, then the gastronomically 
important special for Malatya, which is broadcast on 3 television channels (NTV/People's Kitchen, 
Show TV/On the way to taste with Sevcan, 360/Anatolia), will be explained. Qualitative content analysis 
of the programs in which the food is introduced will be included. The main problem of the study is what 
is used in the content that creates the desire of the audience to go to that place after watching these 
programs? The aim of the study is to reveal how TV programs with gastronomy content broadcast on 
television affect cities in terms of cultural tourism and to draw attention to what program producers 
consider when producing content. The results of the study support that gastronomic TV programs have 
a place in the understanding of cultural tourism. 

 

Keywords: Television Program, Gastronomy, Cultural Tourism, Malatya. 
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ABSTRACT 

The share of leisure tourism in total tourism has gradually decreased. On the other hand, rural tourism 
provides alternative occasions for tourists. Agro-tourism is one of the most popular rural tourism types. 
Agro-tourism has a more significant impact on rural development than other types of tourism due to the 
fact that it is based on activities related to agriculture and animal husbandry. Agro-tourism integrates 
agriculture (or animal husbandry), culture, and tourism. Because it hosts recreational activities such as 
farm maintenance, animal breeding, harvesting agricultural products, horse riding, and bird watching, 
agro-tourism allows the city residents to experience village curiosities. Local product and food festivals 
are also held within the scope of agro-tourism. Agro-tourism provides an essential opportunity for 
landlocked regions such as Mardin to be included in the tourism competition. 

Due to its natural, historical, and folkloric values, Mardin already has certain participation in the 
country's tourism. Ethnic and religious diversity, handicrafts, ancient cities, cultural assets, gastronomic 
elements, recreation and accommodation opportunities are among the factors that provide this share in 
tourism. However, Mardin needs to diversify and enrich its destinations to increase this tourism share. 
Therefore, viticulture tourism can be presented as a tourism activity with a certain potential within the 
scope of Agro-tourism for Mardin. 

Viticulture tourism includes activities such as vintage, vine leaves collection, grape leaf brine, grape 
juice, grape cider, vinegar, wine, molasses, pulp, walnut sausage, and raisins. Viticulture tourism also 
includes activities such as tasting grape and their derivatives competitions, overnight stays in farmer's 
houses, and participation in festivals and fairs. The sale of such products at fairs and festivals provides 
economic income to the local people. In addition, viticulture activities serve as entertaining and 
motivational functions for the local people. 

The province of Mardin has many advantages in viticulture. Wide vineyard areas branded with 
geographical indication viticulture derivatives (Ömerli Karfoki Grape, Syriac wine candidate), long-
lasting vintage, many grape derivatives and traditional processing workshops and historical ruins 
(Çılbira Antique Winery - a winemaking workshop during the Roman period) presence are some of 
these advantages. The fact that the vintage tourism season in the Mardin region coincides with the peak 
of July and October makes it easier for tourism destinations to take place as an enriching lunch. In 
addition, tourism business and accommodation opportunities, gastronomy and recreation experience in 
the province will accelerate the activation of viticulture tourism, which contains great potential. 

This study aims to integrate the grape, which is one of the local agricultural products, with tourism 
activities to contribute to the rural area's economy by increasing the added value of the product and 
making field research that will provide suggestions for the tourism diversity of the region. Since the 
study will be presented to the attention of tourism parties, it will make its implementation easier. The 
study is important as it directs viticulture in many country regions to agro-tourism, which is almost non-
existent. In addition, the research is expected to contribute to the insufficient literature in this field. 

Keywords: Agro-tourism, alternative tourism, grape derivatives, Mardin, viticulture 
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MARDİN İLİNİN AGRO-TURİZM KAPSAMINDA BAĞCILIK TURİZMİ 

ÖZET 

Son zamanlarda eğlence turizmin toplam turizmdeki payı giderek azalmaktadır. Buna karşın 
monotonluğun ötesinde fırsatlar sağlayan kırsal turizm turistlere alternatif olanaklar tanımaktadır. Kırsal 
turizm türleri arasında son zamanlarda rağbet gören turizm çeşitlerinden biri de agro-turizmdir. Tarım 
ve hayvancılığa dayalı aktiviteler barındırmasıyla kırsal kalkınmaya diğer turizm türlerine göre daha 
fazla etki etmektedir. Agro-turizm; tarım (veya hayvancılık), kültür ve turizmin entegrasyonuyla yapılan 
çok yönlü bir turizm türüdür. Çiftlik bakımı, hayvan yetiştiriciliği, tarım ürünlerin hasadı, at biniciliği, 
kuş gözlemciliği gibi rekreasyon faaliyetlerini de barındırması kent sakinlerin köy meraklarını 
deneyimlemelerine imkân tanımaktadır. Agro-turizm kapsamında aynı zamanda yerel ürün ve yemek 
festivalleri de yapılmaktadır. Agro-turizm Mardin gibi denize kıyısı olmayan yörelerin turizm 
rekabetine dahil olabilmeleri için önemli fırsat tanımaktadır.  

Mardin’in doğal, tarihi ve folklorik değerlerinden dolayı ülke turizmde hali hazırda belli bir payı 
mevcuttur. Benzerlerine az rastlanan etnik çeşitliliği, dini farklılığı, el sanatları, antik kentleri, kültürel 
varlıkları, gastronomik unsurları, dinlenme ve konaklama olanakları turizmdeki bu payın eldesini 
sağlayan etmenlerdendir. Lakin Mardin’in turizmdeki bu payı perçinlemesi ilaveten artırması için 
destinasyonlarını çeşitlendirmesi ve zenginleştirmesi gerekmektedir. Bu gerekçeyle Mardin’in Agro-
turizm kapsamında belli bir potansiyele sahip turizm faaliyeti olarak bağcılık turizm sunulabilir. 

Bağcılık turizmi içeriğinde; bağ bozumu, asma yaprağı toplama, üzüm yaprak salamurası, üzüm suyu, 
üzüm şırası, sirke, şarap, pekmez, pestil, ceviz sucuğu, köfter, palüze, kuru üzüm yapımı gibi faaliyetler 
mevcuttur. Bunun yanında bağcılık turizme üzüm ve türevlerinin tadım yarışmaları, çiftçi hanelerinde 
geceleme, festival ve fuara katılma gibi etkinlikler de dahil edilmiştir. Fuar ve festivallerde bu tür 
ürünlerin satışının yapılması yerel halka ekonomik gelir sağlamaktadır. Bunun yanında bağcılık turizmi 
etkinlikleri yöre halkı için eğlendirici, moral ve motivasyon sağlayıcı işlevlerde görmektedir. 

Mardin ilinin bağcılık turizmde birçok avantajı vardır. Geniş bağ alanları, markalaşmış coğrafi işaret 
bağcılık türevleri (Ömerli Karfoki Üzümü, Süryani şarabı- aday) ihtiva etmesi, uzun süren bağ bozumu, 
birçok üzüm türevi ve geleneksel işleme atölye ve tarihi kalıntıların (Çılbira Antik Şarap İşliği-
Romalılar döneminde şarap üretilen bir imalathane) varlığı bu avantajlardan bazılarıdır. Mardin 
yöresinde bağbozumu turizm sezonunun en yoğun olduğu temmuz ve ekim ayları arasına denk gelmesi 
turizm destinasyonlarını zenginleştirici bir öğle olarak yer almasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ilin 
turizm işletme ve konaklama imkanları, gastronomi ve rekreasyon tecrübesi büyük bir potansiyel ihtiva 
eden bağcılık turizmi harekete geçirmeyi hızlandıracaktır. 

Bu çalışmadaki amaç, yerel tarım ürünlerinden olan üzümün turizm faaliyetleriyle entegre edilerek hem 
ürünün katma değerlerin artırarak kırsal kesimin ekonomisine katkı sağlamak hem de yörenin turizm 
çeşitliğini öneriler sağlayacak bir alan yazı araştırmasını yapmaktır. Çalışma turizm taraflarının ilgisine 
sunulacağı için hayata geçirilmesini daha olağan kılacaktır. Çalışma ülkemizin birçok yöresinde yapılan 
bağcılığı yok denecek kadar az olan agro-turizme yönlendirmesi mahiyetiyle önemlidir. Ayrıca 
araştırma bu alandaki yetersiz literatüre de katkı sunması beklenmektedir.  

Anahtar sözcükler: Agro-turizm, alternatif turizm, bağcılık, Mardin, üzüm türevleri 

1. GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinin başlarından itibaren turizmdeki gelişim ve doyum sektörde pay almak 
isteyenler için rekabet koşullarını zorlamıştır. Rekabet koşulları gereği işletmeleri alternatif turizm 
arayışlarına girime yarışına sokmuştur (Günal, 2005). Bu kapsamda popülerleşen doğa, kültür, eğitim, 
inanç, kongre, spor, gastronomi, ekoloji ve kırsal turizm çeşitleri bunlardan bazılarıdır (Tuna, 2018). Bu 
faaliyetler turizmi sıradanlıktan çıkarmakla birlikte denize kıyısı olmayan yerlerinde turizmden daha 
fazla pay almalarını sağlamaktadır. Bu tür alternatif turizm faaliyetlerin gerçekleşmeleri o yörenin o 
turizm türüne uygun doğal ve beşerî olanaklarıyla mümkün olmaktadır (Köroğlu ve Kahraman, 2014). 

Mardin; denize kıyısı olmayan ülkemizin önemli turizm potansiyeline sahip şehirlerden birisidir (Atsız 
ve Kızılırmak, 2007).  Söz konusu turizm potansiyelini oluşturan etmenlerden bazıları aşağıdaki gibi 
sıralanmıştır; 
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 Hristiyanlığa ait soyut ve somut varlıklar (kilise, manastır vb.), 
 Türk - İslam eserleri (Tarihi cami, medrese ve hamam gibi yapılar), 
 Gastronomik varlıklar (Süryani şarabı), 
 El sanatları (bakırcılık, tahta oymacılığı, keçecilik vb.), 
 Tarihi ve doğal güzellikler (Savur vb.), 
 Folklorik Değer (tören ve kutlama gelenekleri gibi) 

Mardin’in söz konusu bu potansiyele rağmen turizm sektöründe yeteri kadar istifade edilmemektedir. 
Bu çalışmadaki amaç, yerel tarım ürünlerinden olan üzümün turizm faaliyetleriyle entegre edilerek hem 
ürünün katma değerlerin artırarak kırsal kesimin ekonomisine katkı sağlamak hem de yörenin turizm 
çeşitliğini öneriler sağlayacak bir alan yazı araştırmasını yapmaktır. Çalışma turizm taraflarının ilgisine 
sunulacağı için hayata geçirilmesini daha olağan kılacaktır. Çalışma ülkemizin birçok yöresinde yapılan 
bağcılığı yok denecek kadar az olan agro-turizme yönlendirmesi mahiyetiyle önemlidir. Ayrıca 
araştırma bu alandaki yetersiz literatüre de katkı sunması beklenmektedir.  

2. AGRO-TURİZM  

Agro-turizm (kırsal); kentte yaşayan bireylerin köy ve kır yaşantısını deneyimlemeyi sağlayan 
konveksiyonel dışı bir alternatif turizm türüdür. Bu tür turizm kapsamında; at biniciliği, kuş 
gözlemciliği, mutfak faaliyetleri, arı yetiştiriciliği, çiftlik bakımı, hayvan yetiştiriciliği, tarım ürünlerin 
hasadı ve bağcılık gibi etkinlikler yapılmaktadır (Yapıcı, 2021). Agro-turizm bu mahiyetiyle kırsal 
kesime diğer turizm türlerine göre daha fazla katkı sağlamaktadır. 

Özkan’nın (2007) turistlerin, doğal ortamlarda tatillerini geçirmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak 
amacıyla kırsal bir yerleşmeye giderek, konaklamaları ve o kırsal yerleşmeye özgü etkinlikleri 
izlemeleri ya da katılmaları şeklinde tanımladığı kırsal turizmin ülke ekonomisine birçok boyutta fayda 
sağlamaktadır. Kırsal turizmin ülkeye ekonomik, sosyokültürel ve çevresel katkı bu faydalardandır (İnan 
ve Baycar, 2022). Ülkemizin tarım, hayvancılık ve kır zenginliği yanında köklü turizm tecrübesi 
ülkemizde bu konuda önemli bir potansiyeli ortaya koymaktadır. Ülkemizde bu turizm türü içerisinde 
en fazla potansiyeli olan faaliyet bağcılık turizmidir. Tarımın turizmde kullanılması aynı şekilde ticaret 
ve tarımın gelişmesine vesile olmaktadır. Nitekim son yıllarda iç ve dış turizme paralel olarak artan 
şarap tüketimi, yeni üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi ve yeni bağ alanlarının oluşturulması bu olgunun 
sonucu olarak sunulmuştur (Türkben vd., 2012). 

3. BAĞCILIK TURİZMİ 

Ülkemiz, dünyanın bağcılık tarımı için ideal iklim kuşağı üzerinde konumlandırılmıştır. Öyle ki tarihin 
çok eski dönemlerinden beri ülke topraklarımızda bağcılık yapılmakta ona ait bir kültür gelişimi söz 
konusu olmuştur (Ünal, vd., 2020). Basit bir ifade ile agro-turizm, tarım faaliyetlerin turizme 
uyarlanması olarak tanımlanmaktadır (İnan ve Baycar, 2022). Bu anlamda bağcılık turizmi üzüm ve 
alakalı unsurlarının (ağacı, yaprağı, bahçesi, üretimi, türevleri vb.) turizmde kullanılmasıdır.   

Bağcılık turizmi faaliyetleri olarak; ürün işleme (kuru üzüm yapımı, üzüm yaprak salamurası, üzüm 
suyu, sirke, pekmez, üzüm şırası, şarap, pestil, palüze, ceviz sucuğu, köfter vb.), asma yaprağı toplama, 
bağ bozumu vb. çok çeşitli etkinlikler mevcuttur (Yapıcı, 2021). Ülkemiz ve dünyada hali hazırda 
yapılan şarap turizm bu turizm türünün bir parçasıdır (Yıldız, 2009). Bunun yanında bağ bozumu, üzüm 
festivalleri ve ürün yarışmaları (en iyi pekmez gibi) gibi unsurlar bu turizm destinasyonların 
tamamlayıcı uygun unsurlarıdır. 

Mardin’in doğal yapısı bağcılık için elverişli bir yapıdadır. Aynı zamanda Mardin’in beşerî yapısı da bu 
faaliyetin gelişip desteklenmesini sağlamıştır. Mardin’in bağcılık faaliyet ve turizminin gelişmesinde 
bazı etmenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

 Bağcılıkla ön plana çıkmış yerleşim yerlerin varlığı (Midyat, Ömerli, Dargeçit ve Savur), 
 Yerel yönetimlerin ürünü ön plana çıkarmış olmaları (Ömerli Belediye amblemi üzüm salkımı), 
 Süryani şarabı ve şarap evin varlığı, 
 Popüler kültürdeki kullanımı (Hükümet Kadın 2 filmi – bağ bozumu ve şarap yapımı 

özendirilmektedir.), 
 Ürün festivallerin kutlanması (Geleneksel Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali) 
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 Üzüm türevlerin geliştirilmesi (pekmez, pestil, cevizli sucuk vb.) 

4. MARDİNDE BAĞCILIK TURİZM 

Doğal, tarihi, sosyal konumu ile Mardin ülkemizin kendine özgü konumu ile en önemli kültürel 
destinasyonlardan biridir (Atsız ve Kızılırmak, 2017). Söz konusu bu turizm destinasyon öğeleri çok 
sayıda tarihi ve folklorik değerlerinden müteşekkildir. Kentteki; Hristiyanlık dinine ait manastır, kilise 
ve yapılar, Türk İslam eserleri, geleneksel evler, el sanatları, yeme-içme kültürü, yerleşim yerlerin genel 
özgün görünümleri vb. öğeler bunlardan bazılarıdır (Günal, 2005).  Mardin ekonomik gelirlerinden birisi 
olan bağcılık turizm açısından da önemli bir konumu ve potansiyeli mevcuttur. Mardin bağcılık 
turizminde kullanılan ve/veya kullanılabilecek birçok unsura sahiptir. Üzüm çeşitleri ve türevleri, üzüm 
festivalleri, şarap evleri ve tanıtım çabaları bunlardan bazılarıdır. 

 4.1 Mardin Üzüm Çeşitleri 

Üzümün çeşitliliğinin fazlalığı çok geniş kullanımına (sofralık, kuru üzüm, şarap, pekmez vb.) avantaj 
sağlamaktadır. Bunun yanında farklı üzüm çeşitlerinin farklı dönemlerde hasat edilmesi turizm sezon 
uzunluğu açısından da ayrıca önem ifade etmektedir. Mardin üzüm çeşitliliği bakımında avantaja 
sahiptir. Nitekim Mardin’de farklı dönemlere hasadı denk gelen 12’si sofralık, 6’sı sofralık-kurutmalık 
ve 2’si sofralık-şıralık olmak üzere onlarca çeşidi mevcuttur. Ürün çeşitliliği aynı zamanda uzun hasat 
dönemi (temmuz ayında başlayıp ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir) oluşturmaktadır (Ünal, 
vd., 2020). Turizm sezon genişliği bakımından kritik öneme sahip olan uzun hasat dönemi ile bağ 
bozumu gibi daha uzun dönem yapılabilme şansı yakalamaktadır. Turistlerin yöreye ait ürünleri tadım 
ve deneyimleme arzularına olanak sağlamaktadır. 

 4.2 Üzüm Türevleri ve Yemeklerde Üzüm  

Üzüm, sofralık taze olarak tüketilebildiği gibi farklı yöntem ve tekniklerle işlenerek de üzüm türevi 
olarak tüketilebilmektedir.  Eskiden aynı dönemde hasat edilen ürünlerin yıl boyunca güvenli bir şekilde 
muhafaza için işlenen ürün günümüzde ise yeni tat ve lezzetlerin oluşumu için işlenmektedir. Pekmez, 
sirke, meyve suyu (üzüm suyu), kuru üzüm, üzüm yaprak salamurası, üzüm şırası, şarap, pestil, palüze, 
ceviz sucuğu, köfter vb. ürünler üzümden bu amaçla üretilen ürünlerden bazılarıdır. Yörede yetiştirilen 
ürünlerden; Ömerli Karfoki Üzümü, Mazrone pekmezi, kuru üzüm, pestil, cevizli (veya bademli) sucuğu 
ve Süryani şarabı bu ürünlerden en ön plana çıkanlardandır. Aynı zamanda pekmez, pestil, sucuk ve 
kesme gibi üzüm türevleri turistlerin yöreye ait ürünleri satın alma davranışlarına imkân 
oluşturmaktadır. 

4.3 Süryani Şarabı, Çılbira Antik Şarap İşliği ve Şarap Evleri 

Süryani Şarabı: Yörede yaşayan Süryaniler ve Ermeniler, iki bin yıldır üzümlerden konveksiyonel 
tekniklerle şarap üretmektedirler. Şarabın, Hıristiyanlar için kutsal sayılmasının etkisiyle Süryaniler için 
de binlerce köklü bir geçmişi barındırmaktadır. Daha önce sadece evlerde aile tüketimi miktarınca 
yapılan Süryani şarabı son yıllarda popülerleşmesiyle beraber kitlesel üretimle gerek yöre halkına gerek 
ticarete gerekse de turistlere arz edilebilmektedir (Mardin Valiliği, 2021). 

Çılbira Antik Şarap İşliği: Dördüncü yüzyıla tarihlendirilen Çılbira Antik Şarap İşliği, Romalılar 
döneminde şarap üretilen bir imalathanedir. Mardin’de Diyarbakır karayolunun 3. km’sinde bulun işlik, 
2012 senesinde Mardin Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından keşfedilmiştir. Çılbira Kürtçe kökenli 
olup Türkçe‘de Kırk Kuyular anlamına gelmektedir. Tek parça kaya üstünde 105 sarnış ve 10 adet ezme 
ünitesi olan işlik, tarihi birçok kalıntıyla (kaya mezarı ve kilise gibi) beraber bulunmaktadır (Mardin 
Valiliği, 2021). 

Şabo Süryani Şarap Evi: Son yılarda şarap turizmin önemli bir öğesi olan şarap evlerinden bir tane de 
Mardin’de bulunmaktadır. 2011 yılında Midyat’ta kurulan Şabo Süryani Şarap Evi yöreye ait birçok 
farklı şarabı deneyimleme olanağı tanımaktadır. Yöre halkına ve turistlere bu alanda hizmet sunmaktadır 
(Şabo Süryani Şarap Evi, 2022).    

4.4 Mardin Üzüm Festivalleri 

Festival, kutlanma zamanı daha önceden belirlenmiş tek seferliğine veya geleneksel olarak belli bir 
periyotta sürekli devam ettirilen yörenin simgesel etkinlikleri olarak tanımlanabilmektedir (Olcay ve 
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Yavuz, 2020). Yöresel ürünleri ön plana alarak kutlanan bu tür festivaller, yerel yemek kültür mirasının 
korunması, yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak açısından önemdirler (İnan ve Baycar, 
2022). Bu tür festivaller turizm destinasyonlarında çekicilik unsuru olarak işlev görmelerinin yanında 
ürünlerin tanıtılması ve markalaşmasını sağlamaktadırlar (Keskin, 2021). Gastronomi festivalleri; yerel 
yiyecek işletmeleri güçlendirmekte turizmin sürdürülebilirliğe, gıda ve biyolojik çeşitliliği katkı 
sağlamaktadırlar (Cömert ve Çetin, 2017). Mardin’in Ömerli ilçesinde geleneksel olarak kutlanan 
Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali bu işleve sahip ürün odaklı bir festivaldir. Ömerli Bağ 
Bozumu Kültür ve Sanat Festivalinde; harire tatlısı, cevizli sucuk ve Mazrone Pekmezi gibi üzüm 
türevleri hazırlanmaktadır (Sabah, 2021).  

 4.5 Tanıtım ve Markalaştırma Çabaları 

Mardin’de üzüm ve türevlerinin tanıtım ve markalaşma adına gerek idari yapıların gerek ticari 
işletmelerin önemli çabaları mevcuttur. Geleneksel - sosyal medya haberleri, coğrafi işaretler, film - 
belgesel ve kurum amblemleri bu çabalardan bazılarıdır.  

Coğrafi İşaretleri: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Mardinde coğrafi işaretlerle 
tescillenen üzüm ve türevine ait öğeler mevcuttur. Midyat Zeynebi Üzümü ve Ömer Karfoki Üzümü 
Türk Patent Enstitüsünden bu anlamda tescillenmişlerdir.  

Film ve Belgeseller: Film ve belgeseller popüler kültürün önemli unsurlarıdır. Mardin’de bağ bozumu 
ve Süryani Şarabı konu alan birçok film, belgesel ve haber yapılmıştır. En çok dikkat çeken ve etki 
uyandıran Hükümet Kadın 2 filminin bağ bozumu ve şarap yapım sahnesidir. 

Amblemler: Kentin logoları; turizm destinasyon markası oluşturmada şehrin tarihi, kültürel, turistik ve 
doğal çekiciliklerini yansıtması açısından önem ifade etmektedir (Başarangil, 2021). Mardin’in 
bağcılıkta önemli ilçelerinden biri olan Ömerli’nin belediye ambleminde üzüm salkımı kullanılmıştır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kendisine has doğal ve beşerî yapısıyla Mardin ülkemizin önemli turizm şehirlerindedir. Din, kültür ve 
tarih turizmi ilde yapılan önde gelen turizm türlerindendir. Bunun yanında Mardin’in gastronomi ve kır 
turizmde yüksek potansiyele sahip öğeleri mevcuttur. Bağcılık turizm bu kapsamda değerlendirilecek 
bir turizm faaliyetidir. Mardin’in, bir çok üzümü çeşidi, üzümden geliştirilen ürünleri, tarihi ve dini bir 
çok birikimi, ürün odaklı rekreasyon etkinliği ve tanıtım - markalaşması faaliyeti bu potansiyelin önemli 
unsurlarındandır. Bu potansiyelin agro-turizm kapsamında değerlendirilerek kullanılması şehre önemli 
gelir kaynağı sağlayacaktır. Bağcılık turizminin yaygınlaşmasıyla yörenin kırsal kesiminin söz konusu 
ekonomik kazancının yanında turizm işletmeleri içinde ilave bir kazanç olacağı ön görülmektedir. 
Yeknesaklaşan turizm olgusunu da bir alternatif oluşturacağı da kaçınılmazdır. Ürün bazlı 
destinasyonun bütüncüllüğü göz önünde bulundurulduğunda tarım, ticaret ve turizm sektörleri için çoklu 
fayda sağlayacaktır. Bağcılık turizminde kullanılan ürünlerin katma değerleri de artacaktır. Destinasyon 
zenginleştirilmesi adına ürünün tarihi gelişim ve mevcut durumunu sergileyecek müze gibi kültürel 
varlıkların kurulması faydalı olacaktır. Söz konusu destinasyon unsurların artırılması da turist kalış 
süresi artıracak turistten kişi başı kazancı artıracaktır. Aynı zamanda üzüm gibi gastronomik unsurların 
turizmde kullanılması bu tür varlıklara ait kültürel birikimin korunmasını da sağlayacaktır. 
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Products with geographical indications greatly contribute to the promotion and branding of destinations. 
The purpose of geographical indications; To encourage diversity in agricultural production by protecting 
a geographical name, the characteristics of which come from a region, knowledge and skill, against 
fakes and imitations, to protect the self-existence, to develop original products, and to inform consumers 
about the origin of the products. In other words, a geographical indication is a quality that certifies that 
the product or products belonging to a certain region and originating from the culture of that region are 
legally qualified. Malatya province has 19 registered geographically indicated gastronomy products by 
the Turkish Patent and Trademark institution. With this research, it is aimed to reveal the perceptions 
and attitudes of the province of Malatya towards the use of gastronomy products with geographical 
indications by the kitchen chefs. In this context, face-to-face interviews were held with kitchen chefs 
working in food and beverage businesses. During the interview, the attitudes and perceptions of the 
kitchen chefs were examined with a semi-structured questionnaire. Content analysis technique, one of 
the qualitative research methods, was used for the analysis of the research data. As a result of the 
negotiations; Suggestions and strategies have been put forward on how to increase the use and awareness 
of geographically indicated products. In addition, suggestions were made about other gastronomic 
products that can be evaluated within the scope of geographical indication. When evaluated in this 
context, it is predicted that the research will contribute to the deficiency in the literature. 

 

Keywords: Gastronomy, Geographical indication, Malatya.                       
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ÖZET: 

Bulunduğu yörenin mutfak kültürünü ve tarihini tanıtmada en etkili yollardan birisi olan gastronomi 
müzeleri, gastronomi turizminin gelişmesi için önemli faktörlerdendir. Turizm sektöründeki 
değişikliklere paralel olarak yerli ve yabancı turistlerin alternatif turizm çeşitlerinden birisi olan 
gastronomi turizmine yönelmesiyle birlikte gastronomi müzeleri de ön plana çıkmış ve adından 
oldukça bahsettirmiştir.  
Gastronomi müzeleri; zengin mutfak kültürümüzün ve tarihi değerlerimizin yerli ve yabancı turistler 
ile gelecek kuşaklarımıza tanıtılması, öğretilmesi ve unutulmamasını sağlamak, turizmi canlandırmak 
için önemli bir görev üstlenmişlerdir. Güzel Aydın (2018)’e göre 7, Sandıkcı (2019)’a göre 20 adet 
olan ülkemizdeki gastronomi müzelerinin sayısı da tüm dünyada olduğu gibi gün geçtikçe artmaktadır. 
Özelikle son yıllarda yapılan kapsamlı çalışmada Türkiye’de gastronomi müzeleri geniş çaplı 
değerlendirilmiştir. Dünya genelinde ülke ve bölge bazlı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bununla 
birlikte tarihle lezzeti görsellikle buluşturan ve tüm duyuları harekete geçiren bu müzelerin tanıtılan 
gastronomi temaları ve sergilenme biçimi temelinde Türkiye ve diğer ülkeler açısından birlikte 
değerlendirilip karşılaştırıldığı bir alan çalışmasının olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada, gastronomi 
temalı müzelere dikkat çeken farklılıkların, ele alınan temaların ve Türkiye açısından öne çıkan 
unsurların belirlenerek karşılaştırması, Ülkedeki müzelerin tanınırlığını artırmak, daha büyük kitlelere 
hitap etmesini sağlamak amacıyla çeşitli stratejilerin geliştirilmesi ve benzer çalışmalar için temel 
teşkil etmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden “doküman 
analizi” kullanılarak “gastronomi, müze” anahtar kelimeleri kullanılarak alan yazın taraması yapılmış 
ve elde edilen tüm belgeler incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; dünyadaki gastronomi temalı 
müzelerin Türkiye’de ki müzelerden farklı olarak eğitimci,  dinamik, canlı, ziyaretçiye yönelik farklı 
ziyaret saati uygulamaları ve çekiliği artırıcı görsel yansıtmaları olan, istihdam sağlayabilme gibi 
birçok özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Türkiye’de varolan ve 
açılması öngörülen gastronomi müzelerine benzer özelliklerin kazandırılması adına çeşitli öneriler 
sunulmuştur. 
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TURİZM’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ KULLANIMI, AVANTAJLARI 
VE ZORLUKLARI 
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Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte yeni teknolojilerin turizm sektöründe kullanımı 
artmıştır. Turizm de rekabetçi olabilme adına farklı teknolojilerin kullanımı önemli bir değer olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Turizm sektörünün aktif rollerden olan turistlerin teknoloji kullanmaları, 
teknolojiye yatkın, yenilikçi turist profillerini ortaya çıkarmıştır denilebilir. Bu farklı profillere karşılık 
verebilmek, fark oluşturabilmek adına yeni teknolojilerin turizm sektörüne entegrasyonunun önemli 
olduğu söylenebilir. Günümüz teknolojileri arasında yapay zekâ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 
blok zincir gibi teknolojiler son kullanıcının da kullanabildiği teknolojiler haline gelmiştir. Bu 
teknolojiler arasında popülerliği gittikçe artan artırılmış gerçeklik teknolojileri şirketlerin ve 
araştırmacıların yöneldiği popüler konular haline gelmiştir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi; sanal ve 
gerçek ortamların üst üste bindirilmesi olarak açıklanmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 
sunduğu imkânlar neticesinde kullanım alanının bir hayli geniş olduğu söylenebilir. Artırılmış gerçeklik 
teknolojileri turizm, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
teknolojilerin özellikle turizm alanına entegre edilmesi ile birlikte turizm sektörüne sunduğu kolaylık ve 
kullanışlılık bu alandaki yatırımların sayısını artırmıştır. Seyahat edilmesi zor ve güç olabilecek tarihi 
alanların ziyaret edilmesi günümüz teknolojilerinden olan artırılmış gerçeklik teknolojileri yardımıyla 
oldukça kolay bir hale gelmiştir. Bunun yanında turistlere yön gösterme ve yol arkadaşlığı yapması 
bakımından artırılmış gerçeklik teknolojisi önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Turistler konum tabanlı 
veya hedef tabanlı olmak üzere istedikleri yer ve zamanda artırılmış gerçeklik desteği ile rehberlik 
alabilirler. Bu çalışmada turizm sektörüne yönelik sürükleyici ortamlar sunan artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının kullanımları, turizm sektörüne sağladığı avantaj ve zorluklardan bahsedilecektir. Son 
yıllarda turizm sektöründe kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin ortaya konulması ile birlikte 
sektör çalışanlarına, alan araştırmacılarına ve girişimcilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Keywords: Tourism, Augmented Reality, Technology integration 
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Özet 

Bildiride Malatya ili ve çevresinin eko turizm açısından potansiyeli ele alınarak, yerel kalkınma 
bağlamında eko turizm faaliyetlerinin olası etkileri analiz edilmeye çalışılacaktır. Turizmin olumsuz 
etkilerinin en alt düzeye indirilmesi amacıyla sosyo-kültürel ve doğal çevreye yönelik uzun vadeli 
izleme ve değerlendirme programlarının desteklenmesi dünya genelinde önem arz etmeye başlamıştır. 
Türkiye’de de turizm endüstrisinde değişen bakış açıları, gelişen yeni yaklaşımlar ve artan çevre 
hassasiyeti sonucu turizmin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini artıracak şekilde gelişmesinin 
sağlanması, doğal ve sosyo-kültürel çevreyle uyumlu olacak şekilde turizm politikaları izlenmesi dikkat 
çeker hale gelmiştir. Malatya gibi şehirler kitle turizmi yerine eko-turizm anlayışıyla yol alarak turizm 
sektörü içerisinde kendilerine özel bir yer edinebilir ve marka şehirler haline gelebilirler. Malatya 
kendine has doğası, coğrafi yapısı, mutfak ve yemek kültürü ile turistlere alternatif turizm rotaları 
sunabilir; geleneksel değerleriyle modern yaşam tarzını birlikte yansıtan şehir yapısıyla farklı sosyo-
kültürel yapıdan, farklı ülkelerden ve yaş gruplarından yerli ve yabancı turisti ağırlayarak eko turizm 
potansiyelini ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda çalışmada önce eko-turizmin içeriği, ortaya çıkışı ve 
önemi kısaca anlatılarak, daha sonra turizm endüstrisinde meydana getirdiği yeni açılımlar ve ortaya 
koyduğu potansiyel ile birlikte Malatya özelinde alternatif turizm rotaları ve destinasyonları ele 
alınacaktır. Şehir ekonomileri açısından kırsal ve bölgesel kalkınmaya olası etkileri analiz edilmeye 
çalışılacaktır.  
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EVALUATION OF MALATYA CUISINE AND FOOD CULTURE IN THE CONTEXT OF 
ECO-TOURISM POTENTIAL 
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Abstract 
In this paper, the potential of Malatya province and its surroundings in terms of eco-tourism will be 
discussed and the possible effects of eco-tourism activities in the context of local development will be 
analyzed. In order to minimize the negative effects of tourism, it has become important to support long-
term monitoring and evaluation programs for socio-cultural and natural environment around the world. 
In Turkey, as a result of changing perspectives in the tourism industry, developing new approaches and 
increasing environmental sensitivity, ensuring the development of tourism in a way that will increase 
the social and environmental capacity of the region, and following tourism policies in harmony with the 
natural and socio-cultural environment has become remarkable. Cities like Malatya can take a special 
place in the tourism sector and can develop as a brand city via eco-tourism instead of mass tourism. 
Malatya can offer tourists alternative tourism routes with its unique nature, geographical structure, 
especially cuisine and food culture. With its city structure that reflects traditional values and modern 
lifestyle together, it can reveal its eco tourism potential by hosting local and foreign tourists from 
different socio-cultural structures, different countries and age groups. In this context, first the content 
and emergence of eco-tourism and its importance will be briefly explained; then the new expansions in 
the tourism industry and alternative tourism routes and destinations in Malatya with its potential will be 
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discussed. Also it will be tried to analyze its possible effects on rural and regional development in terms 
of urban economies. 

Key Words: Eco-tourism, cuisine and food culture, Malatya province 
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TURİZM’DE YENİ BİR ROTANIN GEREKSİNİMİ: BİLİM ROTASI 

Özge Korkmaz 
Doç. Dr., Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 

ORCID: 0000-0001-9275-1271. 

Özet 

Değişen dünyada yeniliğe adapte olabilmek sadece devletler için değil bireyler için de zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu zorunluluk özellikle de COVID-19 sonrasında, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ötesinde 
reformlara yol açmıştır. Pandemi ile birlikte, eğitim eşitsizliği kavramı daha görünür olmuş, ülkelerin 
kültürel ve bilimsel faaliyetleri desteklemesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır ve farklı uygulamalar 
yapılmıştır. Örneğin, pandemi sürecinde bilimsel ve kültürel faaliyetlere olan ihtiyacı karşılamayı 
hedefleyen ülkelerde, müze ziyaretleri, tiyatro gösterimleri ve konserler gibi faaliyetlerin sanal ortamda 
sunulduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda Dünya’da ve Türkiye’de her kesimden insanın bilimsel 
yeniliklere yönelmesini hedefleyen politikalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu amaca en iyi hizmet 
veren bilim merkezleri de ülkeler için önemli bir araç olmuştur. Bilim merkezleri kuruldukları şehrin 
gelişiminde kritik bir role sahiptir ve bölgesel kalkınmada sosyo-ekonomik etkileri bulunmaktadır. 
Örneğin, bilim merkezindeki faaliyetler ulusal ve uluslararası medyanın ilgisini çekerek, şehrin 
popülerliğine katkı sağlayabilmektedir. Her kesimden bireyin gelişiminde önemli olmasının yanı sıra, 
yenilikleri, buluşları ve kalkınmayı beraberinde getirebilmektedir. Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de 
kurulan bilim merkezleri hakkında bilgiler sunulacak, ardından bilim merkezleri arasındaki farklılıklara 
değinilerek, bilim meraklısı ziyaretçiler için bilim merkezleri rotası gereksinimine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim merkezi, turizm, Türkiye 
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THE NEED FOR A NEW ROUTE IN TOURISM: THE SCIENCE ROUTE 

 

Abstract 

 

Being able to adapt to innovation in the changing world has become a necessity not only for states but 
also for individuals. This necessity has led to reforms beyond the level of development of countries, 
especially after COVID-19. With the pandemic, the concept of educational inequality has become more 
visible and the need for countries to support cultural and scientific activities has emerged, and different 
applications have been made for this purpose. For example, in countries that aim to meet the need for 
scientific and cultural activities during the pandemic process, it has been observed that activities such 
as museum visits, theater performances, and concerts are offered through the virtual world. In this 
context, policies that direct people to scientific innovations in the world and Turkey have begun to be 
emphasized. Science centers that best serve this purpose have also been an important tool for countries. 
Science centers have a critical role in the development of the city where they are established and have 
socio-economic effects on regional development. Science centers are important in the development of 
individuals from all walks of life, and they can also bring innovations, inventions, and development. In 
this study, we will first present information about the science centers established in Turkey, then we will 
criticize the need for a science center route for science-savvy visitors. 

 

Keywords: Science centers, tourism, Turkey. 
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TOURISM DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN CENTRAL ASIA 
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*Nigde Omer Halisdemir University, Institute of Social Sciences, Eurasian Studies Department, 

Nigde, Turkey, ORCİD: ID/0000-0002-8119-7727 

 

Abstract 

 

The article describes the economic, social and cultural aspects of tourism development in Central Asia. 
There are given the main figures for tourism condition in the region. There are considered the main 
directions of international organizations activities working on programs of tourism development, in 
particular the economic and social development of modern countries located in the area of the Silk 
Road. The existing hotels out there are considered in order to identify their typology. There are 
specified the basic design principles of tourist services objects near the historical monuments. 

The research topic involves the analysis of the current state of tourism and tourist infrastructure in the 
countries of Central Asia. The relevance of the research topic is determined by the huge potential for 
the development of this sector of the economy of the countries under study, and as a result, the need to 
design tourist service facilities. 

Tourism is developing rapidly and, as a social phenomenon, reflects the diverse needs of modern man. 
This sector of the economy is an effective and promising source of national income growth, especially 
for countries that have recreational opportunities, favorable natural and climatic conditions, and 
monuments. 

 

Keywords: Central Asia, tourism economic, cultural interaction, hotel, archeological monuments. 
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Özet 

Bu araştırma kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak ortaokul öğrencilerinin Yunus Emre'ye 
yönelik zihinsel yapılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak araştırma için hazırlanan kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. 
Öğrencilerden kendilerine verilen süre içerisinde Yunus Emre anahtar kavramı hakkında akıllarına 
gelen ilk kelimeleri kelime ilişkilendirme testine yazmaları istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 
maksimum çeşitlilik örneklemesi temel alınarak seçilen Adana ve Malatya illerinde 2021- 2022 eğitim 
öğretim yılında öğrenim gören 291 ortaokul öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 138'i Adana, 
153'ü Malatya ilinden olup 103'ü 6.sınıf, 91'i 7. sınıf ve 97'si 8. sınıftır. Araştırma sonucunda Yunus 
Emre anahtar kavramına ilişkin elde edilen sözcükler tablolaştırılarak ayrıntılı olarak incelenmiş, 
tekrarlanan sözcükler dikkate alınarak belirlenen kesme noktaları doğrultusunda kavram ağları 
oluşturulmuştur. Araştırmada ortaokul öğrencileri tarafından Yunus Emre anahtar kavramına yönelik 
168 farklı kelime üretilmiştir. Bu kelimelerden 75'i 4 ya da daha az frekansa sahip olduğu için analize 
dahil edilmemiş analiz dışı bırakılmıştır. Üretilen kelimelerden 89'u ise analize dahil edilmiştir. 
Analize dahil edilen kelimeler içinde en çok tekrar edilen kelime ''halk şairi'' (f=93) olmuştur. Bu 
kelimeyi takip eden ve çokça tekrarlanan diğer kelimeler ''200 TL'' (f=82) ve ''tasavvuf'' (f=20) 
olmuştur. Ortaokul öğrenciler tarafından Yunus Emre anahtar kavramı hakkında üretilen kelimelere ve 
frekanslarına bakıldığında "halk şairi" ve "tasavvuf" kelimeleri Yunus Emre'nin edebi kişiliği ön plana 
çıkarılarak oluşturulduğu söylenebilir. ''200 TL'' kelimesinin frekans olarak ön plana çıkması ise 
Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut kullanılan 200 �'lik banknotun arka yüzünde bulunan Yunus Emre 
resmi ile açıklanabilmektedir. Genel olarak bakıldığında ortaokul öğrencilerinin Yunus Emre'yi 
tanımlarken bu kelimeleri zirveye taşımaları anahtar kavram hakkında bilimsel bilgilere uygun zihinsel 
yapıya sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın amaçlarından olan uygulama bölgeleri 
ve sınıf düzeyleri arasında yapılan karşılaştırmada; bölgeler arasından bir farklılık görülmezken, sınıf 
düzeyleri arasında sınıf düzeyi arttıkça verilen cevapların niteliğinin arttığı da görülmüştür. Araştırma 
sonucunda uygun öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, kelime ilişkilendirme testi, bilişsel yapı. 

 

Abstract 

 

This research was conducted to examine the mental structures of secondary school students towards 
Yunus Emre by using the word association test. Scanning model was used in the research. The word 
association test prepared for the research was used as a data collection tool. The students were asked to 
write the first words that came to their minds about the Yunus Emre key concept in the word 
association test within the time given to them. The study group of the research consists of 291 
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secondary school students studying in the provinces of Adana and Malatya, which were selected based 
on the maximum diversity sampling, in the 2021-2022 academic year. Of these students, 138 are from 
Adana and 153 from Malatya, 103 of them are from the 6th grade, 91 of them are from the 7th grade 
and 97 are from the 8th grade. As a result of the research, the words obtained related to the Yunus 
Emre key concept were examined in detail by tabulating, and conceptual networks were created in line 
with the cut points determined by considering the repeated words. In the research, 168 different words 
were produced by secondary school students for the key concept of Yunus Emre. Since 75 of these 
words have 4 or less frequencies, they were not included in the analysis and were excluded from the 
analysis. 89 of the generated words were included in the analysis. The most repeated word among the 
words included in the analysis was "folk poet" (f=93). Other words that followed this word and were 
repeated many times were "200 TL" (f=82) and "mysticism" (f=20). Looking at the words and 
frequencies produced by secondary school students about the key concept of Yunus Emre, it can be 
said that the words "folk poet" and "mysticism" were created by bringing Yunus Emre's literary 
personality to the fore. The prominence of the word "200 TL" as a frequency can be explained by the 
picture of Yunus Emre on the reverse of the 200 � banknote currently used in the Republic of Turkey. 
In general, the fact that middle school students carry these words to the top while describing Yunus 
Emre can be interpreted as having a mental structure suitable for scientific knowledge about the key 
concept. In the comparison between the application regions and class levels, which are among the aims 
of the research; While there was no difference between regions, it was observed that the quality of the 
answers increased as the grade level increased among grade levels. Appropriate suggestions were 
presented as a result of the research. 

Keywords: Yunus Emre, word association test, cognitive structure. 

1. Giriş 

2021 yılı Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından Yunus Emre'yi 
anma ve kutlama yılı olarak kabul edilmiştir. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan 
edilmiş ve "Dünya Dili Türkçe" adıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenmesine 
karar verilmiştir (TDK, 2021).  

Yunus Emre, Türk tasavvuf edebiyatı alanında kendine has bir tarzın kurucusu olan ve Ahmed Yesevî 
ile başlayan tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu'da yeniden ortaya önemli bir 
şahsiyettir. Tarihî kişiliği hakkında bir çok farklı görüş ortaya atılmıştır. Yunus Emre'nin Osmanlı 
zamanında farklı padişahlar döneminde yaşadığına dair görüşler ileri sürülmüştür. Belgelerle ortaya 
koyulan doğum tarihi ise 1240 yılıdır. Seksen iki yıl yaşayarak 1322' de vefat ettiği kabul edilir (Tatcı, 
2013). Yunus Emre sadece kendi coğrafyasında değil tüm dünyada evrensel değerler oluşturmuştur 
(Yıldırım, 2017, s.8). 

Yunus Emre kavramı ortaokul öğrencileri için soyut bir kavram olduğu söylenebilir. Soyut 
kavramların varlığı bazen öğrencilerin kavram öğrenimi konusunda sıkıntı yaşamasına ve kavram 
yanılgısına düşmesine neden olmaktadır. Kavram yanılgısı, öğrencinin kavramı anladığı şeklin 
ortaklaşa kabul edilen bilimsel anlamından önemli derecede farklılık göstermesi olarak 
tanımlamaktadır (Aydoğan, Güneş ve Gülçiçek, 2003). Öğrencilerde var olan bu kavram yanılgılarını 
ortaya çıkarmaya yarayan tekniklerden biri de kelime ilişkilendirme testidir (Tokcan, 2015, s. 144). 
Kelime ilişkilendirme testi, en basit şekliyle bir kelimenin öğrencilere neyi çağrıştırdığının sözlü veya 
yazılı formda istenmesi olarak tanımlanabilir (Ay, 2011). Kelime ilişkilendirme testi, öğrencilerin 
anahtar kavrama yönelik kısa bir sürede ne kadar ilişkili kelime düşünebildiklerini görmek, yazdıkları 
kelime ve kavramları kavramsal yakınlık ve ilişki düzeyi bakımından analiz etmek amacıyla 
kullanılmaktadır (Kaya, Aladağ ve Akkuş, 2021, s.56). Elde edilen kelimeler kullanılarak öğrencilerin 
zihinsel yapılarını ve kavramlar arasındaki kurduğu ilişkileri çözümlemek, algılarının durumlarını 
tespit etmek ve yeterliliğini ölçmek gibi bilgiler elde edilebilmektedir (Özatlı ve Bahar, 2010). 

Bu araştırmanın amacı, kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin Yunus Emre 
anahtar kavramına yönelik zihinsel yapılarını belirlemektir. Alanyazın taradığında kelime 
ilişkilendirme testi  ile çeşitli çalışmaların (Çetin ve Yel, 2021; Deveci, Köse ve Bayır, 2014; Mıhçı ve 
Aktürk, 2021; Ökkeşoğulları ve Hastürk, 2022; Sucu, 2021; Yel ve Çetin, 2020) yapıldığı 
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görülmektedir.  Ancak Türk tasavvuf edebiyatı alanında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus 
Emre kavramı hakkında yapılmış benzer bir çalışma bulunmamaktadır. Şahsiyeti ve öğretileri gelecek 
nesillere aktarılması gereken Yunus Emre'nin önemi düşünüldüğünde çalışmanın da önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu çalışmayla mevcut boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. 

2.Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Yunus Emre anahtar kavramına yönelik ortaokul öğrencilerinin bilişsel yapılarını tespit etmeyi 
amaçlayan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde geçmişte ya da günümüzde 
var olan bir durumu olduğu gibi betimlemek amaçlanır (Karasar, 2014).    

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi temel alınarak seçilen Adana ve 
Malatya illerinde 2021- 2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 291 ortaokul öğrenci 
oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 138'i Adana, 153'ü Malatya ilinden olup 103'ü 6.sınıf, 91'i 7. sınıf ve 
97'si 8. sınıftır.  

Maksimum çeşitlilik örneklemesi, çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini 
maksimum derecede yansıtmaktır. Bu nedenle çalışma grubu iki farklı il ve bölgeden seçilmiştir. 
Buradaki amaç genelleme yapmak için bu çeşitliliği sağlamak değildir. Ortaya çıkan sonuçlar arasında 
herhangi ortak ya da paylaşılan olguların olup olmadığını bulmaya çalışmak ve çeşitliliğe göre 
problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.119). 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Yunus Emre anahtar kavramına yönelik ortaokul öğrencilerinin bilişsel yapılarını tespit etmeyi 
amaçlayan bu araştırmada veri toplama aracı olarak KİT (kelime ilişkilendirme testi) kullanılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak kullanılan KİT iki boyuttan oluşmaktadır. İlk boyutta KİT ile ilgili 
açıklamalar ve örnek KİT çalışması bulunurken ikinci boyutunda Yunus Emre anahtar kavramına ait 
KİT çalışma yaprağı bulunmaktadır. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Veri toplamak için öğrencilerin gönüllü olduğu bir Adana'da bir Malatya'da iki okul belirlenmiştir. 
Veri toplama aracı öğrencilere dağıtılmadan çalışma hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Daha sonra veri 
toplama aracı dağıtılıp ilk boyutu inceletilmiş ve açıklama yapılmıştır. Ardından Yunus Emre anahtar 
kavramına yönelik yanıtlar için iki beş dakika süre verilmiştir. Öğrencilerden bu iki dakikalık süre 
içinde Yunus Emre anahtar kavramıyla ilgili akıllarına ilk gelen kelimeleri yazmaları istenmiştir. 

2.5. Verilerin Analizi 

İlk olarak Yunus Emre anahtar kavramına ilişkin elde edilen kelimeler tablolaştırılarak ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. Daha sonra tekrarlanan kelimeler dikkate alınarak kesme noktaları belirlenmiştir. Kesme 
noktaları cevap kelimelerin ve frekanslarının alanında uzman 2 kişi tarafından incelemesi sonucu 15 
ve üstü, 10-14 aralığı ve 5- 9 aralığı kesme noktaları olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu kesme 
noktaları doğrultusunda kavram ağları oluşturularak ortaokul öğrencilerinin Yunus Emre anahtar 
kavramına yönelik bilişsel yapıları incelenmiştir. 

3. Bulgular 

Bu başlık altında araştırmadan elde edilen veriler tablolar ve kavram ağları ile gösterilmiştir. Yunus 
Emre anahtar kavramına yönelik olarak ortaokul öğrencileri tarafından oluşturulan sözcükler öncelikle 
her sınıf düzeyi için ayrı bir tablo ile gösterilmiştir. Daha sonra belirlenen kesme noktalarına uygun 
olarak tüm sınıf düzeylerinin birlikte gösterildiği kavram ağları oluşturulmuştur.  
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Tablo 1: 6. sınıf öğrencilerinin Yunus Emre anahtar kavramına yönelik oluşturdukları kelimeler ve 
frekans değerleri. 

kod yanıt f kod yanıt f 

1 halk şairi 37 16 şair 12 

2 200 TL 34 17 İslam 11 

3 derviş 31 18 sevgi 

4 din 19 saygı 9 

5 tasavvuf 29 20 hoşgörü 

6 Anadolu 27 21 özlü söz 8 

7 şiir 26 22 sanat 

8 edebiyat 23 23 dizi 6 

9 isim 24 halk 

10 ahlak 15 25 Bektaşi  

 

5 
11 kitap 14 26 Eskişehir 

12 tarikat 27 güzel yazı 

13 tanınmış 28 divan edebiyatı 

14 TRT 13 

 

29 insan 

15 para diğer 68 

 

Yunus Emre anahtar kavramına yönelik ortaokul öğrencileri tarafından oluşturulan kelimeler arasında 
frekansı dört ve dörtten az olan kelimeler tabloda diğer seçeneğinde toplanmıştır. Diğer seçeneğindeki 
kelimeler şöyledir; kalem, Müslüman, aşkın yolculuğu, Risalet-ün Nushiyye, ilim, ders veren, terbiye, 
mütevazi, tarih, iyilik, kültür, iman, bilim, inanç, roman, huzur, öğüt, ilahi aşk, eğitim, gül, kütüphane, 
imam, üniversite, mutasavvıf. 

6. sınıflar tarafından Yunus Emre anahtar kavramına yönelik 53 farklı kelime üretilmiştir. Bu 
kelimelerden 24'ü belirlenen kesme noktalarının dışında kaldığı için tabloda diğer seçeneğinde 
toplanmıştır. Diğer seçeneğinde toplanan kelimeler tablonun altında verilmiştir. Bu kelimeler, 
oluşturulan kavram ağlarına da dahil edilmemiştir. Yani 4 ve daha az frekansa sahip olan kelimeler 
analiz dışı bırakılmıştır. 6. sınıflar tarafından üretilen kelimelere bakıldığında 29 kelimenin analize 
dahil edildiği ve bunlar içinde en çok tekrarlanan kelimenin "halk şair" (f=37) olduğu görülmektedir. 
Ayrıca tüm sınıflara bakıldığında en az kelime üreten sınıfın 53 farklı kelime ile 6. sınıflar olduğu 
görülmektedir. 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

458 
 

Tablo 2: 7. sınıf öğrencilerinin Yunus Emre anahtar kavramına yönelik oluşturdukları kelimeler ve 
frekans değerleri. 

kod yanıt f kod yanıt f 

1 200 TL 35 16 edebiyat 9 

2 halk şairi 30 17 TRT 

3 derviş 28 18 şiir  

7 4 tasavvuf 21 19 divan edebiyatı 

5 Anadolu 20 sevgi 

6 din 18 21 sanat 6 

7 Bektaşi 15 22 tanınmış 

8 isim  23 Müslüman  

 

 

5 

9 tarikat 13 24 ahlak 

10 kitap 12 25 güzel yazı 

11 dizi 26 özlü söz 

12 İslam 11 27 ilim 

13 para 10 28 terbiye 

14 şair 29 öğüt 

15 saygı diğer 79 

 

Yunus Emre anahtar kavramına yönelik ortaokul öğrencileri tarafından oluşturulan kelimeler arasında 
frekansı dört ve dörtten az olan kelimeler tabloda diğer seçeneğinde toplanmıştır. Diğer seçeneğindeki 
kelimeler şöyledir; halk, kalem, mütevazi, Eskişehir, Sivrihisar, aşkın yolculuğu, hoşgörü, tarih, iyilik, 
kültür, iman, Aşkın Sesi, bilim, göç, sahipsiz, karizma, şehir, toplum, Risalet-ün Nushiyye, insan, TRT 
Belgesel, Aşk'ın Kandili, külliyat, asa, ansiklopedi, mutasavvıf, Ankara. 

7. sınıflar tarafından Yunus Emre anahtar kavramına yönelik 56 farklı kelime üretilmiştir. Bu 
kelimelerden 27'si belirlenen kesme noktalarının dışında kaldığı için tabloda diğer seçeneğinde 
toplanmıştır. Diğer seçeneğinde toplanan kelimeler tablonun altında verilmiştir. Bu kelimeler, 
oluşturulan kavram ağlarına da dahil edilmemiştir. Yani 4 ve daha az frekansa sahip olan kelimeler 
analiz dışı bırakılmıştır. 7. sınıflar tarafından üretilen kelimelere bakıldığında 29 kelimenin analize 
dahil edildiği ve bunlar içinde en çok tekrarlanan kelimenin "200 TL" (f=35) olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3: 8. sınıf öğrencilerinin Yunus Emre anahtar kavramına yönelik oluşturdukları kelimeler ve 
frekans değerleri. 

kod yanıt f kod yanıt f 

1 tasavvuf 30 19 sevgi 8 

2 İslam 27 20 şair  

7 3 divan edebiyatı 21 iman 

4 halk şairi 26 22 hoşgörü 

5 Anadolu 22 23 din  

 

6 
6 Bektaşi 17 24 saygı 

7 tarikat 25 özlü söz 

8 200 TL 15 26 sanat 

9 Risalet-ün Nushiyye 27 öğüt 

10 kitap 14 28 ahlak  

 

 

5 

11 derviş 13 29 Müslüman 

12 yazar  

11 

30 TRT 

13 isim 31 şiir 

14 para 32 kalem 

15 dizi 10 33 halk 

16 ilim  

9 

34 Od 

17 tanınmış 35 güzel yazı 

18 edebiyat diğer 66 

 

Yunus Emre anahtar kavramına yönelik ortaokul öğrencileri tarafından oluşturulan kelimeler arasında 
frekansı dört ve dörtten az olan kelimeler tabloda diğer seçeneğinde toplanmıştır. Diğer seçeneğindeki 
kelimeler şöyledir; terbiye, Eskişehir, tarih, iyilik, kültür,insan, bilim, mütevazi, kimsesiz, şarkıcı, 
yalnız, Aşk'ın Kandili, mutluluk, mutasavvıf, servis, ders veren, Aşkın Sesi, sarık, samimiyet, aşkın 
yolculuğu, mesnevî, İskender Pala, Sivrihisar, Mevlana. 

8. sınıflar tarafından Yunus Emre anahtar kavramına yönelik 59 farklı kelime üretilmiştir. Bu 
kelimelerden 24'ü belirlenen kesme noktalarının dışında kaldığı için tabloda diğer seçeneğinde 
toplanmıştır. Diğer seçeneğinde toplanan kelimeler tablonun altında verilmiştir. Bu kelimeler, 
oluşturulan kavram ağlarına da dahil edilmemiştir. Yani 4 ve daha az frekansa sahip olan kelimeler 
analiz dışı bırakılmıştır. 8. sınıflar tarafından üretilen kelimelere bakıldığında 35 kelimenin analize 
dahil edildiği ve bunlar içinde en çok tekrarlanan kelimenin "tasavvuf" (f=30) olduğu görülmektedir. 
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Ayrıca tüm sınıflara bakıldığında en fazla kelime üreten sınıfın 59 farklı kelime ile 8. sınıflar olduğu 
görülmektedir. 

Şekil 1: kesme noktası 15 ve üstü için oluşturulan kavram ağı 

 
Şekil 1'e bakıldığında Yunus Emre anahtar kavramına yönelik olarak oluşturulan kelimeler ve sınıf 
düzeylerinin bütün olarak kavram ağıyla ortaya koyulduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencileri 
tarafından en az 15 kez dile getirilerek bu kavram ağına giren kelimelere bakıldığında 15 kelime 
bulunduğu görülmektedir. Bu kelimelerden 4'ü tüm sınıflar tarafından dile getirilirken; 3'ü 6. ve 7. 
sınıflar, 1'i 7 ve 8. sınıflar, 3'ü sadece 6. sınıflar, 4'ü ise sadece 8. sınıflar tarafından dile getirilmiştir. 
Bu kavram ağında yer alan kelimeler incelendiğinde tüm sınıflar tarafından ortak olarak dile getirilen 
halk şairi, tasavvuf, Anadolu  ve 200 TL kelimeleri dikkat çekmektedir. Bu kelimelere bakıldığında 
halk şairi, tasavvuf ve Anadolu kelimeleri Yunus Emre'yi tanımlamak için kullanılabilen ve bilimsel 
bilgilerle doğrudan paralellik gösteren bilgiler olduğu söylenebilir. 200 TL kelimesi ise ilk bakışta 
anlamsız gibi görünmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut kullanılan 200 �'lik banknotun 
arka tarafında bulunan Yunus Emre resmi bu kelimenin ortaokul öğrencileri tarafından dile 
getirilmesine neden olduğu anlaşılmış ve bağlılık sağlanmıştır. Bu kavram ağındaki cevaplara genel 
olarak bakıldığında ortaokul öğrencilerin anahtar kavram ile ilgili bilişsel yapılarının bilimsel 
bilgilerle paralellik gösterdiği söylenebilir. 
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Şekil 2: kesme noktaları 10-14 aralığı için oluşturulan kavram ağı 

 
Şekil 2'ye bakıldığında Yunus Emre anahtar kavramına yönelik olarak oluşturulan kelimeler ve sınıf 
düzeylerinin bütün olarak kavram ağıyla ortaya koyulduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencileri 
tarafından en az 10 kez dile getirilerek bu kavram ağına giren kelimelere bakıldığında 13 kelime 
bulunduğu görülmektedir. Bu kelimelerden 2'si tüm sınıflar tarafından dile getirilirken; 3'ü 6. ve 7. 
sınıflar, 1'i 7 ve 8. sınıflar, 3'ü sadece 6. sınıflar, 1'i sadece 7. sınıflar ve 3'ü ise sadece 8. sınıflar 
tarafından dile getirilmiştir. Bu kavram ağında yer alan kelimeler incelendiğinde tüm sınıflar 
tarafından ortak olarak dile getirilen kitap ve para kelimeleri dikkat çekmektedir. Kitap kelimesi 
Yunus Emre'nin kendi eserleri ve Yunus Emre'yi anlatan eserler ortaokul öğrencileri tarafından Yunus 
Emre ile kitap kelimesinin eşleştirilmesine neden olmuştur. Para kelimesi ise Şekil 1'de olduğu gibi 
200 �'lik banknotun arka tarafında bulunan Yunus Emre resminden dolayı ortaokul öğrencileri 
tarafından Yunus Emre ile para kelimesinin eşleştirilmesine neden olmuştur. Bu kavram ağında dikkat 
çeken diğer iki kelime ise dizi ve TRT kelimeleridir. İlk bakışta ilgisiz gibi görülen bu kelimeler TRT 
kanalında yayınlanan ve Yunus Emre'yi anlatan dizi ile ilgili olduğu ve anahtar kavramla ilişkili 
olduğu söylenebilir. Bu kavram ağındaki cevaplara genel olarak bakıldığında Şekil 1'de olduğu gibi 
ortaokul öğrencilerin anahtar kavram ile ilgili bilişsel yapılarının bilimsel bilgilerle paralellik 
gösterdiği söylenebilir. 
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Şekil 3: kesme noktaları 5-9 aralığı için oluşturulan kavram ağı 

 
Şekil 3'e bakıldığında Yunus Emre anahtar kavramına yönelik olarak oluşturulan kelimeler ve sınıf 
düzeylerinin bütün olarak kavram ağıyla ortaya koyulduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencileri 
tarafından en az 5 kez dile getirilerek bu kavram ağına giren kelimelere bakıldığında 26 kelime 
bulunduğu görülmektedir. Bu kelimelerden 3'ü tüm sınıflar tarafından dile getirilirken; 4'ü 6. ve 7. 
sınıflar, 3'ü 6. ve 8. sınıflar, 8'i 7 ve 8. sınıflar, 4'ü sadece 6. sınıflar, 2'si sadece 7. sınıflar ve 5'i ise 
sadece 8. sınıflar tarafından dile getirilmiştir. Bu kavram ağında yer alan kelimeler incelendiğinde 
güzel yazı, özlü söz ve sanat kelimelerinin tüm sınıflar tarafından ortak olarak dile getirildiği 
görülmektedir. Diğer kavram ağlarında yer almayan bazı spesifik kelimelerin bu kavram ağında yer 
aldığı görülmektedir. Örneğin Eskişehir kelimesi Yunus Emre'nin doğum yeri olduğu için öğrenciler 
tarafından Yunus Emre ile ilişkilendirilmiş ve bu kavram ağında yer almıştır. Yine Od kelimesi 
İskender Pala tarafından yazılan ve Yunus Emre'yi konu edinen roman öğrenciler tarafından Yunus ile 
ilişkilendirilmiş ve bu kavram ağında yer almıştır. Kavram ağına katılmak için gerekli frekans diğer 
kavram ağlarına göre düşük olduğu için bu kavram ağına daha spesifik kelimeler katılmıştır. Buna 
rağmen kavram ağında yer alan kelimelerin bilimsel bilgilere aykırı olmadığı görülmektedir.  

 

3. Sonuçlar 

Araştırmada ortaokul öğrencileri tarafından Yunus Emre anahtar kavramına yönelik 168 farklı kelime 
üretilmiştir. Bu kelimelerden 75'i 4 ya da daha az frekansa sahip olduğu için analize dahil edilmemiş 
analiz dışı bırakılmıştır. Üretilen kelimelerden 89'u ise analize dahil edilmiştir. Analize dahil edilen 
kelimeler içinde en çok tekrar edilen kelime ''halk şairi'' (f=93) olmuştur. Bu kelimeyi takip eden ve 
çokça tekrarlanan diğer kelimeler ''200 TL'' (f=82) ve ''tasavvuf'' (f=20) olmuştur. Ortaokul öğrenciler 
tarafından Yunus Emre anahtar kavramı hakkında üretilen kelimelere ve frekanslarına bakıldığında 
"halk şairi" ve "tasavvuf" kelimeleri Yunus Emre'nin edebi kişiliği ön plana çıkarılarak oluşturulduğu 
söylenebilir. ''200 TL'' kelimesinin frekans olarak ön plana çıkması ise Türkiye Cumhuriyeti'nde 
mevcut kullanılan 200 �'lik banknotun arka yüzünde bulunan Yunus Emre resmi ile 
açıklanabilmektedir. Genel olarak bakıldığında ortaokul öğrencilerinin Yunus Emre'yi tanımlarken bu 
kelimeleri zirveye taşımaları anahtar kavram hakkında bilimsel bilgilere uygun zihinsel yapıya sahip 
oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

6. sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok tekrar edilen kelimenin ''halk şairi'' (f=37) 
olduğu görülmektedir. Bu kelimeyi ''200 TL" (f=34), ''derviş'' ve "din" (f=31) takip etmektedir. 6. 
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sınıflar tarafından üretilen kelimelere ve frekanslara bakıldığında Yunus Emre anahtar kavramı 
hakkında en çok genel sonuçlarda olduğu gibi "halk şairi" ile ilişkilendirdikler görülmektedir. Yunus 
Emre'nin edebi kişiliğini okunurken, araştırılırken halk şairi olduğundan sıkça rastlanır. Ayrıca 6. 
sınıfların ürettikleri kelimeler incelendiğinde en az kelime üreten sınıfın 6. sınıflar olduğu 
görülmektedir. 7. sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok tekrar edilen kelimenin ''200 TL'' 
(f=35) olduğu görülmektedir. Bu kelimeyi ''halk şairi'' (f=30) ve "derviş'' (f=28) takip etmektedir. 8. 
sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında ise en çok tekrar edilen kelimenin ''tasavvuf'' (f=30) 
olduğu görülmektedir. Bu kelimeyi ''İslam'' ve "divan edebiyatı'' (f=27) takip etmektedir. 8. sınıflar 
tarafından üretilen kelimelere ve frekanslara bakıldığında dikkat çeken kelime "Risalet-ün Nushiyye" 
kavramı olmuştur. Yunus Emre'nin eserlerinden olan Risalet-ün Nushiyye 8. sınıf öğrencileri 
tarafından analize dahil edilmiştir. Bu kelimenin sadece 8. sınıflar tarafından dile getirilmiş olması 
sınıf düzeyi arttıkça Yunus Emre'ye yönelik ortaokul öğrencilerinin bilgilerinin de arttığı şeklinde 
yorumlanabilir. Ayrıca 8. sınıfların ürettikleri kelimeler incelendiğinde en fazla kelime üreten sınıfın 
8. sınıflar olduğu görülmektedir. 

Araştırmada dikkat çeken diğer bir husus öğrencilerin Yunus Emre ile ilişkilendirdikleri 200 TL, para, 
dizi, TRT, Od gibi  ilk bakışta ilişkisiz gibi görünen kelimelerdir. Bu kelimeler sebepleri ile birlikte 
incelendiğinde Yunus Emre anahtar kavramıyla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 200 TL ve para kelimeleri 
Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut kullanılan 200 �'lik banknotun arka tarafında bulunan Yunus Emre 
resmi bu kelimenin ortaokul öğrencileri tarafından dile getirilmesine neden olduğu anlaşılmış ve 
bağlılık sağlanmıştır. Dizi ve TRT kelimeleri TRT kanalında yayınlanan ve Yunus Emre'yi anlatan 
dizi ile ilgili olduğu ve anahtar kavramla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Od kelimesi 
İskender Pala tarafından yazılan ve Yunus Emre'yi konu edinen roman öğrenciler tarafından Yunus ile 
ilişkilendirilmiştir. 

Araştırmanın amaçlarından olan sınıf düzeyleri ve uygulama bölgeleri arasında yapılan karşılaştırmada 
bölgeler arasında kayda değer bir farklılık gözlemlenmemiştir. Sınıf düzeyleri arasında yapılan 
karşılaştırmada ise sadece 8. sınıflar lehine bir farklılık gözlenmiştir. Bu farklılık 8. sınıflardan elde 
edilen kelimelere göre daha nitelikli olmasıdır. Analize dahil edilen kelime sayısı olarak da 8. sınıflar 
diğer sınıflara üstünlük sağlamış ve en fazla (f=35) kelime üreten sınıf olmuştur. Özetle sınıflar 
arasında yapılan karşılaştırmada nicelik ve nitelik açısından 8. sınıflar diğer sınıflara üstünlük 
göstermişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler getirilebilir: 

 Araştırma sonucunda öğrencilerin Yunus Emre'yi çevrelerinden örnekler (200 TL, para, dizi, 
TRT)  ile tanımladığı görülmüştür. Bu durum öğrencilerin kavramları öğrenirken yaşamla iç içe 
olmasını önemsediğini gösterir. Buradan hareketle öğrencilere kavramlar öğretilirken bağlam temelli 
öğrenme, yaşam temelli öğrenme veya durumlu öğrenme gibi yaklaşımlar kullanılabilir. 
 Araştırma kapsamında Yunus Emre'nin eserlerine dair ortaya çıkan tek kavram Risalet-ün 

Nushiyye olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin Yunus Emre'nin diğer eserlerini bildiği 
şeklinde yorumlanabilir. Bundan dolayı ortaokul öğrencilerine Yunus Emre'nin eserleri hakkında bilgi 
verilebilir. 
 Başka anahtar kavramlar ile kelime ilişkilendirme testi kullanılarak öğrencilerin zihinsel 

yapıları incelenebilir. 
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KÜLTÜREL BİR MİRAS OLARAK TEKİRDAĞ MUTFAĞI 

 

Arş. Gör. Dr. Aslı Köseoğlu 

Atatürk Üniversitesi, Gazetecilik 

ORCID: 0000-0003-0180-7730 

 

Özet 

Yemek tarihsel süreç boyunca insanın yaşamını sürdürebilmesi için en temel dürtülerden biri olarak 
kabul edilmiştir. Zaman içerisinde hayati bir ihtiyaç olmanın da ötesine geçerek kültürel bir gösterge 
haline gelmiş; bir sosyalleşme ve iletişim aracı olmuştur. Kültürel dinamiklerin yoğun olduğu bölgelerde 
yemek çeşitliliği fazlalaşmış; bu çeşitliliğin artışı ayrıca toplumun bağlı bulunduğu coğrafyaya, iklime, 
tarıma ve hayvancılığa göre farklılık göstermiştir. Bu bağlamda farklı coğrafyalarda şekillenen Türk 
mutfağı, kültürel bir değer olarak günümüze kadar ulaşmış ve adını dünya çapında duyurmuştur. 
Gıdaların bir araya getirilmesi, hazırlanması, depolanması ve tüketilme biçimlerinin kuşaktan kuşağa 
aktarılarak büyümesi, Türk mutfak kültürünün yemek konusundaki liderliğini dünya çapında ortaya 
koymuştur. Et, süt, bakliyat ve sebzenin neredeyse her çeşit pişirme yöntemiyle sunulduğu Türk mutfak 
kültüründe, kendine has yiyecekleriyle Tekirdağ mutfağı da önemli bir yer tutmuş ve adından söz 
ettirmiştir. Tekirdağ mutfağı şehrin konumu gereği tarım ve hayvancılığa olanak sunan geniş 
topraklardan beslenmiş ve bugün yiyecek çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir noktaya gelmiştir. 
Tekirdağ mutfak kültüründe özellikle Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı, peynir helvası, sütlü çorba ve 
kaçamak ön plana çıkmıştır. Yediden yetmişe birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bu yiyecekler 
kültürel bir miras olarak konumlandırılmıştır. Çalışmada Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı, peynir 
helvası, sütlü çorba ve kaçamak literatür taraması ile ele alınacaktır. Ardından bahsi geçen yiyeceklere 
ilişkin pişirme ve tüketme konusunda deneyimi olan dört ev hanımı, iki köfte ustası ve iki tatlı ustası ile 
görüşme yapılacak ve böylelikle Tekirdağ mutfak kültürünü oluşturan yiyeceklerin pişirilme, 
hazırlanma ve tüketilme özellikleri açığa çıkarılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yemek Kültürü, Tekirdağ, Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı. 

 

TEKIRDAG CUISINE AS A CULTURAL HERITAGE 

 

Abstract 

Eating has been accepted as one of the most basic impulses for the survival of human beings throughout 
the historical process. Over time, it has become a cultural indicator and a means of socialization and 
communication in addition to a necessity. In regions where cultural dynamics are intense, food diversity 
has increased, and this increase varies according to the society's geography, climate, agriculture, and 
husbandry. In this sense, Turkish cuisine, which has been shaped in various geographies, has survived 
as a cultural value and has made its name known throughout the world. The evolution of how foods are 
brought together, prepared, stored, and consumed from generation to generation has demonstrated the 
global leadership of Turkish cuisine culture. Tekirdag cuisine has an important place in Turkish cuisine 
culture, where meat, milk, legumes, and vegetables are served with almost all types of cooking methods, 
and has made a name for itself with its unique foods. Tekirdag cuisine was fed from the large lands that 
allow agriculture and husbandry due to the city's location, and it has now reached a very rich point in 
terms of food variety. Tekirdag meatball, Hayrabolu dessert, cheese halva, milk soup, and kaçamak have 
come to the fore in Tekirdag cuisine culture. These foods, which are loved and consumed by a wide 
range of people aged seven to seventy, have been positioned as cultural heritage. In the study, Tekirdag 
meatball, Hayrabolu dessert, cheese halva, milk soup, and kaçamak will be discussed with a literature 
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review. Four housewives, two chefs of meatballs, and two chefs of dessert will be interviewed, all of 
whom have prior experience cooking and eating the aforementioned foods. Thus, the cooking, 
preparation, and consumption characteristics of the foods that comprise Tekirdag cuisine culture will be 
revealed. 

 

Keywords: Cuisine Culture, Hayrabolu Dessert, Tekirdag, Tekirdag Meatball 
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MALATYA YÖRESİNE AİT BİR TÜR GELENEKSEL GÜNLÜK KADIN KIYAFETİ 
 

 
Belkıs YİĞİT1, Talip YİĞİT2* 
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Özet 
 
Günlük yaşamda giyilen kıyafetler toplumun kültürel yansımalarının ürünüdür. Bu kıyafetler kültürel 
mirasın bir parçasıdır. Giyilen kıyafetlerin çeşitliliği kültürün zenginliğini gösterir. Bu çalışmada 
Malatya’ya ait ağırlıklı olarak erken Cumhuriyet dönemine ait bir tür geleneksel günlük kadın giysileri 
belirlenerek kitre bebek üzerine giydirme çalışması yapılmıştır. Araştırma yapılırken literatür 
bilgilerinin yanı sıra özellikle kırsal alanlardaki yaşlı kadınlarla görüşülerek dönem kıyafetleri hakkında 
bilgiler alınarak giysiler belirlenmiştir. Ayrıca eski fotoğraflardaki kadın kıyafetleri incelenerek 
modelleri çıkarılmıştır. Tespit edilen kıyafetler aslına uygun olarak minyatür ölçülerde dikilerek oya, 
örme ve boyama işlemleri yapılmıştır. Giydirilen kitre bebeğin başında keçeden yapılmış küllük 
bulunmaktadır. Küllük üzerine poşu sarılmış ve uçları arkadan bağlanarak üzerine yazma örtülmüştür. 
İç elbise olarak yuvarlak yakalı, diz altına kadar uzayan, uzun kollu, pamuklu pazen kumaşlatan 
yapılmış bir giysi bulunmaktadır. Altında ise şalvar bulunmaktadır. Şalvar, parlak kumaştan olup 
peyiksiz ve paçası lastikli dikilmiştir. Elbise üzerine Malatya geleneksel kadın giyiminde önlük olarak 
kullanılan bervanik bağlanır. Bel kısmında ise bütün kıyafetlerin üzerine kuşak bağlanmıştır. Ayaklara 
yün ipten yapılmış kendinden desenli çorap ve deriden yapılmış çarık giydirilmiştir. Bu çalışma ile 
özellikle Cumhuriyet öncesi ile 1950’li yıllar arasında Malatya yöresinde giyilmiş olan bir tür günlük 
kadın kıyafeti tespit edilmiş, ve onu kitre bebek üzerine giydirerek görsel bir sunu ortaya çıkarılmıştır. 
Bu yönüyle Malatya’nın kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına katkı sağlamıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Bervanik, Geleneksel kıyafetler, Kitre bebek giydirme, Malatya.
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A KIND OF TRADITIONAL WOMEN'S CLOTHING FROM MALATYA REGION 
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Abstract 
 
The clothes worn in daily life are the product of the cultural reflections of the society. These clothes are 
part of the cultural heritage. The diversity of the clothes worn shows the richness of the culture. In this 
study, a kind of traditional daily women's clothes belonging to Malatya, belonging to the early 
Republican period, were determined and dressed on tragacanth dolls. While conducting the research, 
besides the literature information, the clothes were determined by getting information about the period 
clothes, especially by interviewing the elderly women in rural areas. In addition, women's clothes in old 
photographs were examined and their models were removed. The determined clothes were sewn in 
miniature sizes in accordance with the original, and embroidery, knitting and dyeing processes were 
carried out. There is a fez made of felt on the head of the clothed tragacanth doll. A head scarf was 
wrapped over the fez and a muslin was covered over it. As the inner dress, there is a dress made of cotton 
flannel fabric, with a round neck, extending below the knee, and long sleeves. There is a shalwar 
underneath. The shalwar is made of shiny fabric and the shalwar cuff is sewn with elastic. Bervanik, 
which is used as an apron in Malatya traditional women's clothing, is tied on the dress. At the waist, a 
belt is tied on all the clothes. The feet are dressed in self-patterned socks made of woolen thread and 
sandals made of leather. In this study, a kind of daily women's clothing worn in Malatya region, 
especially between the years before the Republic and the 1950s, was determined, and a visual 
presentation was revealed by dressing it on tragacanth dolls. In this respect, it has contributed to 
revealing the cultural heritage of Malatya.  
 
Keywords: Bervanik, Traditional clothes, Tragacanth doll dressing, Malatya. 
 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

469 
 

GİRESUN HAVALİSİNDE ÖLÜM GELENEKLERİ VE AYNI HAVALİDE EFSANELERİN 
ÖLÜM KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

SEVİL NİHAN KAYA 

Ahmet Yesevi Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni 

ORCİD: 0000 0001 8958 3334 

 

Ölüm, insanlık tarihi boyunca insanların korktuğu bir durum olmakla beraber insana verilen değer 
kapsamında birçok törensel ifadeleri de içinde barındırmıştır. İnsanın fiziksel olarak ölümünün ardından 
ruhunun yaşamaya devam ettiği inancı, ölüm geleneklerinin zenginleşmesine olanak sağlamış, bu 
geleneklerin hayata geçmesi ile birlikte de yazılı tarihte zengin bir literatür önümüze çıkmıştır. Öte 
taraftan ölümsüzlük olgusu, birçok yerde olduğu gibi destanlarda da işlenerek aslında insanın öldükten 
sonra adının yaşaması, bununla birlikte kahramanlık hikâyelerinin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. 

Bu bildiride, ilk olarak ölüm kavramının eski Türk inanışlarından bu yana karşılıkları ve tanımlarından 
bahsedilecektir. Aynı zamanda ölüm, mitoloji ve efsane kavramlarının birbiri ile ilişkileri üzerinde 
durulacak olup, bulgular kısmında da Giresun havalisindeki efsanelerden yola çıkılarak bu kavramlar 
derinlemesine incelenecektir. Öte taraftan psikomitoloji biliminden de yararlanarak yöreye ait efsanelere 
farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılacaktır. Bunlar anlatılırken araştırma sahasında halen uygulana 
gelen ölüm gelenekleri, Eski Türk inanışları bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 
Elbette ölüm, insan doğası gereği ölüm korkusunu da içinde barındırmaktadır. Tebliğde insanın ölüme 
karşı direnmesi, ölümsüzlük ile ilgili psikolojik durumu yazılı tarihte yer alan destan, mitolojik öykü 
vb.. örnekleriyle de değerlendirilecektir. Yine sunumda, İlgamış destanı ölüm korkusunun işlendiği ilk 
yazılı tablet olması itibariyle özellikle incelenecektir. 

Sonuç olarak bu bildiride Giresun havalisinde ölüm gelenekleri hakkında bilgi verilerek, yine aynı 
havalide yer alan ölüm kavramı ile ilişkilendirilecek efsanelerden bahsedilecektir. Bu efsanelerde 
ölümden kaçış ya da ölüme meydan okuma gibi insani duygular, psikomitolojinin teoriğine çok fazla 
girmeden psikoloji ve mitoloji kavramlarının iç içe geçmiş halleri kısaca irdelenecektir. Psikomitoloji 
biliminden de yararlanılması bu bildiriyi özgün kılmaktadır. Ayrıca bu çalışma sadece araştırma 
sahasında var olan ölüm geleneklerini incelemekten öte, ölüm olgusuna eski Türk inanışları bağlamında 
destan, efsane ve mitolojiyi de içinde barındıran bir bakış açısı da içermektedir.  

Bu çalışma verileri kaynak taramasının yanında, saha araştırması, yarı yapılandırılmış görüşme ile gezi 
ve gözlem tekniklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Giresun havalisi, ölüm gelenekleri, destan, efsane, mitoloji. 
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FOLKLOR ÖRNEKLERİNDE "ÖDİPUS KOMPLEKSİ"NİN TEZAHÜR BİÇİMLERİ 

MANIFESTATIONS OF THE "OEDIPUS COMPLEX" IN FOLKLORE EXAMPLES 

 

Gülyaz HÜMMETZADE  

Yüksek lisans öğrencisi, Baku Devlet Üniversitesi 

Özet 

Mekalemizde hem dünya halklarının, hem de türk dünyasının bir çox folklor örneklerinde baba-oğul 
kavramı üzerinde çalışılmıştır. Bu konuyla ilgili bir çok araştırmacıların çalışmaları da incelenmiştir. 
Baba-oğul konsepti ağız edebiyyatında antik zamanlardan ele alınan konulardan biri olmuş ve bununla 
ilgili farklı görüşler ortaya konmaktadır: sosyal yaklaşım, psikanalitik yaklaşım ve b. Türk halklarının 
baba-oğul ilişkisinin geleneksel bir olay örgüsü olarak yaratılış destanlarında görmekteyiz. Baba-oğul 
çatışması, dünya halklarının folklor örneklerinde farklı şekillerde kendini gösterir. Bazı durumlarda, ele 
alınan baba ve oğul karşılaşmasında sonda onlar birbirlerini tanırlar, bir başka örnekte ise baba ve ya 
oğul bir-birlerini tanımadıkları için hikayenin sonunda ya babanın ya da oğlunun ölümüyle sonuç bulur. 
Makale, her vaka için farklı yaklaşımlar içermektedir. 

Baba-oğul ilişkileri gergin ilişkilerin ilk sıralarında gösterilmektedir. Psikanalizin kurucusu Sigmund 
Freud eserlerinde bu konuyu araştırır. Sigmund Freud bu sorunlu ilişkinin köklerini eski kabile birlikleri 
çağına kadar takip etdiğini iddia ediyor. Tarihi kaynaklara baktığımızda bu tür adetlerin gerçekten eski 
kavimler arasında var olduğunu görüyoruz. Babasının yerine geçmek isteyen oğulların babalarını 
öldürmesi, babaların kendi çocuklarını kıskanclıktan öldürmesi gibi gergin denebilecek ilişkiler vardır 
ve bu folklora da yansımıştır. S.Freud, babalar ve oğullar sorununu insanlığın kitle bilinçaltında yer 
edinmiş en büyük arketiplerden biri olarak görmüş ve onunla savaşmanın imkansız olduğunu 
düşünmüştür. S.Freud, bahsettiğimiz konuyla ilgili olarak "Ödipus kompleksi"ni ortaya koymaktadır. 
Babaya olan nefretinin temel nedeninin, oğlunun küçük yaştan itibaren annesini babasına kıskanması 
olduğunu düşünür. Sosyalistler bu karşıtlığın nedenini farklı görüyorlar. Oğuz folklorunda babaya 
bağlılık duygusu, sözünden vazgeçmeme güdüsü daha belirgindir. Bu ve diğer bir çok yaklaşımlar 
mekalede örnekler üzerinde çalışılarak açıklanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Ödipus kompleksi, baba-oğul, folklor, bağlılık, kıskançlık 

 

Abstract 

In our article, the concept of father-son has been studied in many folklore examples of both the world's 
peoples and the Turkish world. The studies of many researchers on this subject have also been examined. 
The concept of father-son has been one of the topics discussed in oral literature from ancient times, and 
different views are presented about it: social approach, psychoanalytic approach and b. We see it in the 
creation epics as a traditional plot of the father-son relationship of the Turkish peoples. The father-son 
conflict manifests itself in different ways in the folklore examples of the peoples of the world. In some 
cases, they get to know each other at the end of the father and son encounter, in another example, because 
the father or son do not know each other, at the end of the story it results in the death of either the father 
or the son. The article includes different approaches for each case. 

Father-son relationships are shown in the first row of tense relationships. Sigmund Freud, the founder 
of psychoanalysis, explores this issue in his works. Sigmund Freud claims that this troubled relationship 
traces its roots back to the ancient age of tribal unions. When we look at historical sources, we see that 
such customs really existed among ancient tribes. There are some tense relations such as sons who want 
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to replace their fathers kill their fathers, fathers killing their own children out of jealousy, and this is 
reflected in folklore. S. Freud saw the problem of fathers and sons as one of the greatest archetypes in 
the mass subconscious of humanity and thought that it was impossible to fight it. S. Freud reveals the 
"Oedipus complex" in relation to the subject we mentioned. He thinks that the main reason for his hatred 
for his father is his son's jealousy of his mother against his father from an early age. Socialists see the 
reason for this opposition differently. In Oghuz folklore, the feeling of devotion to the father and the 
motive of not giving up on his word are more evident. These and many other approaches are explained 
in the article by working on examples. 

Keywords: Oedipus complex, grandfather-son, folklore, attachment, jealousy 
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Abstract 

 
Destination image can be considered as a significant factor for marketing tourism sites. Developing the 
concept of destination image for cultural heritage requires considering the tangible and intangible aspects 
that represent these destinations. The intangible aspects of a destination can be foremost for image 
formation. But how can the intangible aspects that help form the image of culture in the tourist’s mind 
be structured for planning and marketing cultural destinations? In this research factors that influenced 
the perception of travelers towards cultural heritage sites were derived from travelogues. Research 
showed that intangible aspects helped travelers better sense the place and era  of these destinations. These 
aspects showed perceptional similarities in specific location points for travelers eventhough there was a 
time difference between their visits.  Therefore their trajectory patterns were derived for further research.  

Based on the similarities that were derived from travelogues, the image formation of cultural heritage 
destinations was more dependent on intangible aspects than the remains on site. This showed the 
importance of the connative representation of a site in travelers mind which is formed by their perception 
and cognition towards these destinations.  Cognition similarities about the image of cultural heritage in 
tourism sites can help structure a platform for planning and marketing these destinations and help develop 
the long term usage of these sites. 

 

Keywords: Destination Image, Cultural Tourism, Marketing, Tangible and Intangible Aspects  
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GASTRONOMİ VE DESTİNASYON PAZARLAMASI 

 

Dr.İbrahim Atilla Karataş* 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 

 

Özet 

  

Yemek yapma sanatı olarakta ifade edilen gastronomi bilimi hem günlük hayatta hem de seyahatlerde 
vazgeçilmez bir unsurdur. Bu anlamda gastronomi, turizmin önemli bir alt dalı olarak kabul 
edilmektedir. Bu turizm türü; yemek kursları, içecek imalathaneleri, restoranlar, yemek festivalleri ve 
gıda üreticileri gibi otantik, geleneksel veya yenilikçi gastronomi faaliyetlerini içermektedir. 
Gastronomi turizminde ziyaretçilere ikram edilen yemek ve içecekler ile aynı zamanda destinasyonların 
kültür ve tarihleri de sunulmaktadır. Dolayısı ile gastronominin turizm üzerinde önemli bir etkisinin 
olduğu açıktır. Bununla birlikte turizmde gastronomi faktörü, geleneksel olarak çoğu zaman yardımcı 
veya ikincil bir ürün olarak kabul edilmiştir. Ancak son yıllarda araştırmacılar gastronomi, turizm ve 
destinasyon pazarlaması arasındaki bağlantıyı daha ayrıntılı olarak keşfetmeye başlamışlardır. Yapılan 
araştırmalar, seyahat ederken yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların toplam seyahat harcamaları 
içindeki payının yaklaşık %30 ile %40 arasında olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum gastronominin, 
turizm endüstrisine güçlü bir şekilde katkıda bulunduğunu ifade etmektedir. Ayrıca araştırmalar, bir 
destinasyona seyahat etme arzusunun gastronomiye olan ilgiden büyük ölçüde etkilenebileceğini hatta 
olumlu yemek deneyimlerinin destinasyonun marka haline gelmesine de sebep olabileceğini ortaya 
çıkarmıştır. Bu nedenle, birçok destinasyon pazarlama organizasyonu, yerel yiyecekleri giderek artan 
bir şekilde destinasyon cazibesi olarak pazarlamak istemektedir. Gastronominin, turizm alanında ve 
özellikle destinasyon pazarlamasında artan önemine rağmen bu alandaki araştırmalar hala yetersizdir. 
Bu çalışmanın amacı destinasyonların pazarlanmasında etkin rol oynayacağı düşünülen gastronomi 
faktörünün önemini, nitel araştırma yöntemi ile literatür taramasına tabi tutarak ortaya çıkarmaktır. Bu 
amaçla elde edilen verilerin başarılı bir destinasyon imajı oluşturmak ve rekabet avantajları ile 
pazarlanmasını sağlamak için gayret gösteren destinasyon paydaşlarına (yerel yönetimler, kamu ve özel 
kurumlar, dernekler, yerel halk, vakıflar ve ilgili kuruluşlar vb.) sunularak bölgesel ya da yerel 
gastronomi ürünlerini ayırt edici özellikleri ile öne çıkarmalarına katkıda bulunmaktır. 

. 

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Gastronomi Turizmi, Destinasyon Pazarlaması, Marka Şehir 
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GASTRONOMY AND DESTINATION MARKETING 

 

Abstract 

 

The science of gastronomy, which is also expressed as the art of cooking, is an indispensable element 
in both daily life and travel. In this sense, gastronomy is considered as an important sub-branch of the 
tourism sector. This type of tourism; It includes activities such as cooking courses, beverage factories, 
restaurants, food festivals, food producers, destinations that preserve their authentic structure, 
gastronomy activities that are traditional or adopt an innovative approach. In gastronomic tourism, the 
food and drinks offered to the visitors are also presented to the cultural and historical values of the 
destinations. Therefore, it is seen that gastronomy has a significant impact on tourism activities. 
However, it has been accepted that gastronomy affects tourism activities in the traditional sense, mostly 
as an auxiliary or secondary product. However, studies conducted in recent years; revealed that the 
connection between tourism, gastronomy and destination marketing is stronger. Studies have determined 
that the share of spending on food and beverage while traveling in total travel expenses is between 30% 
and 40%. This indicates that gastronomy contributes strongly to the field of tourism. In addition, studies 
have shown that the desire to travel to a destination can be greatly influenced by the interest in 
gastronomy, and even positive dining experiences can cause the destination to become a brand. 
Therefore, marketing organizations for many destinations increasingly want to market local food as a 
destination attraction. Despite the increasing importance of gastronomy in the field of tourism and 
especially in destination marketing, research in this field is still not sufficient. The aim of this study is 
to reveal the importance of the gastronomy factor, which is thought to play an active role in the 
marketing of destinations, by subjecting it to a literature review with a qualitative research method. 
Differentiate regional or local gastronomic products by presenting the data obtained for this purpose to 
destination stakeholders (local governments, public and private institutions, associations, local people, 
foundations and related organizations, etc.) who strive to create a successful destination image and 
market them with competitive advantages. to contribute to their highlighting with their distinctive 
features. 

 

Keywords: Tourism, Gastronomy Tourism, Destination Marketing, Brand City 

 

Giriş 

Küresel ölçekte, gıda endüstrisi son zamanlarda genel anlamda halkın gıdaya karşı tutumunda derin bir 
değişim ile karakterize olmuştur. Refah için artan talep, sürdürülebilirlik, kültürel ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması kavramlarına yenilenen ilgi, hayata bakış tarzını yeniden şekillendirmiştir. Bu 
bakış tarzı, geleneksel ve yerel ürünler için yeni bir alan oluştururken; kırsal toplulukların ve 
destinasyonların keşfine dayalı turizm faaliyetleri için de yeni bir ufuk açmıştır (Payandeh vd., 
2022.s.51). Destinasyonların bu anlamda mutfak lezzetlerinde yenilik, macera ve kültürel karşılaşma 
arayışına cevap verdiğine inanılmaktadır (Hjalager & Richards, 2002; Long, 2004) 
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 Bölgesel ve ulusal kimliğin belirleyici unsurlarından biri ve ekonomik kalkınmanın temel bileşenleri 
arasında olan gastronomi ile küreselleşme - yerelleşme arasındaki ilişkiye daha özel bir önem verilmeye 
başlanmıştır. Turizm destinasyonları arasındaki rekabet arttıkça turistleri cezbetmek ve eğlendirmek için 
yerel kültür, yeni ürün ve faaliyetlerin giderek daha değerli bir kaynağı haline gelmiştir. Gastronomi, bu 
kaynağın zenginleşmesinde büyük bir paya sahiptir. Çünkü gastronomi sadece turist deneyiminin 
merkezinde yer alan fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda muhatabına belirli mutfak türleriyle 
özdeşleşen bir bakış açısı kazandırması nedeniyle postmodern toplumlarda kimlik oluşumunu sağlayan 
önemli bir kaynak haline gelmiştir (Richards,2003, s.3). Bu kimliğin muhataplarına tanıtılmasında 
destinasyonların doğası, kültürü ve tarihi mirası ile etkin rol almasının büyük önem arz ettiği 
anlaşılmaya başlamıştır. Bu çalışmada gastronominin destinasyon pazarlaması üzerindeki etkisinin 
değişik boyutları ile ele alınarak ilgili paydaşlara gastronomi ve pazarlama açısından katma değer 
oluşturacak bilgiler sunmaktır. Bu araştırmada “gastronomi” terimi ile yemek ve mutfak kelimeleri 
birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Yöntem 

Gastronomi ve destinasyon pazarlaması ile ilgili araştırmanın gerçekleştirilmesinde literatür tarama 
yöntemine başvurulmuştur. Literatür taraması, araştırma konusu ile ilgili daha önceden gerçekleştirilmiş 
olan çalışmaların sistematik bir biçimde taranarak biraraya getirilmesi ve değer- lendirilmesi sürecinden 
oluşmaktadır. 

Literatür İncelemesi 

Gastronomi 

Genel anlamda yeme-içme faaliyetleri olarak ta ifade edilen gastronomi, güzel yemek pişirme ve yeme 
sanatı veya etkinliği olarak ifade edilmektedir https://www.britannica.com/dictionary. "Gastronomi" 
terimi ilk kez Lucy M. Long tarafından 1998 yılında turistlerin yemek yoluyla diğer kültürleri 
deneyimleme fikrini ifade etmek için kullanılmıştır (Kivela & Crotts, 2005, s.41). Gastronomi, aslında 
bir yemek ideolojisidir. Sofistikelik, marifet ve tat vaat etmektedir, ama belki de paranın tek başına satın 
alamayacağı sosyal çevrelere erişimi de vaat etmektedir. Elbette gastronomi sadece sosyal tırmanışla 
ilgili değil; yemeklerin zevklerini keskin bir şekilde takdir ederek dünyada yaşamak, yemeye öncelik 
vermek ve kaliteyi ayırt edebilecek bilgi ve deneyime sahip olmakla da ilgilidir. Böylece gastronomi, 
iyi yemeğin ve iyi yaşamın vazgeçilmez bir bileşeni olarak konumlandırılmaktadır. İyi yemek, daha 
yüksek, daha mutlu bir varoluş düzeninin tadını çıkarmaktır (Albala, 2012, s.29).  

Gastronomi kendi başına bir endüstri olduğu kadar sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili bir meta olarakta 
büyük bir potansiyele sahiptir. Yiyecekler; çeşitli yaş, kültür, din ve sosyal geçmişe sahip olan insanları 
birbirine bağlayan bir güce sahip olmakla beraber aynı zamanda yerel kalkınmaya ve büyümeye katkıda 
bulunan en eski endüstrilerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca gastronomi, sektörler arası bir 
ekonomik faaliyettir ve bu nedenle turizm, sağlık, tarih, kültür, biyo-ekonomi, güvenlik, atık yönetimi, 
ulaşım ve lojistik gibi diğer birçok faaliyetlerle de yakından ilgilidir (Cavicchi & Stancova, 2016, s.6). 

Gastronomi ve Destinasyon İlişkisi 

Çeşitli araştırmalar, turistlerin belirli bir destinasyonun kültür ve geleneğini keşfetmeye giderek daha 
fazla ilgi duyduklarını ortaya çıkarmıştır (McKercher ve diğerleri, 2013; Breakey ve Breakey, 2015; 
2004 Babolian Hendijani vd.,). Kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olan atalardan kalma tariflerin 
detaylandırılmasından elde edilen ve yolcunun kendi deneyimlerinde tadını çıkarabileceği benzersiz ve 
farklı deneyimleri temsil eden lezzetler, destinasyonları da etkilemektedir. Böylece gastronomik 
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deneyimler, turist memnuniyetinin belirleyici bir faktörü haline gelmektedir. (Mora vd.,2021, s.3). 
Richards (2021) gastronomi deneyim literatürünün bilişsel değerlendirmeden duygusal bir yaklaşıma 
geçtiğini ileri sürmüştür. López-Guzmán vd., (2017) yerel gastronominin turist memnuniyetini sağladığı 
destinasyonların, cezbedici özellikleri ile ziyaretçileri kendine çekmede katma değer oluşturacaklarını 
belirtmişlerdir. Dünya Turizm Örgütü 2017 yılında 29 ülkede yapmış olduğu bir araştırmada turistlerin 
bir destinasyonu ziyaret etme kararını en çok etkileyen faktörlerin sırası ile kültür, doğa turizmi ve 
gastronomi olduğunu ortaya çıkarmıştır (UNWTO,2017). 

Yiyecek tüketimi, turistlerin genel destinasyon faaliyetlerinin yalnızca tek bir bileşeni olmasına rağmen, 
turistlerin gelecekteki tekrar ziyaret niyetlerini ve destinasyona yönelik tavsiyelerini etkileyebilecek bir 
güce sahiptir. Bu bulgu, yemek deneyimi ile seyahat sonucu arasındaki bağlantının destinasyon 
düzeyine kadar uzandığını öne süren, çoğunlukla teorik veya nitel bir dizi çalışmayı doğrulamaktadır 
(Kivela & Crotts, 2009; Kim vd., 2010; Ji vd.,2016) Yemek deneyimi ile beraber destinasyonun 
otantikliğini (aslına uygun, bozulmamış) keşfetme arzusu, uzun zamandır turizm deneyimlerinde 
anahtar bir motivasyon kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu anlayış aynı zamanda bir destinasyonun 
gelişimini etkileyen tetikleyici unsurlardan biridir (Vujko vd.,2020, s.2). 

 Destinasyonda yenilen yemek ile kazanılan duyusal, kültürel ve sosyal deneyim türleri gastronominin 
turistlere sunmuş olduğu değişik hizmet kategorileri olarak dikkat çekmektedir. Yöresel yemeklerin 
hazırlanmasında o yerin doğal koşulları ve kültürel gelenekleri ile yakın ilişkisi olmasından dolayı 
otantik bir yer duygusuyla bağlantı kurulmakta ve sıklıkla bu bağlantı yer sembolleri olarak 
değerlendirilmektedir (Anderson vd.,2017, s.1). Bununla beraber insanların daha hareketli bir yaşam 
tarzına geçmeleri ile iş ya da eğlence için sık sık mekân değiştirmeleri gastronomi alanında da daha 
hareketli bir sürecin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu anlmada yiyeceklerin artan hareketliliği, belirli 
yiyeceklerin belirli bölgelerle rahat bir şekilde ilişkilendirilmesini zorlaştırmaktadır. Küreselleşme ve 
yerelleşme arasındaki gerilim homojenleştirilmiş bir gastronomik manzaranın, her zamankinden daha 
fazla çeşitlilik üretmesi gerektiğini de ortaya çıkarmıştır (Umedovna & Oktyamovna,2021, s.238). 

Destinasyon Pazarlama 

Destinasyonlara pazarlama açısından bakıldığında destinasyon; kıtalardan ülkelere, eyaletlere, şehirlere, 
köylere ve özel olarak inşa edilmiş tatil yerlerine kadar geçici bir konaklama için ziyaretçi çeken yerler 
olarak ifade edilebilir. Kuruluş düzeyinde destinasyonlar esasen yerel yönetim sınırlarına dayanan 
topluluklardır. Destinasyonların çok boyutlu doğası ile ilgili olarak, destinasyon bölgesi ne kadar 
küçükse, içsel homojenlik olasılığının o kadar yüksek olduğu öne sürülmüştür (Pike,2007, s.11). 

Pike (2008), turizm faaliyetlerinin çoğunun destinasyonlarda gerçekleşmesinden dolayı turizm 
sisteminin herhangi bir modellenmesinde destinasyon olgusunun temel analiz birimi olarak belirleyici 
bir unsur olduğunu belirtmiştir. 

Mekânın marka kimliğinin tanımlanması için o mekâna çekicilik katan ve onu benzersiz kılan 
özelliklerin ortaya çıkarılması gerekir. Bu özellikler tarihi yerleri ve doğal güzellikleri kapsayabildiği 
gibi, bölgenin kendine özgü gastronomi lezzetleriyle de ilgili olabilir (Suna & Alvarez, 2021, s.739). 
Boniface'e göre (2003) destinasyonun özel yapısının, toprakla coğrafik ilişkisinin, grup kültürü ile dini 
yapısının, yemeğin kalitesi, özgünlüğü ve benzersizliğinin ve yemek hazırlama gelenekleri gibi 
özelliklerinin destinasyon pazarlanmasında etkin rol almaktadır. 

Destinasyonların; gelişim, pazarlama ve yönetim faaliyetleri, küresel ölçekte turizm endüstrisinin 
gelişimi ile büyük ölçüde uyumludur. Çeşitli kaynaklar, turizm endüstrisi ile destinasyonların nüfus 
artışı, ekonomik refah, iş genişlemesi ve yaşa bağlı seyahat kalıpları gibi yapısal faktörler ve 
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küreselleşme gibi sosyal faktörlerin bir araya gelmesiyle eş zamanlı bir biçimde uzun bir süreden beri 
büyüme süreci yaşadığını belirtmektedirler (Wang, 2011, s.1). Destinasyon pazarlamasında bir etken de 
müşteriler için olumlu bir imajın (zihinde oluşan anlayış ya da görüntü) oluşturulmasını, doğru hizmet 
ve ürünlerin etkin ve verimli bir şekilde muhataplarına sunulmasını içerir (Kotler, vd., 2002: s.18). 

 Destinasyon pazarlamasının bir süreç meselesi olduğunu belirtmek gerekir. Müşteri merkezli bir bakış 
açısını ifade eder. Destinasyonun pazarlanma anlayışı, orada yaşayanlar için yaşam kalitesini artırmayı 
öngörmekle beraber destinasyonun rakipler nazarında da cazibesini arttırma anlayışını benimser. Bir 
ürün olarak değerlendirilen destinasyonun pazarlanması; orada yaşayanların bakış açıları, tutum ve 
davranışlarının sonucu şekillenir. Nihayetinde destinasyonu oluşturan bütün paydaşların (şehir sakinleri, 
ziyaretçiler, işveren ve çalışanlar, yatırımcılar, belediyeler, kamu kurumları, yöneticiler, öğrenciler, sivil 
toplum kuruluşları vb.) farklılık arz eden çıkarlarını destinasyonun pazarlanmasında ortak değerde 
buluşturarak biraraya gelmeleri büyük öneme sahiptir (Saran, 2005, s.107). 

Gastronominin Destinasyon Pazarlamasına Etkileri 

Pavlidis & Markantonatou (2020), bir destinasyon seçiminde yemeğin; iklim, konaklama ve manzara 
kadar önemli olduğunu söylemektedirler. 

Yemek, destinasyonun en kritik boyutlarından biri olarak kabul edilebilir. Fransız, İtalyan ve Tayland 
mutfakları bu ülkelerin çekiciliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle gastronomi, turistik 
destinasyonların ayırt ediciliğini artırmak için bir pazarlama ve marka stratejisi olarak kullanılmaktadır 
(Castillo-Villar,2020, s.510). Bu anlamda gastronomi; özellikle gastronomik bir imaj, bir yer duygusu 
oluşturma ve farklılaşma stratejisinin önemli bir parçası olarak turistik destinasyonlarda stratejik bir role 
sahiptir. Birçok turistik destinasyon, gıda ile ilgili olarak ürün sunumlarını benzerlerinden 
farklılaştırmaya yardımcı olacak şekilde stratejik bir kaynak olarak görmektedir (Kokkranikal & 
Carabelli, 2021, s.9). Konu ile ilgili araştırmalar mutfak imajını tek bir boyuttan yedi boyuta kadar 
çıkarmaktadır. Gerçekten de, görüntü boyutları veya nitelikleri göz önüne alınarak gastronomi imajı, 
destinasyonun mutfak ve yemek kültürüne göre ayarlanmalıdır (Kaur & Kaur, 2022, s.3).  

Yiyecek ve yemek tekliflerinin destinasyon pazarlama ve geliştirmede merkezi hale gelmesinin 
nedenlerinden biri de geniş çekiciliğidir. Yöresel yemekler sadece ziyaretçileri cezbetmekle kalmaz o 
yörenin sakinleri ve ziyaretçileri için aranan çok yönlü sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar da vaat 
eder (Sims, 2009, s.333). Örneğin mahsullerin, çiftlik hayvanlarının, gıda ürünlerinin ve yemeklerin 
yeniden keşfedilmesi ve geliştirilmesi, turistlerin ziyaret edilen yer ile ilgili zihinlerinde bir imaj 
oluşturabileceği gibi, yerel sakinlerin de kültürel aidiyet duyguları üzerinde olumlu etkilere sahip 
olabilir (Anderson vd.,2017, s.4). Gastronominin destinasyon pazarlaması üzerinde etkili olduğu alanlar 
aşağıda dört alt başlık ile ifade edilmiştir.  

Çevresel Etkiler 

Gastronominin sunduğu yiyeceklerin üretilmesinde sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, daha az 
çiftlik dışı girdi kullanan, uygun olduğunda hayvansal ve bitkisel üretimi entegre eden, daha yüksek bir 
biyolojik çeşitlilik sağlayan ve yenilenebilir enerji biçimlerine geçiş yapan nispeten küçük çiftliklere 
dayanmaktadır. Buna karşılık, büyük ölçekli çiftlikler biyolojik çeşitlilikte azalmaya, yerel olarak 
bulunmayan girdilere (pestisitler ve gübreler) bağımlılığa, yerel ekosistem veya topluluk tarafından 
kolayca emilemeyen üretim atıklarına yol açmaktadır (Hall & Wilson, 2008, s.3). 

Ayrıca yöresel gastronominin önemini vurgulama açısından şimdiye kadar çok fazla gündeme gelmeyen 
dünya çapında gıda taşımacılığının çevresel sonuçlarıyla ilgili artan endişelerini de belirtmek gerekir. 
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Araştırmacılar, turizm endüstri yetkililerinin karbon ayak izini azaltmak için “yerel satın almanın” 
hayati olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Konu ile ilgili araştırmalar bundan yirmi yıl 
öncesine kadar uzanmaktadır (Boniface, 2003; Mitchell & Hall, 2004). Xu vd., (2021) yaptıkları 
araştırmada 190'dan fazla ülkeden derlenen verilere dayanarak, gıda üretiminin dünya çapındaki toplam 
sera gazı emisyonlarının yaklaşık %35'inden sorumlu olduğunun tahmin edildiğini belirtmişlerdir.  

Konuya sürdürülebilir turizm açısından bakıldığında ise üretim yada sunum yapan işletmelerin, tüketici 
destinasyon ürünlerini tercih ederken ürüne yol aldığı uçuş milleri açısından ve bu ürünleri üretmek için 
kullanılan gıda milleri aşısından değerlendirme yapmalarının daha önemli olduğu belirtilmektedir (Hall 
& Wilson, 2008, s.3). Dolayısı ile bu ürünleri üretmek mi yoksa satın alamak mı gerektiği hem ekonomik 
açıdan hem de sera gazı emisyonu açısından değerlendirilmelidir. 

Gastronomi, turizm faaliyetlerini dolayısı ile destinasyonları sosyal yapıları açısından da olumlu yada 
olumsuz olarak değiştirebilmektedir. Ulaşım sistemleri başta olmak üzere kamu hizmetlerine olan artan 
talepler ile çevresel bozulmaya ya da düzenlemeye yol açan faaliyetler bu anlamda ifade edilebilir Cook 
vd., 2018, s.29).  

Ekonomik Etkiler 

Her ziyaretçi seyahat sırasında ve günde birkaç kez yiyecek ve içecek tüketir. Buna göre ziyaretçiler 
seyahat bütçelerinin önemli bir kısmını (%30 ila %40) yiyecek ve içecekle ilgili harcamalara 
ayırmaktadır (Kaur & Kaur, 2022, s.1). Bu harcama önemli bir miktardır. Dolayısıyla yemek 
hizmetinden duyulan memnuniyetsizlik, genel turizm deneyiminden memnuniyetsizliğe yol açabilir ve 
turistlerin bir destinasyona geri dönmemesi için önemli bir neden olabilir (Nield vd.,2000, s.376). 

Gastronomi; bir yandan yerel gıda, tarım sektörü ve balıkçılık alanlarında istihdamın artmasına neden 
olurken; diğer taraftan çok fazla yatırım yapılmaksızın kırsal ekonomilerin gelişmesine de katkı 
sağlamaktadır. Aynı zamanda bölgesel gıda endüstrileriyle geriye dönük bağlantı kurarken, yerel 
vergilere de katkıda bulunmaktadır (UNWTO,2012).  Yöresel gıdalar turist harcamalarını artırmanın ve 
turizm sezonunu uzatmanın sürdürülebilir bir yolu olarak görülerek destinasyonların ekonomik 
sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir (Chen & Huang, 2019, s.545). Diğer birçok seyahat aktivitesi ve 
cazibe merkezinin aksine, destinasyon gastronomisi genellikle yıl boyunca, günün herhangi bir saatinde 
ve herhangi bir hava koşulunda kullanılabilir (Kivela & Crotts, 2005, s.40). Bu durum mevcut 
destinasyonun yıl boyunca pazarlanmasına büyük katkı sağlar. 

Görünümleri büyük perakendeciler tarafından belirlenen ve standarlara uymadığı için ticarileştirilip 
tüketim aşamasına geçirilmeyen çirkin meyve (Ugly Fruit) olarak adlandırılan gıda ürünlerinin israfı, 
gastroekonomi bilminin dikkate alması gereken bir başka konu olarak önemini korumaktadır. Yapılan 
araştırmalar üretilen ürünlerin 1/3’nün tezgahlara gelene kadar; % 50’sinin ise sofralara ulaşana kadar 
çirkin ürünü saf dışı bırak anlayışından dolayı büyük bir israfa yol açtığını göstermektedir (Gürsoy & 
Çağla, 2022, s.18).  

Yerel gastronomi ve destinasyon alanındaki gelişmeler yavaş yeme olarak adlandırılan "Slow Food" bir 
anlayışın da gelişmesini sağlamıştır. Bu kültürel ve politik hareket, İkinci Dünya Savaş’ı sonrasına 
damgasını vuran gıda üretiminin sanayileşmesine ve topraksızlaştırılmasına bir halk tepkisi olarak 
1989'da İtalya'da ortaya çıkmış olup, daha iyi bir yaşam kalitesini hedefleyen ve günlük yaşam 
eylemlerini zenginleştiren bir tüketim tarzını ifade etmektedir (Payandeh vd., 2022, s.52). "Slow Food" 
hareketi, lezzetin standardizasyonuna karşı çıkarak yemek ve gastronomi geleneklerine bağlı kültürel 
kimlikleri koruma amacı taşımaktadır. Bu amaçla geleneksel yetiştirme ve işleme tekniklerini de 
muhafaza etmek istemektedir. Bu anlayış doğrultusunda organik gıda, birinci sınıf et ve diğer özel 
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ürünlerin başarısı, küçük ölçekli üretime olan ilginin yeniden canlanmasına neden olmuştur (Haven-
Tang & Jones, 2005, s.74). 

Gastronomi faaliyetleri bir yandan ziyaretçilerin tatil deneyimlerine ve refahına, diğer yandan yerel 
sakinlerin refahına katkıda bulunan ve böylece yerel ekonomiye ve geniş paydaş yelpazesine fayda 
sağlayan özellikler içerir. Bu paydaş yelpazesinin içinde tarım işçileri, çiftçiler, gıda üreticileri, 
perakendeciler, yemek hizmeti sağlayıcıları, restoran sahipleri, kafe sahipleri ve tezgah sahipleri gibi 
birçok kesim bulunmaktadır (Björk & Kauppinen:2017, s.1580). Yerel yiyecekleri tüketen turistler; 
pazar fırsatları oluşturabilir, yerel tarımın çeşitlendirilmesini destekleyebilir, geleneksel tarım arazilerini 
korunmasına, çevresel korumaya ve tarımın sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunabilirler (Chen & 
Huang, 2019, s.545). 

Kültürel Etkiler 

Her yemeğin bir hikayesi vardır ve yemeğe koyulan her bir içerik, o yerin tarihini haritalandırır (Kaur 
& Kaur, 2022, s.1). 

Gastronomi kültürün bir parçasıdır. Ev yapımı ve şenlikli yemeklerin yanı sıra yaşanılan çevredeki 
dünyayı yansıtan ve onun anlaşılmasına yardımcı olan geleneklerden oluşmaktadır (Taar, 2014, s.146). 
Gastronomi, kültürün geleneksel yönlerinden biri olarak sembolik bir yapı ve kendine has bir dil tarzı 
ile farklı normları ve değerleri paylaşır. (Ramírez-Gutiérrez vd.,2021, s.345). Huamanchumo vd., (2022) 
gastronominin, destinasyonun kültürel mirasının bir parçası olarak değerlendirilmekte olduğunu 
belirterek ziyaret edilecek yeri anlamada ve seçmede çok önemli bir faktör haline geldiğini ifade 
etmişlerdir.  

Bir destinasyonun kültürünü, doğasını, tarihini, kültürel normlarını, değerleri ve ilişkileriyle yaşam 
tarzını yansıtan yerel gastronomi; aynı zamanda geleneksel yemeklerin ve ilgili hazırlıkların zaman 
içinde nesilden nesile aktarılmasına vesile olarak paha biçilmez somut bir mirasın oluşturulmasını da 
sağlamaktadır (Kokkranikal & Carabelli, 2021, s.2). Bu bağlamda, UNESCO (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) nun gastronomiyi "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak tanıma 
konusundaki girişimleri vurgulanmalıdır. Bunun bir örneği, geleneksel Meksika mutfağı veya Akdeniz 
diyetidir (her ikisi de 2010'da tescil edilmiştir). Türkiyede’de Tören Keşkeği1 (2011), Mesir Macunu 
Festivali (2012), Türk Kahvesi ve Geleneği (2013), İnce Ekmek (Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka) yapımı 
ve paylaşımı geleneği Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Kırgızistan ortak dosyası (2016) yılında 
UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine alınmıştır (Aydın,2022, s.30).  
1 Kadın ve erkek gruplarının toplu olarak iş paylaşımı ve katılımıyla büyük kazanlarda ve açık ateşlerde, 
buğday ve etin birlikte pişirilmesiyle yapılan tören yemeğine keşkek, bu yemeğin etrafında gerçekleşen 
ritüellere “Tören Keşkeği Geleneği" adı verilmektedir.  

Birçok coğrafi bölge, ülke ve yerel alan, malzemelerin kalitesine veya türüne veya yerel spesiyalitelerine 
ve ikonik yemeklerine atıfta bulunabilen gastronomileriyle tanımlanır. Örneğin, Akdeniz 
gastronomisinin (taze balık, taze meyve ve taze sebze gibi) taze olduğu bilinir. Meksika ise gastronomi 
alanında ekmeği, fasulyesi ve mısırıyla ünlüdür (Björk & Kauppinen:2017, s.1580).  

Yaşanılan çağda sosyal medya kanallarına danışmadan seyahatinizi planlamak neredeyse imkansız hale 
gelmiştir. Bu anlamda destinasyon ve gastronomi alanında faaliyet gösteren yönetim ve organizasyon 
yapıları hedef kitle ile iletişimde internet ve sosyal medya platformları ile etkileşime girmektedirler. 
Oluşturulan içerikler ile hedef marka ve ürünleri doğrudan potansiyel alıcılara tanıtmak için sosyal 
medyayı kullanmaktadırlar. Ayrıca sosyal medya, çok sayıda insanın oteller, destinasyonlar, etkinlikler, 
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ürünler vb. hakkındaki fikirlerini, duygularını ve deneyimlerini yenilikçi bir şekilde ifade etmesine de 
imkan tanımaktadır (Stojanovic vd.,2022, s.651). Buonincontri vd., (2017) bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte turistlerin, seyahat etmeden önce sosyal ağlar, çevrimiçi 
incelemeler, bloglar ve diğerleri aracılığıyla aldıkları güncel ve hızlı bilgilere güvendiklerini 
belirtmişlerdir. Sanal dünyada gastronomi ve destinasyon ile ilgili bilgilerin muhatapları arasında 
interaktif bir şekilde etkileşiminin ekonomi açısından olduğu gibi kültürel açıdan da bir katma değer 
oluşturduğunu ifade etmek gerekir. 

Sağlık ve Güvenlik Etkileri 

Jennings vd., (2015) lokal gastronominin gelişmesinin şehir sakinleri arasında gıda ve beslenme 
hakkında artan bilgi farkındalığının daha sağlıklı beslenme için bir zemin oluşturabileceğini 
belirtmişlerdir. Lokal gastronominin gelişmesinin aynı zamanda küçük ölçekli üreticiler için geçim 
sıkıntısına karşı direnci artıran bir faktör, şehir sakinleri ve turistler için gıda fiyatlarının azalmasına 
neden olabilecek güvenli bir baskı aracı ve bölgesel yada ulusal çapta oluşabilecek gıda arzı şoklarına 
karşı daha güvenli bir liman olabileceğini söylemişlerdir. 

Gastronomi turizmi ve bağlantılı olduğu paydaşlara etkileri ile ilgili araştırmaların elde edilen bütün bu 
verilere rağmen hala bir yolculukta olduğu ve daha sunulacak birçok şeyin olduğuna inanılmaktadır 
(Hsu & 2022, s.3280). 

 Sonuç ve Değerlendirme 

Dünya nüfusunun artmasına ve hayatın birçok alanında küreselleşme olgusunun yaşanmasına rağmen 
otantik değerlere, yerel gastronomiye ve ona ev sahipliği yapan destinasyonlara talep artmaktadır. 
Gastronomi sadece lezzetli yemek yapma ve yeme süreci değil; aynı zamanda sosyal, kültürel, tarihi 
miras ve farklı yaşam şekillerini de içine alan bir bakış açısına sahip olduğu için bu değerlerin 
destinasyon pazarlaması için ilgili paydaşlar tarafından korunması ve paylaşılması büyük öneme haizdir. 

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir destinasyon pazarlaması açısından lokal gastronominin 
geliştirilmesi ve farkındalığın oluşturulması için ilgili sempozyumların yapılması, gastronomi 
festivallerinin tekrarlanması, yöresel lezzetler ile ilgili çalışma yapan girişimcilerin teşvik edilmesi 
gerekir. 

Ayrıca yöresel yemeklerin korunması ve geliştirilmesi adına şehir paydaşlarının öncülüğünde ve 
üniversitelerin katkısı ile destinasyonun değişik alanlarında eğitim ve uygulama merkezleri 
oluşturulabilir.  

Destinasyon pazarlamasında ziyaretçilerin ve yöre sakinlerinin zihninde olumlu çağrışımlar yapacak 
benzerlerinden farklı bir imaj çalışması çok önemlidir. Bu imajın oluşumunda doğal, yöreye ait 
gastronomi ürünlerini de kapsayan bir anlayışın ortaya koyulması gereklidir. İlgili alanda hedef kitle 
nezdinde oluşturulabilecek etkili bir imaj, o alanda yapılacak olan yazılı ve görsel birçok yayından çok 
daha etkili olabilir. 

Yerel gastronominin, destinasyon pazarlama kimliğinin oluşumunda kalıcı bir etkiye sahip olması için 
özellikle o yöre içinde eğitimin ilk basamaklarında ders olarak verilmesi konu ile ilgili farkındalığın 
artmasını sağlayabilir. 

Nihayetinde yerel gastronominin gelişmesi ve destinasyon pazarlamasında rakiplere fark oluşturmak 
için ilgili paydaşların (yerel yönetimler, kamu ve özel kurumlar, dernekler, yerel halk, vakıflar ve ilgili 
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kuruluşlar, ziyaretçiler, öğrenciler vb.) bir araya geleceği uygun bir zeminin hazırlanması ve biz 
anlayışının oluşması büyük öneme sahiptir. 
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ÖZET  

Yaşamın her noktasını kolaylaştıran sürekli değişim ve gelişim gösteren en önemli faktör teknolojidir. 
Üretim, Ulaşım, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Güvenlik, Hizmet, Gıda ve daha birçok sektördeki işletmeler 
kendi faaliyet konusunu ilgilendiren teknolojiye ilgi gösterirler. Her türlü faaliyetlerini duyurmak ve 
ürünlerini tüm dünyaya pazarlayabilmek için Pazarlama 4.0 süreci içinde yer almaktadırlar. Pazarlama 
4.0 şeklinde isimlendirilen dijital pazarlama, bilgisayar yazılım ve donanımla birlikte artık sistemin en 
önemli dinamiği hale gelen internet sanal ulaşım kombinasyonudur. 

Günümüz müşterisinin klasik olan tatil anlayışı bilişsel farkındalıklarıyla doğa ve kültür içerikli tatile 
evrilmektedir. Bu kültürel farklılıklardan biri de gastronomidir. Gıdaların kişilerin göz zevkine ve 
damak tadına hitap edebilecek şekilde düzenlenme sanatına gastronomi denir. Ancak bu düzenleme 
yapılırken hijyen ve sanitasyon kuralları çevresinde yapılması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. 
Günümüzde her geçen gün yaygınlaşmaya başlayan gastronomi turizmi kültür turizmi kapsamında 
popüler hale gelerek coğrafik yapı içerisinde bazı illerin, bazı bölgelerin öne çıkmasına neden 
olmaktadır. Özellikle yöresel ürünlerle, farklı lezzet sunumlarıyla, gıdaların hazırlanması, pişirme ve 
sunum şekilleriyle dikkat çekicidirler . Bunlarda genel olarak bölgesel pazarın hareketliliğine ve 
ekonomik anlamda da kalkınmaya neden olabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; Literatür taraması yapılarak genel olarak pazarlama ve gastronomi ilişkisini 
incelemektir. Bu kapsamda; pazarlama 4.0, gastronomi, gastronomi turizmi, gastronomi turizminin 
gelişimine etki faktörlerini açıklamaktır. Bunlarla birlikte gastronomi kavramlarının neler olduğu 
konusunda yöresel işletmelere ve iş görenlerini bilgilendirme de amaçlanmıştır. Bu bilgilerle 
sağlayabilecekleri avantajları, bölgesel turizm hareketliliğinin ekonomik getirilerinin neler 
olabileceğinin önemi vurgulanarak literatüre katkı ve gelecek çalışmalara öncülük yapılması 
amaçlanmıştır. 
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The most important factor that constantly changes and develops, which facilitates every aspect of life, 
is technology. Businesses in production, transportation, economy, health, education, security, service, 
food and many other sectors show interest in technology that concerns their field of activity. They take 
part in the Marketing 4.0 process in order to announce all kinds of activities and market their products 
to the entire world. Digital marketing, called Marketing 4.0, is a combination of computer software and 
hardware, and the internet, which has now become the most important dynamic of the system. 

The classical holiday understanding of today’s customers develops into a nature and cultural holiday 
with their cognitive awareness. One of these cultural differences is gastronomy. The art of arranging 
foods in a way that appeals to the eye and palate of people is called gastronomy. However, the necessity 
of making this arrangement around the rules of hygiene and sanitation should not be ignored. Today, 
gastronomic tourism, which is becoming more and more widespread day by day, has become popular 
within cultural tourism, causing some provinces and some regions to come to the fore in the geographical 
structure. They are striking with their local products, different flavor presentations, preparation, cooking 
and presentation of foods. These can cause the mobility of the regional market and economic 
development. 

The aim of this study; It is to examine the relationship between marketing and gastronomy by making a 
literature review. In this context; marketing 4.0, gastronomy, gastronomy tourism, to explain the factors 
affecting the development of gastronomic tourism. Besides these, they also aimed it to inform local 
businesses and their employees about what the concepts of gastronomy are. I aim it to contribute to the 
literature and lead future studies by emphasizing the advantages they can provide with this information 
and the importance of the economic returns of regional tourism mobility. 

 

Keywords: Marketing 4.0, Gastronomy, Gastronomy Concepts, Gastronomy tourism 
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A COMPREHENSIVE STUDY OF GASTRONOMY AND TOURISM IN TERMS OF ECONOMIC 
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Abstract 

 

Considering the sustainability of the current global economic system and the foreign exchange earnings it 
provides to the countries, the tourism sector has become an important pillar of the country's economies and has 
turned into a sector where competition is intense, supported by the governments through various subsidies. The 
necessity of tourism for the country's economy is not limited to its dynamic structure. The sector is closely 
related to many fields from accommodation services to transportation, from the entertainment sector to 
gastronomy, and a multifaceted perspective has become inevitable in terms of ensuring economic growth. 
Gastronomy is a driving force when it comes to tourism. It is really effective when tourists decide where to go 
and why. Organizations like UNESCO and OECD have recognized that gastronomy is an important part of the 
intangible heritage of the world and it constructs an important bridge for tourism.  For all these reasons, it is 
important to develop a sustainable gastronomy-tourism relationship not just to preserve the past but also to create 
the future. In this study, the gastronomy and tourism sectors were considered together, the contribution of both 
fields to the country's economy was examined, and in which areas to cooperate in the future were presented with 
various suggestions.  

 

Keywords: Gastronomy, tourism, intangible heritage, economic growth. 
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Abstract 

 

Hunger and related diseases in the world are increasing due to drought and harsh changing climate 
conditions. The food we consume needs to be healthier and more nutritive nowadays. Increasing 
comfort and well-being is becoming a higher priority. Producing functional foods has helped meet our 
needs more easily in terms of nutrition and health promotion. Adding health-promoting compounds to 
food products leads to less food production which means less carbon footprint and more health 
benefits. There are some arguments about using alternative sources for producing functional foods but 
we oversee this issue is not problematic and will be solved in the following years. Functional low-
moisture bakery goods are a common way to produce healthy foods. Adding healthy ingredients to 
common foods may be a major drawback in the acceptability of these products. Sensory evaluation 
come in handy while evaluating these kinds of parameters. Using hedonic scale sensory evaluation 
gives us information if the consumers will prefer the functional food product or not. In this work, we 
will summarize the recent research in this field and present some proof of the acceptability of 
functional persimmon crackers cooked in our ovens and these kinds of food products. As we conclude, 
producing healthy functional persimmon crackers can be intriguing to all-age consumers regardless of 
gender.    

 

Keywords: Functional foods, persimmon crackers, healthy foods. 
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ÖZET 

Küresel turizmin yaygınlaşması ile birlikte destinasyonlar arasındaki rekabet giderek artmaktadır. 
Destinasyonlar sahip oldukları somut ve soyut değerler ile benzer destinasyonlardan ön plana çıkarak 
turistleri ya da ziyaretçileri bölgeye çekmektedir. Böylece destinasyonlar ekonomik anlamda 
gelişmektedir. Özellikle son yıllarda kitle turizmi olarak bilinen deniz, kum ve güneş turizmine 
alternatif olarak gastronomi, sağlık ve kültür turizmi ön plana çıkmaktadır.  

Gastronomi ve yemek kültürü, destinasyonların tarihlerinin ve kimliklerinin ayrılmaz bir parçasını 
temsil etmekte ve onların marka imajını yansıtmaktadır. Gastronomi turizmi ise ziyaretçilerin seyahat 
ederken, ulusal ve yerel mutfak kültürü ve geleneklerini tanımak, özgü lezzetleri deneyimlemek, 
gastronomik temalı gezilere katılmak gibi bir dizi faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler esnasında 
gastronomi turizmi, destinasyonları tanıtmakta,  markalaştırmakta, yerel geleneklerin ve çeşitliliklerin 
sürdürülmesine katkıda bulunmakta ve en önemlisi de ekonomik kalkınmayı sağlamaktadır. 

Son yıllarda sağlık turizmi de gastronomi turizmi gibi giderek önem kazanmaktadır. Sağlık turizmi 
başta sağlığın korunması, sağlığın iyileştirilmesi ve varolan hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Kültür turizmi ise, bir toplumun kültürel mirasını yerinde 
görmek, entelektüel, manevi ve duygusal özelliklerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.  

Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye özelinde alternatif turizm sanayi gelirlerinin ekonomik büyüme 
üzerine etkilerinin ampirik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 
2002:Q1-2022:Q2 dönemini kapsayan çeyrek veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’dan elde 
edilmiştir. Çalışmanın analizinde zaman serisi VAR modellerine dayalı Granger nedensellik testi 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, alternatif turizm sanayi gelirleri ile ekonomik büyüme 
arasında uzun dönemde anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yorumlanan bulgular 
neticesinde araştırmacılara, paydaşlara ve politika yapıcılarına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Turizm Sanayi, Gastronomi, Sağlık ve Kültür Turizmi, Ekonomik Büyüme, 
Türkiye Ekonomisi, Granger Nedensellik Testi. 
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ABSTRACT 

 

With the spread of global tourism, the competition between destinations is increasing. Destinations 
attract tourists or visitors to the region by coming to the forefront with their tangible and intangible 
values. Thus, destinations develop economically. Especially in recent years, gastronomy, health and 
cultural tourism has come into prominence as an alternative to sea, sand and sun tourism, which is 
known as mass tourism. 

Gastronomy and food culture represent an integral part of destinations' histories and identities and 
reflect their brand image. On the other hand gastronomy tourism, includes a series of activities such as 
getting to know the national and local culinary culture and traditions, tasting unique flavors, and 
participating in gastronomic-themed trips while traveling. During these activities, gastronomic tourism 
promotes and brandizes destinations, contributes to the maintenance of local traditions and diversity, 
and most importantly provides economic development. 

In recent years, health tourism has become increasingly important like gastronomic tourism. Health 
tourism is a type of activity carried out for the purpose of protecting and improving health, and 
treating existing diseases. In other respects cultural tourism is carried out in order to see the cultural 
heritage of a society in place and to explore its intellectual, spiritual and emotional characteristics. 

In this context, in this study, it is aimed to empirically examine the effects of alternative tourism 
industry incomes on economic growth in Turkey. For the aim of the study, quarterly data covering the 
period 2002:Q1-2022:Q2 were obtained from the Turkish Statistical Institute (TUIK). Granger 
causality test based on time series VAR models were employed in the analysis of the study. According 
to the findings, a significant long-term causality relationship was found between alternative tourism 
industry incomes and economic growth. As a result of the findings, suggestions were made for 
researchers, entrepreneurs and policy makers. 

 

Keywords: Tourism Industry, Gastronomy, Health and Cultural Tourism, Economic Growth, Turkish 
Economy, Granger Causality Test. 

 

1. Giriş 

Uluslararası turizm faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri özellikle son yıllarda oldukça 
önem kazanmıştır. Çeşitli ülkelerde turizme dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğinin tespiti için 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Tang & Tan, 2018; Wu vd., 2016; Zuo & Huang, 2018). Turizm 
faaliyetleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin teorik zemini açıkça tanımlanamamasına rağmen, 
bu tür bir ilişki ampirik uygulamalarla ölçülebilmektedir. Turizm endüstrisi, tüketimi teşvik etmeye, 
ticareti ve uluslararası iletişimi geliştirmeye katkıda bulunduğu için dünya çapında ilgi görmektedir 
(Qian vd., 2018). Turizm, potansiyeller uygun şekilde değerlendirilirse ekonomik toparlanmayı ve 
büyümeyi kolaylaştırabilecek endüstrilerden birisi olarak kabul edilmektedir (Shahzad vd., 2017). 
Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülke için turizm önemli bir gelir kaynağıdır ve 
insanların yaşam standardı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Liu & Song, 2017; Paramati vd., 2017). 
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Günümüzde turizm, gelir istihdam, döviz ve ekonomik büyüme üzerinde önemli etkileri olan dinamik 
sektörlerden biridir. Gelişmekte olan bir pazarda turizmin, ekonomik büyümeye ve gelişmeye önemli 
katkılar sağladığı kabul edilmektedir (Shahzad vd., 2017). Turizmin ekonomik faaliyetler üzerinde 
etkisi olabileceğine dair çeşitli çalışmalar da gerçekleştirilmiştir (Aslan, 2014; Fawaz ve Rahnama, 
2014; Nunkoo, 2015; Pavlic vd., 2015). 

Küresel turizm yaygınlaştıkça ve destinasyonlar arasındaki rekabet giderek arttıkça, yerel ve bölgesel 
anlamda somut ve soyut bir kültürel miras turistleri ya da ziyaretçileri destinasyonlara çekmekte ve 
destinasyonların ekonomik büyümelerine katkı sunmaktadır. Bu durumla birlikte özellikle son yıllarda 
kitle turizmine alternatif olarak gastronomi, sağlık ve kültür turizmi ön plana çıkmaktadır.  

2. Alternatif Turizm Türleri Ve Ekonomik Büyümeye Etkileri 

Alternatif turizm, kitle turizmine karşı olan tüm turizm biçimlerini ifade etmektedir. Alternatif turizm 
türleri bağlamında ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel hususlara özellikle önem verilmektedir. 
Alternatif turizm, destinasyonlar üzerinde pozitif bir etki yaratarak turizmi farklı dönemlere ve farklı 
mekanlara yaymayı amaçlamaktadır (Jovicic, 2014). Pek çok alternatif turizm türü olmasına rağmen 
son yıllarda özellikle yoğun olarak tursitlerce tercih edilen gastronomi, sağlık ve kültür turizmi bu 
çalışmada ele alınmaktadır. 

Destinasyonlar için gastronomi ve yemek kültürü, tarihlerinin ve kimliklerinin ayrılmaz bir parçasını 
temsil etmekte ve ülkenin marka imajını yansıtmaktadır. Gastronomi sayesinde turistler, ziyaret edilen 
bölgenin kültürünü ve geleneklerini tanımanın yanı sıra, kendilerine özgün bir deneyim sağlayan özgü 
lezzetleri de tadabilmektedir. Çok sayıda destinasyon faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki gastronomi 
potansiyeline dayanarak seçici bir turizm biçimi geliştirmiştir. Dünya çapında gastronomi turizmi 
(Hjalanger ve Richards, 2002); mutfak (Wolf, 2006; Ignatov ve Smith, 2006), tadım (Boniface, 2003) 
ve gurme turizmi olarak da bilinen bir turizmdir. Mutfak kültürü, yaşam koşullarının, coğrafi ve 
iklimsel özelliklerin, tarihi ve sosyal olayların bir yansımasıdır ve bölgesel olarak da değişiklik 
göstermektedir (Stojanovic ve Cerovic, 2008).  Dolayısıyla gastronomi (Hall ve Mitchel, 2001; 
Kalenjuk vd., 2012): 

 Turistik ürünün ayrılmaz bir parçasıdır.  
 Turistlerin tatillerini geçirdiği yerel kültürün bir parçasıdır. 
 Tarımsal ve ekonomik kalkınmanın potansiyel bileşenidir. 
 Tüketim kalıplarından ve gözlemlenen turist tercihlerinden etkilenen bölgesel bir faktördür. 

Dolayısıyla gastronomi turizmi de ziyaretçinin seyahat ederken, ulusal ve yerel mutfak kültürü ve 
geleneklerini tanımak, özgü lezzetleri deneyimlemek, gastronomik temalı gezilere katılmak gibi bir 
dizi faaliyetleri kapsamaktadır. Bazı alternatif turizm türlerinin ve kitle turizminin aksine, gastronomi 
turizmi genellikle yıl boyunca, günün her saatinde ve tüm hava koşullarında gerçekleştirilebilmektedir 
(Richards, 2002), bu durumda bu alternatif turizm türünün geliştirilmesine öncelik vermektedir 
(Kalenjuk vd., 2012; Kalenjuk ve Tesanovic, 2013). Bu bağlamda gastronomi ve gastronomi turizmi 
destinasyonları tanıtmakta,  markalaştırmakta, yerel geleneklerini ve çeşitliliklerini sürdürmelerine 
katkıda bulunmakta ve en önemlisi de ekonomik anlamda büyümelerini ve gelişmelerini 
sağlamaktadır. 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Gastronomi Turizmi Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu bir 
araştırmaya göre, tarihi, kültürel ve doğal coğrafi zenginliklerinin yanı sıra dünyanın en zengin 
mutfaklarından birine sahip olan Türkiye’ye gelen gastronomi turistleri, kitle turizmi için gelen 
turistlere oranla daha çok döviz getirmektedir. Gastronomi turistleri ortalama 945 doların 259 dolarını 
yeme içmeye harcamaktadır. Kitle turizmi amacıyla gelen turistler ise 837 doların 171 dolarını yeme 
içmeye harcamaktadır. Gastronomi turistleri, normal turistlere göre yüzde 50 daha fazla para 
harcamaktadır. Gastronomi turistleri, Türkiye’de ortalama 7 gün kalırken, normal turistler ise 9 gün 
tatil yapmaktadır. Ortaya çıkan bu güncel verilerle birlikte Türkiye’de 2012-2021 yılları arasında 
turizm gelirlerine göre gastronomi harcamaları ve gastronomi harcamalarının turizm gelirlerinden 
almış olduğu paylar Tablo 1’de gösterilmektedir.  
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Tablo 1: Turizm Gelirlerine Göre Gastronomi Harcamaları  

Yıllar Turizm Gelirleri ($) Gastronomi Harcaması ($) 
Gastronomi Harcamasının 

Toplamda Aldığı Pay  

2012 29.007.003 6.138.781 %21.1 

2013 32.308.991 6.583.641 %20.3 

2014 34.305.904 6.523.852 %19.0 

2015 31.464.777 6.178.908 %19.6 

2016 22.107.440 5.108.647 %23.1 

2017 26.283.656 5.860.227 %22.3 

2018 29.512.926 5.933.587 %20.1 

2019 34.520.332 6.756.719 %19.6 

2020 12.059.320 2.815.772 %23.3 

2021 24.482.332 5.359.985 %21.9 

Kaynak: Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen verilere göre 2012-2021 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret 
eden turistlerin gastronomi harcamalarının turizm gelirlerinden almış olduğu paylar ortalama %20-
%25civarındadır. Hesaplamalar sonucu elde edilen bu verilere göre Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin 
gastronomi harcamaları pandemi dönemi dışında önemli düzeydedir. Bununla birlikte Türkiye’de 
gastronomi turizmi de alternatif turizm türleri arasında ön plana çıkmaktadır. 

Bir diğer alternatif turizm türü olan sağlık turizmi de son yıllarda gastronomi turizmi gibi giderek 
önem kazanmaktadır. Sağlık turizmi genel olarak sağlığın korunması başta olmak üzere sağlığın 
iyileştirilmesi ve varolan hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla sağlık turistlerinin başka bir 
destinasyona ziyaret gerçekleştirmeleridir. Öncelikle amaç “tedavi” olmakla birlikte hastaların; 
konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım, seyahat programları gibi turizm sektörünün sağladığı hizmetlerden 
yararlanmasıdır (Kim vd., 2019).  

Sağlık turizminde sağlık turistleri için öncelikle sağlık hizmetinin hangi ülkede alınacağı 
belirlenmelidir. Sonrasında ise sağlık işletmesinin seçimi gelmektedir. Bu iki seçimi belirlemede etkin 
olan faktörler de Şekil 1’de sağlık turizmi karar modelinde gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Sağlık Turizmi Karar Modeli 

 

Kaynak: Smith, P. C. & Forgione, D. A. (2007). 

Sağlık turizmi karar modeline göre birinci aşamada ülke seçiminde genel makroekonomik faktörlerin 
sağlık turizmi için seçilecek ülke tercihinde etkili olduğu görülmektedir. İkinci aşamada sağlık hizmeti 
sunacak işletmenin hizmet potansiyeli ve kalitesinin seçimde ön plana çıktığı vurgulanmaktadır.  

Sağlık turizmi; hedef pazardaki turistlerin ihtiyaç ve beklentileri, tedavi şekilleri, kullanılan 
kaynakların farklılığına göre Medikal (tıbbi) turizm, Kaplıca (termal) turizmi, İleri yaş sağlık turizmi 
ve Engelli bakım turizmi şeklinde gerçekleştirilmektedir (Zarei ve Maleki, 2019). 

Öte yandan, sağlık turizminin ekonomik anlamda gerçekleştirildiği bölgeye pek çok olumlu katkısı 
bulunmaktadır. Öncelikli olarak sağlık turizmi bağlamında tedavi hizmetleri almak amacıyla gelen 
turistlerden ve onlara eşlik eden refakatçilerden elde edilen gelirler şehir ya da bölge ekonomisinin 
canlanması anlamında önemli bir kaynak yaratabilmektedir. Türkiye’nin turizm açısından sahip 
olduğu güçlü yönler, sağlık turizmi açısından da tercih edilmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin sağlık 
turizmi destinasyonu olarak tercih edilme sebepleri arasında, sağlık sektörü çalışanlarının uzmanlığı, 
sağlık teknolojisinde ileri teknoloji cihazların kullanılması ve modern tesislerinin bulunması öne 
çıkmaktadır (Işıklı vd., 2019). Türkiye’de 2012-2021 yılları arasında turizm gelirlerine göre sağlık 
harcamaları ve sağlık harcamalarının turizm gelirlerinden almış olduğu paylar Tablo 2’de 
gösterilmektedir.  

 

Tablo 2: Turizm Gelirlerine Göre Sağlık Harcamaları  

Yıllar 
Turizm 

Gelirleri $ Sağlık Harcaması $ 

Sağlık Harcamasının 
Toplamda Aldığı Pay 

% 

2012 29.007.003 627.862 %2.16 

2013 32.308.991 772.901 %2.39 

2014 34.305.904 837.796 %2.44 

2015 31.464.777 638.622 %2.03 

2016 22.107.440 715.438 %3.23 

2017 26.283.656 827.331 %3.15 

  

Sağlık Hizmeti 
İçin Ülke Seçimi

Ekonomik 
Koşullar

Siyasi İklim

Yasal 
Düzenlemeler

Sağlık 
İşletmesi 

Seçimi

Maliyetler

Doktorların 
Eğitimi

Bakım 
Hizmetlerinin 

Kalitesi
Akreditasyon
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2018 29.512.926 863.307 %2.92 

2019 34.520.332 1.065.105 %3.08 

2020 12.059.320 548.882 %4.54 

2021 24.482.332 1.048.549 %4.28 

Kaynak: Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen verilere göre 2012-2021 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret 
eden turistlerin sağlık harcamalarının turizm gelirlerinden almış olduğu paylar ortalama %2-%5 
civarındadır. Hesaplamalar sonucu elde edilen bu verilere göre Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin 
sağlık harcamaları pandemi dönemi dışında artmaya devam etmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de 
sağlık turizmi de özellikle son üç yılda ivme kazanmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada incelenecek olan bir başka alternatif turizm türü de kültür turizmidir. Kültür, seyahati 
motive eden turizmin temel bileşenlerinden biridir. Kültür turizmi ise, insanların kültürel ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeni bilgi ve deneyim elde etmelerinin yanı sıra hatıra toplamak amacıyla kültürel 
cazibe merkezlerine gerçekleştirdikleri turizm hareketi olarak tanımlanmaktadır (Jovicic, 2014). 
Dolayısıyla kültür turizmi  bir toplumun kültürel mirasını yerinde görmek, entelektüel, manevi ve 
duygusal özelliklerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.  Kültür turizmi, gastronomi turizmi 
gibi turistik etkinliği 12 aya yayma potansiyeline sahiptir. Kültürel turizm bölgenin edebiyat, tiyatro, 
sinema, halk kültürü gibi unutulmaya yüz tutmuş değerlerinin tanıtımına da katkıda bulunmaktadır. 
Ayrıca kültür turizmine katılan turistlerin toplumsal statüsü ortalama kitle turizmi müşterilerine göre 
daha yüksek seviyededir (Liu, 2014).  

Konaklama, yeme-içme, finansal hizmetler, genel olarak turizme hizmet sağlayan tedarikçileri 
kapsamaktadır. Günümüzde yapılan araştırmalarda kültür turizminin bu harcamaları artırdığı da tespit 
edilmiştir. Bu duruma Türkiye açısından bakacak olursak Tablo 3’de 2012-2021 yılları arasında 
turizm gelirlerine göre kültür harcamaları ve kültür harcamalarının turizm gelirlerinden almış olduğu 
paylar gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Turizm Gelirlerine Göre Kültür Harcamaları  

Yıllar Turizm 
Gelirleri $ Kültür Harcaması $ 

Kültür Harcamasının 
Toplamda Aldığı Pay 

% 

2012 29.007.003 188.648 %0.65 

2013 32.308.991 176.695 %0.54 

2014 34.305.904 171.526 %0.50 

2015 31.464.777 482.621 %1.53 

2016 22.107.440 295.109 %1.33 

2017 26.283.656 291.988 %1.11 

2018 29.512.926 347.688 %1.18 

2019 34.520.332 393.778 %1.14 
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2020 12.059.320 104.716 %0.86 

2021 24.482.332 176.145 %0.72 

Kaynak: Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen verilere göre 2012-2021 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret 
eden turistlerin kültür harcamalarının turizm gelirlerinden almış olduğu paylar ortalama %1.5 
civarındadır. Hesaplamalar sonucu elde edilen bu verilere göre Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin 
kültür harcamaları oldukça düşük düzeydedir. Son yıllarda da pandeminin etkisiyle düşüşe geçmiştir. 
Dolayısıyla birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve kültürel hazinesi oldukça zengin olan 
Türkiye’nin kültür turizmi yönünden geliştirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. 

Öte yandan, hem kitle turizminin hem de alternatif turizm türlerinin içinde önemli bir paya sahip olan 
konaklama harcamaları da ekonomik büyümeye etkisinden dolayı önemli bir bileşen olarak görüldüğü 
için bu çalışmaya eklenmiştir. Türkiye’de 2012-2021 yılları arasında turizm gelirlerine göre 
konaklama harcamaları ve konaklama harcamalarının turizm gelirlerinden almış olduğu paylar Tablo 
4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4: Turizm Gelirlerine Göre Konaklama Harcamaları  

Yıllar Turizm Gelirleri 
$ Konaklama Harcaması $ 

Konaklama 
Harcamasının 

Toplamda Aldığı Pay 
% 

2012 29.007.003 3.053.647 %10.53 

2013 32.308.991 3.544.120 %10.97 

2014 34.305.904 4.202.131 %12.25 

2015 31.464.777 4.084.873 %12.98 

2016 22.107.440 2.507.120 %11.34 

2017 26.283.656 3.084.004 %11.73 

2018 29.512.926 3.299.496 %11.18 

2019 34.520.332 3.621.359 %10.49 

2020 12.059.320 1.255.681 %10.41 

2021 24.482.332 2.568.864 %10.49 

Kaynak: Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen verilere göre 2012-2021 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret 
eden turistlerin konaklama harcamalarının turizm gelirlerinden almış olduğu paylar ortalama %10-
%13civarındadır. Hesaplamalar sonucu elde edilen bu verilere göre Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin 
konaklama harcamaları pandemi dönemi dışında önemli düzeydedir. Bu durum Türkiye’de konaklama 
harcamalarının turizm sanayindeki önemini ortaya koymaktadır. Son olarak da Şekil 2’de gastronomi, 
sağlık, kültür ve konaklama harcamalarının turizm gelirleri içindeki payları toplu olarak 
gösterilmektedir. 
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Şekil 2: Gastronomi, Sağlık, Kültür ve Konaklama Harcamalarının Turizm Gelirleri İçindeki Payları 

 
Kaynak: Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur. 

 

Yukarıda Şekil 2’de Türkiye’de gastronomi ve konaklama harcamalarının turizm gelirleri içerisinde 
önemli paylara sahip olduğu görülmektedir. Sağlık harcamalarının payları düşük seviyelerde olmasına 
rağmen son yıllarda artış göstermektedir. Kültür harcamaları payının ise görece oldukça düşük 
seviyede olduğu anlaşılmaktadır. 

3. Alanda Yapılan Çalışmalar 

Alanda gerçekleştirilen çalışmalar (bkz Tablo 5) incelendiğinde genel olarak turizm sanayinden ve 
alternatif turizmden elde edilen gelirlerin ülkelerin ekonomik büyümeleri üzerinde etkili olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 5: Alanda Yapılan Çalışmalar 

Yazar(lar) Yöntem Ülke/Bölge ve Dönemi Bulgular 

Bal, Eray ve 

Bayraktar 

(2016) 

Johansen eş bütünleşme 
testi 

Türkiye 

1972-2014 
Turizm gelirlerinde meydana 
gelen artış, ekonomik 
büyümeyi de artırmaktadır. 

Govdeli ve 
Direkçi 

(2017) 
Panel eşbütünleşme 

testleri 

OECD Ülkeleri 

1997-2012 

Turizm gelirlerinde meydana 
gelen artış ekonomik büyüme 
üzerinde olumlu ve pozitif 
etkilere sahiptir. 

 

Tang, Tan 
(2015) 

 

Johansen-Juselius 
Eşbütünleşme 

Malezya 

1975-2011 

Uzun dönemde turizm 
büyüme üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir. 

 

Kreishan (2015) 

 

ARDL, Sınır Testi 
Bahreyn 

1990-2014 

Ülke ekonomisinin büyümesi 
ile turizm gelirleri arasında 
uzun dönemli anlamlı pozitif 
bir ilişki bulunmuştur.

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gastronomi

Sağlık

Kültür

Konaklama



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

497 
 

Üzümcü (2018) 

 
Anket Çalışması Likya Bölgesini ziyaret 

eden turistler 

Gastronomi turizmi bölgenin 
ekonomik gelişimine olumlu 
olarak katkıda 
bulunmaktadır.

Gürbüz, Özaltaş 
Serçek ve 

Toprak (2017) 
Görüşme 

Mardin 

Paydaş Görüşleri 

Mardin ilinde gastronomi 
turizminin ekonomik 
anlamda kalkınma faktörü 
olduğu tespit edilmiştir.

Uçak (2016) 
Johansen eşbütünleşme  

Granger nedensellik  

Türkiye 

2004-2015 

Sağlık sektöründe oluşan 
büyümeden sağlık turizmine 
doğru bir nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir.

Göğebakan 
(2015) Literatür Taraması Turizm Potansiyeli 

Yüksek olan Ülkeler 

Kültürel yönden zengin olan 
ülkelerin turizm 
potansiyelleri yüksek 
olduğundan turizm gelirleri 
de artmaktadır. 

4. Ampirik Çerçeve 

4.1. Veri Seti 

Bu çalışmada Türkiye özelinde alternatif turizm sanayi (Gastronomi, Sağlık ve Kültür) gelirlerinin 
ekonomik büyüme üzerine etkilerinin ampirik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda ekonomik büyüme ile alternatif turizm sanayi harcamaları arasındaki ilişkiler VAR 
modeli kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada 2002:Q1-2022:Q2 dönemini kapsayan çeyrek veriler 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanından elde edilmiştir. 

4.2. Model  

Çalışmada zaman serisi analizi uygulanmıştır. Zaman serisi analizi günlük, haftalık, aylık, üç aylık, 
altı aylık, yıllık zaman aralıklarında gözlemlenen bir olay hakkında geleceğe yönelik tahminlerde 
bulunmada kullanılan bir yöntemdir. Makroekonomik zaman serileri ile çalışılırken değişkenler 
arasında karşılıklı dinamik ilişkilerin saptanmasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi 
vektör otoregresif (VAR) modellerdir. Bu modellerde değişkenlerin gelecek değerlerinin tahmininde 
ve analizinde geçmiş dönem bilgileri kullanılmaktadır. VAR modeli sistemde içsel olarak yer alan her 
bir değişkenin hem kendisinin hem de sistemdeki diğer değişkenlerin gecikmeli değerlerinin eşitliğin 
sağ tarafında yer aldığı denklemler sistemidir. 

                    (1) 

                          (2) 

Denklemlerden de görüldüğü gibi Y ve X değişkenlerinin cari değerleri modelin sol tarafında, 
sistemde yer alan tüm değişkenlerin (Y ve X) gecikmeli değerleri ise modelin sağ tarafında yer 
almaktadır. Burada,  i’nci denklemdeki 1nci değişkenin k gecikmesine ait parametreyi ifade 
etmektedir. Bu model sadece iki değişken içerdiği için iki boyutlu bir VAR modelidir. 

Çalışmada, Türkiye’de alternatif turizm sanayi harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkilerini 
araştırmak amacıyla Gastronomi, Konaklama, Sağlık ve Kültür harcamalarının etki, GSYİH’nin ise 
tepki değişkeni olduğu regresyon modeli kurgulanmıştır. Bu model aşağıda olduğu gibi ifade 
edilmektedir: 

 

 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

498 
 

GDPt = β0 + β1GASTt + β2ACCOMt + β3HEALTHt + β4CLTRt + ɛt   (3) 
 

Kurgulanan regresyon modelinde yer alan tüm değişkenler logaritmik formda kullanılmıştır. 
Modellerdeki değişkenlere ait açıklamalar Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6: Model Değişkenlerinin Tanımlanması 

Değişkenler Değişken Tanımı 
Değişken 

Kaynağı 

GDP Toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bin $ TÜİK 

GAST Gastronomi (Yiyecek ve İçecek) turizmi harcamaları, bin $ TÜİK 

ACCOM Konaklama harcamaları, bin $ TÜİK 

HEALTH Sağlık turizmi harcamaları, bin$ TÜİK 

CLTR Kültür turizmi harcamaları, bin $ TÜİK 

 

4.3. Yöntem 

Çalışmada verilerin durağanlık derecelerinin sınanması için Augmented Dickey-Fuller Birim Kök 
Testi uygulanmıştır (Dickey ve Fuller, 1979). Serilerin düzeyde durağan olduğuna karar verildikten 
sonra nedensellik analizi aşamasına gelinmiştir. Fakat öncelikle analizde kullanılacak gecikme 
uzunluğuna karar verilmelidir. Bunun için VAR modeli kullanılarak uygun gecikme uzunluğuna karar 
verilmiştir. Bir sonraki aşamada ise belirlenen gecikme uzunluğunda otokorelasyon ve değişen 
varyans sorunu olup olmadığını tespit etmek amacıyla LM ve White testleri kullanılmıştır. Son olarak, 
seriler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı ve yönü Granger Nedensellik Testi ile incelenmiştir.  

4.4.   Analiz ve Ampirik Bulgular 

4.4.1.  Birim Kök Testi Sonuçları 

Serilerin durağanlık sınamaları birim kök testleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Durağanlık bir 
zaman serisinin ortalama değeri, varyansı ve kovaryansının ne zaman ölçülürse ölçülsün zaman içinde 
değişmeden kalabildiği durumu ifade etmektedir (Gujarati, 2011, s. 125-127). Bu çalışmada model 
değişkenlerinin durağanlık sınaması Genişletilmiş Dickey-Fuller testi ile gerçekleştirilmiştir. ADF 
birim kök testine ilişkin hipotezler aşağıdaki olduğu gibidir: 

H0: Seri durağan değildir (seri birim kök içermektedir)  

H1: Seri durağandır (seri birim kök içermemektedir) 

 

Hesaplanan test istatistik değeri, tablo kritik değerleriyle karşılaştırılarak serilerin birim kök içerip 
içermediğine karar verilmektedir. Buna göre, eğer hesaplanan test istatistiği değeri tablo kritik 
değerlerinden mutlak değerce büyükse H0 hipotezi reddedilmekte ve serinin durağan olduğuna karar 
verilmektedir. Çalışmada kullanılan serilere ait birim kök testi sonuçları kritik tablo değerleriyle 
birlikte aşağıda Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7: Augmented Dickey-Fuller Birim Kök (ADF) Test Sonuçları 

Değişkenler Düzey Birinci Fark 

GDP 3.035 (-3.469) [0] c+t -5.887 (-2.906)** [0] c 

GAST -7.103 (-3.469)** [0] c+t -9.644 (-2.906)** [0] c 

ACCOM -6.981 (-3.469)** [0] c+t -9.183 (-2.906)** [0] c 

HEALTH -6.069 (-3.469)** [0] c+t -10.684 (-2.906)** [0] c 

CLTR -6.467 (-3.469)** [0] c+t -9.628 (-2.906)** [0] c 

Açıklama: parantez içindeki değerler, 81 gözlem sayısı için 1000 tekrardan oluşan 
simülasyon sonucuna göre elde edilen %5 kritik değerlerdir. Parantezin önündeki değerler 
test istatistik değerleridir. Köşeli parantez içindeki değerler SBIC’e göre en uygun 
gecikme sayılarıdır. c+t, sabit ve trendin yer aldığı ADF modelini; c ise sadece sabitin yer 

 

Yukarıdaki tabloda sabit ve trende izin verilen ADF birim kök testi sonuçları görülmektedir. Sonuçlara 
göre, GDP değişkeni hariç diğer serilere ait t-istatistik değerleri %95 güven düzeyinde verilen kritik 
değerlerden mutlak değerce büyük olduğundan seriler düzeyde durağandır. Ancak GDP değişkeninin 
birinci farkı alındığında durağanlaştığı görülmektedir. Serilerin durağanlığına karar verildikten sonra 
nedensellik analizine geçmeden önce uygun gecikme uzunluklarının (k) belirlenmesidir. Gecikme 
uzunluklarının tespitinde LR (Sequential Modified LR Test Statistic), FPE (Final Prediction Error)  ve  
AIC (Akaike Information Criterion)’den yararlanılmış olup, test sonuçları Tablo 8’de düzenlenmiştir. 

Tablo 8: VAR Modellerine İlişkin Gecikme Uzunlukları 

Birinci 
Değişken 

İkinci 
Değişkenler 

Uygun Gecikme 
Uzunluğu (k) Durağanlık Düzeyi 

GDP 

GAST 4 I(1) 

ACCOM 4 I(1) 

HEALTH 4 I(1) 

CLTR 4 I(1) 

Açıklama: Gecikme sayısı k=4 LR (Sequential Modified LR Test Statistic), FPE 
(Final Prediction Error)  ve  AIC (Akaike Information Criterion)’e göre 
belirlenmiştir. 

 

Tablo 8’den anlaşılacağı üzere modelimiz için Granger  Nedensellik Testine yönelik oluşturulan çok 
değişkenli VAR modelinde gecikme sayısı k=4 olarak belirlenmiştir. Uygun gecikme uzunluğunun 
belirlenmesinin ardından bu gecikme uzunluğunda otokorelasyon sorunu olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla Lagrange Çarpanı (LM) testi uygulanmıştır. Aşağıdaki Tablo 9’da gecikme uzunluğunun 4 
olarak belirlendiği modellerde otokorelasyon testi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 9: Otokorelasyon  LM Test Sonuçları 

Model No Gecikme Sayısı LM-İstatistik Olasılık Değeri 

Model 1 4 28.9410 0.23366 
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 Otokorelasyon LM  testine göre hipotezler şu şekilde oluşturulmuştur: 

H0: otokorelasyon yoktur. 

H1: otokorelasyon vardır. 

 

Tablo X’de yer alan sonuçlara göre uygun gecikme uzunluğunda k=4 otokorelasyon olmadığını içeren 
H0 hipotezi kabul edilmiştir. Olasılık değerleri %5 anlamlılık seviyesinden büyük değerlere sahip 
olduğundan modelin herhangi bir otokorelasyon sorunu yoktur. 

Ele alınan modellerde değişen varyans sorunu olup olmadığı ise White Testi ile belirlenmiştir. Buna 
ait analiz sonuçları Tablo 10’da görülmektedir. 

Tablo 10: Değişen Varyans White Test Sonuçları 

Model No Gecikme Sayısı (χ2) Ki-Kare İst. Olasılık Değeri 

Model 1 4 8.49 0.8625 

 

H0: Değişen varyans yoktur. 

H1: Değişen varyans vardır. 

 

Şeklinde oluşturulan hipotezler sonucunda modellerin toplamda değişen varyansa sahip olup 
olmadıkları gösteren olasılık değerleri %5’den büyük olduğundan H0 reddedilemez. Dolayısıyla, 
değişen varyans yoktur ve hata terimleri sabit varyanslıdır. 

4.4.2.  Granger Nedensellik Testi 

Nedensellik kuramı 1969 yılında Granger tarafından geliştirilmiştir. Kurama göre; iki değişken 
arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanırken, değişkenlerden birinin cari zamandaki değerini açıklamada 
diğer değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bir katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılır. Daha açık bir 
ifade ile bir değişkenin (Y) t zamanındaki değerini açıklamak için kurgulanan bir modelin açıklama 
gücü diğer değişkenin (X) gecikmeli değerleri içerildiğinde artıyorsa “X, Y’nin Granger nedenidir” 
denir. Granger Nedensellik yaklaşımına ilk önemli teorik ve ampirik katkı 1980 yılında Sims 
tarafından yapılmıştır. Sims nedenselliği geleceğin günümüzün nedeni olamayacağı gerçeğinden yola 
çıkarak açıklayan bir Nedensellik Testi geliştirmiştir. 

Granger (1969) nedensellik testini şu şekilde tanımlamıştır; eğer Yt değişkeni, Xt değişkeninin geçmiş 
değerleri kullanıldığında kullanılmadığı duruma göre daha iyi tahmin edilebiliyor ise Xt, Yt’nin 
Granger nedenidir denir. Xt ve Yt değişkenlerinin durağan olduğu varsayım ile Granger nedensellik 
testi, belirtilen 1 ve 2 numaralı Vektör Otoregresif (VAR) modellerin tahminini gerektirir (Asteriou ve 
Hall, 2011, s.322). Nedenselliğin analizinde aşağıda belirtilen H0 ve H1 hipotezlerinin anlamlılıkları 
sınanmaktadır. Buna göre, H0 hipotezinin reddedilmesi durumunda değişkenler arasında nedensellik 
ilişkisi bulunduğu iddia edilebilir. 

     veya  Xt, Yt’nin Granger nedeni değildir. 

      veya  Xt, Yt’nin Granger nedenidir. 

 

Yukarıdaki hipotezlerin test edilmesinde hesaplanan F değeri tablo F değerinden küçükse H0 hipotezi 
kabul edilir ve X’den Y’ye doğru bir nedensellik olmadığı söylenebilir; büyükse H0 hipotezi 
reddedilerek X’den Y’ye doğru bir nedensellik olduğu şeklindeki alternatif hipotez kabul edilir. 
Aşağıda Granger nedensellik testine ait analiz sonuçları Tablo 11’de düzenlenmiştir. 
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Tablo 11: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Değişkenler  ΔGDP ΔGAST ΔACCOM ΔHEALTH ΔCLTR 

ΔGDP 
--- 

2.461 

(0.652) 

1.416 

(0.841) 

2.217 

(0.696) 

3.843 

(0.428) 

ΔGAST 16.39*** 

(0.003) 
--- 

9.156* 

(0.057) 

4.279 

(0.369) 

3.249 

(0.517) 

ΔACCOM 19.62*** 

(0.001) 

13.09** 

(0.011) 
--- 

4.492 

(0.343) 

2.106 

(0.716) 

ΔHEALTH 15.61*** 

(0.004) 

4.225 

(0.376) 

2.226 

(0.694) 
--- 

6.223 

(0.183) 

ΔCLTR 10.16** 

(0.038) 

18.09*** 

(0.001) 

17.53*** 

(0.002) 

2.178 

(0.703) 
--- 

Açıklama: Yokluk hipotezi, değişkenler arasında nedensel bir ilişki olmadığı şeklindedir. Parantez 
içindeki değerler X2 dağılımlı Wald testi için p-olasılık değerleridir. Parantezin üstündeki değerler 
istatistik değerleridir. Δ birinci fark operatörüdür. ***,**,* sırasıyla %1, %5, %10 düzeyinde 
anlamlıdır. 

 

Son olarak, hata terimi ile genişletilmiş Granger nedensellik test sonuçları aşağıda Tablo 11’de yer 
almaktadır. Gastronomi (GAST), Konaklama (ACCOM), Sağlık (HEALTH) ve Kültür (CLTR) 
değişkenlerinden gayri safi yurtiçi hasıla (GDP) değişkenine doğru tek yönlü bir nedensellik 
bulunmuştur. Benzer şekilde, CLTR değişkeninden GAST ve ACCOM değişkenine doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer taraftan, GAST değişkeni ile ACCOM değişkeni arasında ise 
iki yönlü karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Gastronomi harcamalarındaki bir artış (azalış) 
konaklama harcamalarını olumlu (olumsuz) etkilemekte; konaklama harcamalarındaki bir artış 
(azalıştan) da gastronomi harcamaları olumlu (olumsuz) etkilenmektedir. Buna göre, gastronomi 
harcamaları ekonomik büyümeyi hem doğrudan hem de konaklama harcamaları değişkeni aracılığıyla 
dolaylı olarak etkilemektedir. Benzer şekilde konaklama harcamaları da ekonomik büyümeyi hem 
doğrudan hem de gastronomi harcamaları değişkeni aracılığıyla dolaylı olarak etkilemektedir. Kültür 
harcamaları da ekonomik büyümeyi hem doğrudan etkilerken, aynı zamanda gastronomi ve 
konaklama harcamaları yoluyla da etkilemektedir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Çalışmanın bulgularından da anlaşılacağı üzere alternatif turizm türlerinin ve konaklama 
harcamalarının GSYİH’yı doğrudan etkilemesi turizm sanayinin Türkiye’nin ekonomik büyümedeki 
önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte alternatif turizm türlerinin de kendi 
içerisinde tek yönlü ve karşılıklı ilişki içinde olması hem bu sektörlerin birbirleriyle etkileşimlerini 
hem de ekonomik büyümedeki ardıl rolünü ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla, Türkiye’de gastronomi turizmi lokomotif görevi üstlenmekte olup diğer sektörlere de 
öncülük etmektedir. Gastronomi turizmine bağlı olarak konaklama harcamaları da artış 
göstermektedir. Nitekim konaklama harcamalarındaki artış da gastronomi harcamalarını doğrudan 
etkilemektedir. Bu yüzden konaklama işletmelerinin ilgili birimler tarafından denetimleri sağlanarak 
kaliteleri artırılmalıdır.  
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Belediyeler öncülüğünde özellikle gastronomi turizmi için atılacak adımları belirlemek için toplantı ve 
çalıştaylar düzenlenmeli, konuyla ilgili paydaşlar (Valilikler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Üniversiteler, Gastronomi Turizmi Derneği) birbirleriyle 
etkileşim içerisinde olmalıdır. 

Benzer şekilde kültür turizmi harcamaları da gastronomi ve konaklama harcamaları üzerinde etkili 
olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri özellikle uluslararası alanlarda 
etkin bir şekilde tanıtılmalıdır. 

Sağlık turizmi harcamalarının payı görece daha düşük olduğundan sağlık turizmine daha fazla önem 
verilerek, yabancı hasta ve yakınları Türkiye’deki sağlık tesislerine çekilmeli, buna yönelik konaklama 
ve tur şirketlerini içine alan paket programlar hazırlanmalıdır.  

Yerli ve yabancı basında sosyal medya ve dijital ortamlarda alternatif turizm türlerinin tanıtım 
faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Bunun yanı sıra, fuarlar, festivaller, kongreler de düzenlenerek hem 
görsel hem de işitsel mecralarda yer alınması sağlanmalıdır.  

Sonuç olarak, bahsedilen öneriler doğrultusunda Türkiye’de alternatif turizm türlerinin ve konaklama 
harcamalarının toplam turizm gelirleri içindeki payları artırılarak kalıcı ekonomik büyüme 
sağlanmalıdır. 
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YEMEK DESTANLARININ GÜNÜMÜZ GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ ve TURİZM 
EKONOMİSİNE KATKISI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Günümüzde turizmin önemli getirilerinin başında kültür ekonomisi içinde yer alan gastronomi 
gelmektedir. Bir ülkeyi gezi amaçlı ziyaret eden kişi ya da kişiler öncelikli olarak ziyaret için geldikleri 
bu ülke, bölge, şehir, ilçe ya da köyün kendine özgü geleneksel lezzetlerini tatmak istemektedirler. 
Örneğin Malatya’yı ziyaret edenler kayısı ve kayısıdan imal edilmiş farklı lezzetleri tatmak, Konya’ya 
giden tandır kebabı ya da etliekmek yemek, Gaziantep de ise baklava, katmer vb. tatmayı arzu 
etmektedirler. Eskiden bir şehrin ya da bölgenin imgesi durumunda olan kimi lezzet ürünlerinin bir 
kısmının adının günümüzde adının bile unutulduğu görülmektedir. Bu bakımdan halk şairi, saz şairi, 
ozan ya da âşıkların yüzyıllar içinde söyledikleri ve söylendikleri dönemlerde cönk, mecmua ve 
defterlere kaydedilen yemek destanlarında, söylendikleri yörenin söylendikleri yıllarda revaçta olan 
lezzetlerinin bir şiir üslubuyla anlatıldığı ve tanıtıldığı görülmektedir.  

16. yüzyıldan itibaren halk şairi, saz şairi, âşık, ozan ya da benzeri sanatçıların genellikle düğün, şölen, 
kutlama, uğurlama, karşılama, bayram vd. törenlerde kurulan sofralar ve yenen yemeklerin ardından 
söyledikleri ve sonradan yazıya aktarılan bu destanlar, günümüzde hedef kitlesine farklı lezzetler 
sunmak isteyen gastronomi uzmanları için paha biçilmez bir hazinedir. Yemek destanları olarak 
nitelendirdiğimiz bu hazinelerin içinde çorbadan kayısı hoşafına, bamyadan kayısı yemeklerine, İskilip 
dolmasından Erzurum burmasına, bamyadan keşkeğe, oğlak çevirmeden kuzu tandıra, höşmerimden saç 
arasına, biber dolmasından lahana sarmasına, çiğ börekten etliekmeğe, tiritten paparaya, kayganadan 
katmere, bamyadan pilava onlarca yemeğin adı ve lezzeti yer almaktadır. Kentleşmenin getirdiği kimi 
olumsuzluklar sebebiyle günümüzde önemli bir bölümü mutfaklardan ve sofralardan ayrı kalan bu 
lezzetler, kültür turizmi ve kültür ekonomisi adına geliştirilecek yeni projelerle yeniden günümüz 
gastronomi kültürüne kazandırılabilir.  

Bu bildiride sadece 100’e yakın çorba adının zikredildiği halk şairi, saz şairi, ozan ve âşıklara ait bu 
destanların içindeki lezzetler yöre ve çeşitlerine göre tasnif edilip sunulacaktır. Örnekler ise daha çok 
Malatyalı sanatçılardan seçilecek ve kayısı üzerine olacak ve bunların günümüz gastronomi kültürü ve 
turizm ekonomisine katkısı tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Yemek destanı, gastronomi kültürü, kayısı, turizm ekonomisi 

Not: Abatract en kısa sürede ulaştırılacaktır. 
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THE DOUBLE ROLE OF NUTRIENTS IN IMMUNITY 
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Background Nutrients are the substances found in food which drive biological activity, and are essential 
for the human body. Several studies have emphasized that some nutrients may increase an individual risk 
for cancer, while others may be protective. Dietary nutrients may be converted into metabolites by 
intestinal microbes that serve as biologically active molecules affecting regulatory functions in the host.  

Objectives To demonstrate role of nutrients as functional foods in the management of immunity. 

Materials and methods This includes the role of macronutrients, micronutrients, and the gut microbiome 
in mediating immunological effects. Nutritional modulation of the immune system has applications within 
the clinical setting, but can also have a role in healthy populations, acting to reduce or delay the onset of 
immune-mediated chronic diseases. Ongoing research in this field will ultimately lead to a better 
understanding of the role of diet and nutrients in immune function 

Results Probiotics may restore the composition of the gut microbiome and introduce beneficial functions 
to gut microbial communities, resulting in amelioration or prevention of gut inflammation and other 
intestinal or systemic disease phenotypes. A well-functioning immune system is critical for survival. The 
immune system must be constantly alert, monitoring for signs of invasion or danger. Cells of the immune 
system must be able to distinguish self from non-self and furthermore discriminate between non-self 
molecules which are harmful (e.g., those from pathogens) and innocuous non-self molecules (e.g., from 
food). 

Conclusion This presentation describes how diet and intestinal luminal conversion by gut microbes play a 
role in immune-mediated chronic diseases. 

Keywords: nutrients,  gut microbiota, immunomodulation 
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Street food refers to foods and drinks that are made and sold by vendors in public spaces like streets 
and festival grounds and are quickly consumed by customers. These dishes are substitutes for home-
cooked meals and are more reasonably priced when compared to the cuisine served at restaurants. The 
reasons why street food is frequently criticized and viewed as a health risk include the fact that the 
locations where it is made and sold are exposed to pollution and contamination, as well as the poor 
cleanliness, attitude, and methods used by the vendors when preparing and storing. The street food 
refers to foods and drinks that are made and sold by vendors in public spaces like streets and festival 
grounds and are quickly consumed by customers. Street food is made and sold in crowded areas such 
as streets, schools, train stations, bus terminals, entertainment districts, and festival grounds. These 
foods and beverages can be consumed on the go without needing to be processed or prepared 
beforehand. Street food is an essential component of a nation's cuisine. These foods and beverages are 
crucial for promoting local eating customs throughout the world. Additionally, they contribute 
significantly to the preservation of cultural and social legacy through local cuisine. Additionally, 
tourists interested in gastronomic culture and diverse tastes are drawn to street food, which helps a 
nation's tourism industry. They play a crucial role in creating jobs since they give the sellers money. 
These foods are in high demand from both vendors and customers because to their flavor, 
accessibility, affordability, link to cultural and social legacy, and nutritional value. Particularly street 
food reveals what urban dwellers in large cities eat. Every day, almost 2.5 billion individuals consume 
street food worldwide.  

 

Keywords: food vendors, street food, health 
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Abstract 

 

Food is a significant piece of Tamil culture, playing a situation in ordinary presence in addition to in 
celebrations. Food sources from land and ocean once gave all that to individuals. Today, a blend of 
market and traditional food is normal for the vast majority, but conventional food stays a significant 
source of numerous supplements and nutrients. Traditional food of Tamil Nadu contains an abundance 
of knowledge on health sciences. Ancient Tamil ancestor’s beliefs "Food is Medicine" and that 
signifies "Allows cooking to be thy medication furthermore, medication be thy food". At changed 
phases of a daily existence, the constitution of animal carcass changes and requires excellent ingestion 
routine to support normal physiological capabilities. As shown by these different changes Tamil 
precursors had shafts separated food varieties that were valuable and healthfully thick. The traditional 
foods, prepared with local ingredients and simple cooking methods are known to have good nutritional 
value. 

 

Keywords: Food, Medicine, Ancient. 
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There are still cattle that are kept in inappropriate places, including in landfills. One indication that 
cattle are kept in landfills is the presence of plastic waste in the rumen. This study aims to study the 
prevalence and impact of the presence of plastic waste in the rumen of cattle on changes in organ 
histology. A total of 100 cattle's rumen were inspected for the presence of plastic waste, in traditional 
slaughterhouses. Cattle’s rumen containing plastic waste, then blood plasma and liver tissue, kidney, 
spleen, lung, intestine and cardiac muscle are taken. Blood plasma was examined for hematological 
profile and the presence of lead contamination, by atomic absorption spectrophotometry (AAS) 
method. Meanwhile, liver, kidney, spleen, lung, intestine and cardiac muscle tissues were processed to 
make histological preparations using the hematoxylin eosin (HE) staining procedure. The results 
showed that the prevalence of plastic waste in the rumen of cows was 9 out of 100 cows' rumen or 9%. 
The haematological profile showed lymphocytosis. Blood plasma examination of lead levels obtained 
results of 6.737 ± 2.29 ppm. Histological picture found varied lesions in the form of fatty degeneration 
of the liver and kidneys. Congested lesions of the liver, kidneys, lungs, spleen and intestines, 
indicating a pathophysiological presence. Necrotic lesions of moderate to severity occur in the liver, 
whereas in other organs there is mild necrosis and does not occur in the cardiac muscle. The 
conclusion is the presence of plastic waste in the cattle's rumen causes inflammation and lesions of 
organ damage in the cattle’s body. Damage to internal organs inevitably results in the low quality of 
the beef produced. 
 
Keymords : Plastic waste, blood plasma, histology 

   
 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

510 
 

THE USING OF FOOD COLOUR IN SYNTHETIC FOOD AND EFFECT ON THE HUMAN 
HEALTH 
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ABSTRACT     

Colour is a key component to increase the ultimate appetizing value and consumer acceptance towards 
foods and beverages. Synthetic food colours have been increasingly used than natural food colours by 
food manufacturers to attain certain properties such as low cost, improved appearance, high colour 
intensity, more colour stability and uniformity. Varied foods and beverages available in the market may 
contain some non-permitted synthetic colours and over use of permitted synthetic colours. This may 
lead to severe health problems such as mutations, cancers, reduced hemoglobin concentrations and 
allergic reactions. Moreover, 60% of the beverages violated the label requirement without including 
proper colour ingredients. The study concluded that there is a high tendency to use synthetic food 
colours in confectioneries and beverages and some confectioneries contain unidentified colours 
including a textile dye. Therefore, the implementation of regulations and awareness programs of food 
colours for consumers and food manufacturers are highly recommended. 

 

Keywords: Food, Colour, Preservatives, Storage, Antimicrobial and Antioxidants 
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Abstract : 

In recent years, obesity has become a major health problem worldwide, affecting people across all 
ages, sex, ethnicities, and races, and its prevalence has been increasing at an alarming rate and it is 
known to be linked to cardiovascular and cerebrovascular diseases. Appropriate lifestyle and behavior 
interventions are still the crucial cornerstone to weight loss success, but maintaining such a healthy 
lifestyle is extremely challenging. In addition to this, obesity causes or is closely linked with a large 
number of health conditions, including heart disease, stroke, diabetes, high blood pressure, unhealthy 
cholesterol, asthma, sleep apnea, gallstones, kidney stones, infertility, and as many as 11 types of 
cancers, including leukemia, breast, and colon cancer  and ultimately death.  The safety of these 
medications requires improvement. Herbal medicine has been used for treatment of disease for more 
than 2000 years, and it has proven efficacy. In conclusion, Moringa leaf extract controlled body 
weight gain when given concurrently with HFD, which indicates a lower obesity state. This effect was 
accompanied with improvements in serum lipid fractions, glucose, metabolic hormones and lower 
oxidative stress and liver function. Many studies have confirmed that herbal medicine is effective in 
the treatment of obesity, 

Key words:    obesity ,disease ,herbs  
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Abstract 

 

Background: Culture is a man-made product. Human being made culture for their own benefits and 
survival, but in that quest, humans become slave of their own product. Culture controls us in every 
manner whether it is fashion, food, lifestyle, or anything. 

Purpose: The focus of the present study is to explore the role of culture in controlling people to become 
habitual to eat certain type of food. Furthermore, study inquires the cultural impact in shaping healthy 
and unhealthy eating patterns of people belonging to Lahore city. 

Methodology: Qualitative research method was used to collect the data. Researchers scheduled In-depth 
Interviews with socioeconomically diverse population residing in Lahore city of Pakistan. The simple 
Random sampling was used to collect the data from participants between 18 to 45 years of age. 

Results & conclusion: Findings stated that Lahore city have a fusion of both local and international 
culture. Due to which Lahori people are continous in a dilemma of preserving the taste of local cultural 
food and giving space to the variety of international food to make a bridge between local and 
international food culture in city. Participants shared that fast food culture is a global culture you can 
easily find fast food everywhere that’s why they became habitual to its taste but at the same time they 
crave for spicy Lahori food because their roots don’t allow them to give up on local taste. Furthermore, 
participants shared that their food preferences are more influenced by culturally promoted taste than the 
food which is good for health. 

 

Keywords: Eating Patterns, Food, Habitual Consumption 
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XÜLASƏ  

       Beynəlхalq standartlar - dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, 
norma, qayda və tövsiyyələrdir. Emal edilmiş hazır qida məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin 
yüksəldilməsini təmin edən normativ sənədlər sistemində standartlar əsas yerlərdən birini tutur. 
Standartlarda keyfiyyətin əsas göstəriciləri və bu göstəricilərin ölçülərinin хarakteristikası verilir. 
Standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan 

beynəlхalq təşkilatlar içərisində ən iri təşkilat İSO adlanır. Bu təşkilat standartlaşdırma sahəsində əsas 
terminləri işləyib hazırlamış və qəbul etmişdir.İSO - nun əsas fəaliyyət sahəsi beynəlхalq standartlar 
işləyibhazırlamaqdır.Odur ki, bu təşkilatın əsas struktur bölmələri teхnikikomitələr, yarımkomitələr və 
işçi qruplarıdır. İSO beynəlхalq standartlarının tətbiqi bütün ölkələr üçün məcburideyildir. Hər bir ölkə 
özündə bu standartları tam, ayrı-ayrı hissələrlətətbiq edə bilər və ya,ümumiyyətlə, tətbiq etməyə də 
bilər. Hər bir sahə üzrə İSO beynəlхalqstandartlarının yaradılması haqqında təkliflər hazırlayan zaman 
buişlərin aparılmasının zəruriliyi əsaslandırılmalıdır.Beynəlхalq standartların məzmununa da müəyyən 
tələblər qoyulur. Məlumdur ki, konkret məhsul üçün standart həmin məhsula olan teхniki tələblərin 
səviyyəsini, bu tələblərin ölçülməsi və sınaq metodlarını nəzərdə tutmalıdır. Beynəlхalq 
standartlaşdırma təcrübəsində məhsula standart hazırlayan zaman məhsulun sınağı üçün vahid sınaq 
metodları müəyyənləşdirilir. Bu, məhsulun harada istehsal olunmasından asılı olmayaraq onun 
keyfiyyət səviyyəsinin obyektiv müəyyən 

edilməsinə, markalanmasına, qablaşdırılmasına, saхlanmasına tələblərin təyin edilməsi üçün şərait 
yaradır.  

  Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan bir çoх müəssisələr öz 
məhsullarına İSO - nun standartlarını almışlar. Belə şirkətlərdən biri olan “Veysəloğlu” MMC - nin 
tərkibində fəaliyyət göstərən “Ulduz şokolad fabriki” – də istehsal olunan müxtəlif çeşiddə konfet 
məmulatları üçün TSE İSO - EN 9001, TSE İSO - EN 22000 Beynəlхalq Standartlarını almışdır. Bu 
müəssisələrdə hazırlanan məhsullar Azərbaycan Respublikasının Standartına, Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyinin gigiyenik sertifikatına və Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsulların 
ştriхkod nömrələrinə uyğun istehsal edilir.  Emal edilmiş hazır qida məhsullarının təhlüksizliyinin təmin 
edilməsi və bu sahədə mövcud olan beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun hüquqi – normativ 
bazanın modernləşdirilməsi müasir sənaye sahələrində daim diqqət mərkəzindədir. 

 

Açar sözlər:Beynalxalq standartlar,ISO,Qida məhsulları 
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SUMMARY 

       International standards are standards, norms, rules and recommendations accepted and used by most 
of the world's countries. Standards occupy one of the main places in the system of normative documents 
that ensure the improvement of the quality indicators of processed ready-made food products. The main 
indicators of quality and the characteristics of the dimensions of these indicators are given in the 
standards. Dealing with standardization issues 

The largest organization among international organizations is called ISO. This organization developed 
and adopted the main terms in the field of standardization. The main field of activity of ISO is to 
develop international standards. Therefore, the main structural divisions of this organization are 
technical committees, subcommittees and working groups. Application of ISO international standards is 
not mandatory for all countries. Each country can implement these standards in full, in separate parts, or 
not at all. When preparing proposals for the creation of ISO international standards for each field, the 
necessity of carrying out these studies should be justified. Certain requirements are also set for the 
content of international standards. It is known that the standard for a specific product should provide for 
the level of technical requirements for that product, the measurement and testing methods of these 
requirements. When preparing a product standard in international standardization practice, uniform test 
methods for product testing are determined. This is an objective determination of the product's quality 
level regardless of where it is produced 

creates conditions for setting requirements for its production, marking, packaging, and storage. 

  Many enterprises operating in Azerbaijan and engaged in the production of food products have 
received ISO standards for their products. One of these companies, "Veysaloğlu" LLC, which operates 
as part of "Ulduz Chocolate Factory", has received TSE ISO - EN 9001, TSE ISO - EN 22000 
International Standards for various types of candy products produced. The products made in these 
enterprises are produced in accordance with the Standard of the Republic of Azerbaijan, the hygienic 
certificate of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan and the barcode numbers of the 
products produced in the Republic of Azerbaijan. Ensuring the safety of processed ready-made food 
products and modernizing the legal-normative base in accordance with the requirements of the existing 
international standards in this field are always in the center of attention in modern industries. 

Keywords: International standards, ISO, Food products 
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ABSTRACT: 

 

Snakes are one of the scariest animals in the world. It’s hard to find people who aren’t afraid of 
snakes. Snakes are not just for humans; blessings for animals and agriculture, too. Snakes and 
agriculture are closely linked. Snakes are one of the most helpful influencers in agriculture. Because of 
snakes, farmers can benefit in many ways. Not only advanced research has been done with snakes and 
snake venom, many life-saving medicines are being produced with snake venom. 

The relationship between both the snake and the agricultural sector is primitive. The yield of the crop 
produced by the farmer depends largely on the snake. Not only that, the warehousing of the produced 
crop depends on the snake, too. In addition, snakes can play an important role in the production of fish 
and healthy fish fry. 

This study is a preliminary and mixed study. The data of this study have been collected completely 
directly field study and from online media (social media, print media and electronic media) with 
proper justification.  

Through this research, I have proved that through proper management of snakes, healthy and 
wholesome production is possible in all agricultural sectors including fisheries, forestry and 
horticulture. This will reduce the production cost of the farmer and will accelerate the production rate. 

 

Keyword- snake, agriculture, interrelations. 
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Abstract. 

Higher-fungi (Hf) are considered to have unique secondary metabolites, making them reservoirs of 
therapeutically significant bioactive compounds. Phytochemical and antioxidant properties of the Hf 
were accessed in this study.  

Hf  were collected in the wild from some parts of Oyo state, Nigeria and were identified by   molecular 
analysis and were tested for the presence of phytochemicals and antioxidant activities using standard 
procedures.  

Ninety Wistar rats (100-110 g) were divided into 9 groups (n=10). Groups: 1-Normal Control (NC) 
and 2-9 were Groups Treated with Selected HF Supplemented Feeds (GTSHFSFs).The GTSHFSFs 
were fed with 20 and 40% of each Hf supplemented diets for 7 and 14 days. Data were expressed as 
Mean ±SEM, analysed using analysis of variance and p≤ 0.05 was significant.   

The identified Hf were Daedelia quercina (Dq), Lycoperdon rimulatum (Lr), Trametes versicolor (Tv) 
and Ganoderma lucidum (Gl). All the Hf showed positive tests for the presence of saponin, tannin, 
alkaloid, terpenoid, carbohydrate,tannin and flavonoids. The highest DPPH inhibition was by Tv 
(94.48%), FRAP was by Gl (0.16 mg/g) and H2O2 inhibition was by Lr (70.90%). Gastric 
malondialdehyde content were significantly reduced in all GTSHFSFs on both days compared with 
NC. Significant increase in gastric sulfhydryl content in 40% Tv- GTSHFSFs (2.14±0.1) and 40% Lr- 
GTSHFSFs (2.23±0.1) were observed on days 7 and 14 respectively while  nitrite and hydrogen-
peroxide levels significantly increased in all GTSHFSFs on both days when compared with NC 

The antioxidant activities observed were due to the presence of useful phytochemicals making them 
therapeutically significant. 

 

Key words:  Higher- fungi, Phytochemicals, and Antioxidant. 
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Abstract 

Introduction: Serum electrolytes are essential in the homeostatic function of the body system. 
Electrolyte values are important in the diagnosis of clinical signs and symptoms when affected by 
diseases, feed additives and feedstuffs. Abnormal electrolyte levels were associated with abnormal 
functioning of the nerves and muscles of birds. Hence the need to examine whether there were effects 
(positive or negative) on heritage turkey tom after administering Moringa oleifera leaf and seed 
extracts. 

Materials and methods: A total of 36 male turkeys were used for the study that lasted for 38 weeks, 
which were randomly assigned into four treatment groups. Replicated three times, each treatment  
were administered 0 gram of Moringa (T1), 1 gram of Moringa seed alone (T2) combination of 0.5g of 
Moringa seed and 0.5gram of Moringa leaf (T3)  lastly, 1 gram of Moringa leaf alone (T4) . Blood 
samples collection was done at 36 weeks of age via wings. The collected blood samples were analyzed 
for calcium, potassium and sodium levels. The mean values of the results generated were analyzed 
using Duncan HSD test was used for testing difference of means. The treatment effect was considered 
significantly if P- values were less than 0.05. 

Results:  The calcium level did not differ significantly (P>0.05) among the treatment groups. The 
Potassium (mEq/L) level differed T1 (3.70± 0.12b) T2 (3.19 ±0.07c) T3 (3.97± 0.13ab) T4 (4.13± 0.00a). 
The Sodium (mEq/L) level differed significantly (P<0.05) where T1 (125.75 ± 0.83a), T2 (119.04 ± 
0.23c) T3 (127.84±1.45a) T4 (126.45±0.63a). 

Conclusion: From the results above the calcium and potassium level was highest in the leaf alone 
extract group, this may imply that the Moringa leaf is a good source of calcium and potassium.  These 
levels of serum electrolytes analyzed were within the recommended levels and did not take a definite 
pattern as to be ascribed to the negative effect of the extracts. Therefore Moringa oleifera boosted the 
serum electrolyte of the heritage turkey toms. 

 

Keywords: potassium, sodium, calcium, turkey.   

 

 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 
 

519 

 

MORPHOLOGICAL TRAITS OF HYLA WEANER RABBITS FED WHEAT OFFAL-
CARRIED WATERMELON RIND. 

 
*Popoola M.A1., Olaniyi T.A1 , Olosunde A.O2., Awoyomi O.V1., Mathew B.K1, Awopetu-

Adetoro  B.O1. and Raji A.M1. 
Federal College of Animal Health and Production Technology, Ibadan, Nigeria 

Bioresources Development Centre Ogbomoso, National Biotechnology Agency, Abuja 
ORCID Number : Popoola – 0000-0003-3991-1736; Awoyomi – 0000-0002-6500-9378; Olosunde – 

0000-0003-3580-4167; Mathew – 0000-0003-2336-0749 
 

 
Abstract  

Morphological traits of Hyla weaner rabbits fed wheat offal-carried watermelon rind was assessed in 
this study. The blend of wheat offal-carried watermelon rind (WO: WR) was prepared in the ratio 1:1; 
the blend WR was thoroughly mixed with WO. Five concentrate diets were compounded comprising 
0, 10, 20, 30 and 40% levels of inclusion of wheat offal-carried watermelon rind meal. Twenty-six 
basic morphological traits of the rabbits were taken weekly from 9 rabbits in each of the 5 dietary 
treatments. Data were subjected to descriptive statistics and analysis of variance. Result revealed low 
coefficient of variation obtained in most of the traits and few of the traits had medium coefficient of 
variation. There were significant effects (p>0.05) of the experimental diet on most of the 
morphological traits. Rabbits fed diets containing 40% WOWR possessed highest values of most of 
the phenotypic traits of the rabbits. Thus, feeding rabbits diets containing 40% WOWR better enhance 
growth in different parts of the body of the rabbits. 

Keywords: Diet, morphology, rabbit, traits, weaners 

Introduction 
Hyla rabbit is a meat breed with high productivity, growth rate, high disease resistant, more than 96 % 
survival rate of growing rabbits (Yamani, 1994). Nizza and Moniello (2000) reported that Hyla rabbits 
can attain a weight of 2750 g in 90 days. Hyla rabbit is reported to be a productive breed that is used 
in many crossbreeding programs (Hamouda et al., 1990). It was introduced at experimental level in 
hot and humid countries like Benin, Ghana and Nigeria. Rabbits have the ability to convert forages 
and other farm byproducts that are not consumed directly by humans into highly nutritious meat. Thus 
the development of alternative feedstuffs in rabbit nutrition will continue to receive attention in 
Nigeria as long as the feed sources continue to be scarce and expensive. The utilization of 
unconventional feedstuffs and forages which are not consumed by humans can be used to produce 
animal feeds (Asar 2010). Among such alternatives is the use of water melon waste which is found 
abundant in minerals and vitamins and can be used to feed animals like rabbits due to fast growing 
characteristics and their ability to convert tropical forages and agricultural by products to meat.  
 

Linear body measurements provide good report on performance, productivity and carcass quality of 
animals (Ige et al., 2006). Linear body measurements allow comparisons of growth in different parts 
of the body ( Abdullah et al., 2003).The various body constituent parts develop at different rates and 
these alterations determine the shape, conformation and body proportion of the animal with a specific 
period of time (Olutogun et al., 2003).  Live weight is very important variable in determine the market 
value of an animal (Abdullah et al., 2003). In a similar vein, Akpan, (2000) reported that increasing 
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meat yield from animal require genetic improvement of their body weight and this involves proper 
measurement of growth traits. 

Thus, this study sought to assess morphological traits of Hyla weaner rabbits fed wheat offal-carried 
watermelon rind. 

Materials and Methods 

 The study was conducted at the student project site of Federal College of Animal Health and 
Production Technology, Moor Plantation, Ibadan. A total number of forty- five (45) Hyla weaner 
rabbits (six weeks old) were used for the experiment. The rabbits were purchased from reputable 
commercial rabbits farms. The animals were housed in individual cages and were acclimatized for two 
weeks before the commencement of the experiment. The rabbits were provided with water ad- libitum 
while feed was served twice daily. 

Fresh watermelon rind was obtained from major fruit markets in Ibadan. The watermelon rind was 
thoroughly rinsed with water to remove sand particles. The rind was cut into smaller pieces and 
ground with a machine. It was thoroughly hand-mixed with wheat offal in increasing concentration. 
The blend of wheat offal-carried watermelon rind (WO: WR) was prepared in the ratio 1:1; the blend 
WR was thoroughly mixed with WO by hand until the fluid from WR was not superfluous (Makinde 
and Sonaiya, 2007). The blends were evaluated on the capacity to sun-dry to ≤10 to 12% in 7 h; as 
moisture content >12% is not desirable pertaining to good keeping quality (Rozis, 1997). The blend 
was then sun-dried by spreading thinly on polythene sheets (0.5 mm thickness) on a concrete floor.  
Five concentrate diets were compounded comprising 0, 10, 20, 30 and 40% levels of inclusion of 
wheat offal-carried watermelon rind meal (Table 1). The diets were fed to weaner Hyla rabbit based 
on 3% of their body weights. 
 
Morphological traits of the rabbits were measured weekly till 16th week of the experiment. 
Morphological traits taken were: Body length, Shoulder width, Rump width, Thoracic, circumference, 
Abdominal circumference, Tail width, Tibia length, Led length, Ear length, Ear width, Head length, 
Head width, Tail length, Tail circumference, Height at girt, Head to shoulder, Fore leg length, Hind 
leg length, Fore leg width, Hind leg, width, Trunk length, Wider height, Neck length, Rump, Thoracic 
depth and Rump height. The linear body measurements were measured by using flexible measuring 
tape while body weight was measured by using digital weighing scale. 

Data were subjected to descriptive statistics and analysis of variance (ANOVA) using SAS (2008). 
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Table 1: Gross composition of the experimental diets 
 
0% WOWR - Control (without wheat offal-carried watermelon rind); 10% WOWR: 10% wheat offal-
carried watermelon rind; 20% WOWR: 20% wheat offal-carried watermelon rind; 30% WOWR: 30% 
wheat offal-carried watermelon rind; 40% WOWR: 40% wheat offal-carried watermelon rind 

Results and Discussion 

The summary statistics of phenotypic traits of Hyla rabbits fed wheat offal-carried watermelon rind is 
presented in Table 2. Result revealed the highest mean was being obtained in the body length 
45.13±5.90cm) and the lowest mean was recorded for neck length (3.99±2.17cm). The result shows  
low coefficient of variation (CV) values (0.10<CV<0.20)  were obtained for body length, thoracic 
circumference, ear length, ear width, head length, head width, tail length, head to shoulder, fore leg 
length, hind leg length, trunk length and rump width. High values of CV (0.10>CV>0.20) were 
obtained on other traits. The result indicated that low values of CV were obtained in the traits 
measured which implies the better accuracy of the test as reported by Jonssens and Vandepeitte 
(1996); Popoola and Adekanbi (2017). Measurement of various morphological traits gives general 
information about the breed characteristics in terms of describing the structure and proportions, for 
instance compactness, height, length, weight as reported by Alderson (1999).  

 

 

 

 

Ingredients 0%WOWR 10% WOWR 20%WOWR 30%WOWR    40% WOWR  
Maize 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 
WCWR 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 
Soybean Meal 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 
Palm kernel 
cake 

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Groundnut cake 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Rice bran 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
Fish Meal 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Bone meal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Salt 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

 
Lysine 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Methionine 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Total 100 100 100 100 100 
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Table 2: Descriptive statistics of Hyla weaner rabbits Fed Wheat Offal-Carried Watermelon 
Rind 

Phenotypic traits (cm) Mean SD Variance  Range CV 
Body length 45.13 5.90 34.79 30.50 13.06 
Shoulder width 12.17 4.25 18.09 18.50 34.96 
Rump width 15.59 6.16 38.04 34.00 39.56 
Thoracic circumference 23.92 4.21 17.74 28.00 17.60 
Abdominal circumference 27.89 5.89 34.74 27.00 34.45 
Tibia width 6.79 2.40 5.78 27.00 34.45 
Tibia length 11.75 2.83 8.04 17.00 24.12 
Leg length 22.33 4.93 24.29 28.00 22.06 
Ear length 12.83 1.12 4.50 20.00 17.22 
Ear width 6.18 1.08 1.16 11.00 17.41 
Head length 11.82 1.60 2.56 11.00 13.50 
Head width 13.09 2.62 6.84 14.00 19.97 
Tail length 10.92 2.06 4.25 12.00 18.89 
Tail circumference 6.23 2.00 4.02 10.00 32.16 
Height at girth 9.55 2.14 4.58 16.00 22.46 
Head to shoulder 14.45 2.80 7.83 19.00 19.36 
Fore leg length 16.71 2.58 6.65 16.50 15.43 
Hind leg length 23.20 3.64 13.23 19.00 15.68 
Fore leg width 6.25 1.76 3.10 15.00 28.16 
Hind leg width 6.90 1.33 1.77 18.50 19.28 
Trunk length 33.06 5.73 32.79 42.50 17.31 
Wither height 18.69 5.74 32.96 27.00 30.73 
Neck length 3.99 2.17 4.69 31.70 54.26 
Rump height 10.65 3.48 12.09 17.00 32.66 
Rump width 16.64 17.46 304.96 295.00 10.94 
Thoracic depth 10.77 2.64 6.95 17.80 24.48 

 

The effects of dietary treatments on phenotypic traits of the rabbit is presented in Table 3. Result 
shows that there were significant effects (p< 0.05) of the dietary treatments on  body length, rump 
width, abdominal circumference, ear width, tail circumference, fore leg length, tail length, shoulder 
width, ear length, head width, head to shoulder, hind leg length and rump width of the rabbits. 
However there was no significant effect (p <0.05)  of the diets on tibia width, tibia length, leg length, 
hind leg length, tail length, height at girth, fore leg width, hind leg width, wither height, neck length, 
rump height and thoracic depth of the rabbits. T1 (0% WOWR) recorded highest values of shoulder 
width and head length. Rabbits on diet T2 (10% WOWR) passed highest values of thoracic 
circumference, ear length, head width, height at girth, fore leg width and neck length. Rabbits on diet 
T3 (20% WOWR) had highest values of rump width, fore leg length, wither height, rump width and 
thoracic depth. Rabbits on diet T4 (30% WOWR) recorded highest tail width, tail length and rump 
height.  Rabbits on diet T5 (40% WOWR) had highest values of body length, abdominal 
circumference, leg length,  ear width, tail length, tail circumference, height at girth, hind leg length, 
hind leg length, hind leg width and trunk length. 
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Table 3: The effect of diets containing Wheat Offal-Carried Watermelon Rind on phenotypic of 
Hyla Wean r rabbits 

Traits T1 (0%) T2 (10%) T3 (20%) T4 (30%) T5 (40%) SEM(±) 

Body length 46.13a 45.45a 44.86a 42.46b 46.76a 0.34 

Shoulder width 12.60ab 12.93a 11.82ab 10.86b 12.38ab 0.24 

Rump width 15.99ab 15.68ab 17.38a 14.09b 15.99ab 0.35 

Thoracic circumference 24.12a 24.36a 23.95ab 22.43b 24.88a 0.24 

Abdominal circumference 28.55a 28.41a 27.1a 25.66a 29.37b 0.34 

Tibia width 6.64 7.10 6.99 7.12 7.04 0.14 

Tibia length 11.46 11.29 11.55 11.96 11.88 0.16 

Leg length 22.32 22.35 22.01 21.91 22.94 0.28 

Ear length 12.07ab 12.46a 11.30b 12.39a 12.80a 0.12 

Ear width 5.89b 6.28ab 5.84b 6.19ab 6.51a 0.06 

Head length  11.84 11.84 11.61 11.59 12.60 0.09 

Head width 13.09ab 13.70a 13.13ab 12.25b 13.31ab 0.15 

Tail length 10.71 11.09 10.52 10.60 11.47 0.12 

Tail circumference 6.05ab 6.50ab 5.61a 5.86bc 6.76a 0.11 

Height at girth 9.37 9.80 5.57 9.44 9.80 0.12 

Head to shoulder 14.16ab 14.55ab 14.67ab 14.13b 14.93a 0.16 

Fore leg length 16.79ab 16.44b 17.55a 16.24a 17.17ab 0.15 

Hind leg length 22.50b 23.14ab 23.23ab 23.03ab 24.21a 0.21 

Fore leg width 6.11 6.71 5.99 5.99 6.29 0.10 

Hind leg width 6.71 7.03 7.12 6.56 7.14 0.08 

Trunk length 32.27bc 32.69abc 32.54ab 32.06c 32.92a 0.33 

Wither height 19.38 18.52 20.17 17.95 18.34 0.33 

Neck length 3.68 4.29 4.16 3.88 4.03 0.12 

Rump height 10.47 10.41 10.29 10.63 11.28 0.20 

Rump width 16.10b 16.30b 26.10a 14.52b 16.10b 1.00 

Thoracic depth 10.62 10.89 11.15 10.41 11.03 0.15 

a, b, c means of different superscripts along the same row are statistically significant (p<0.05); SEM= 
Standard Error Of Mean 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 
 

524 

 

Conclusion 

The study revealed that the experimental diets had significant effects on most of the morphological 
attributes of the rabbits. Rabbits fed diets containing 40% WOWR possessed highest values of most of 
the phenotypic traits of the rabbits. Thus, feeding rabbits diets containing 40% WOWR better enhance 
growth in different parts of the body of the rabbits.  
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Abstract 

Proprotein convertase-furin is involved in numerous physiological and pathogenic processes, such as 
viral propagation, bacterial toxin activation, cancer, and metastasis. Because of its involvement in these 
disease-related processes, the inhibition of this enzyme could be a promising drug target. The several 
existing synthetic inhibitors of furin are associated with side effects. Hence, we focused on natural 
sources, in particular, medicinal plant with antiviral capabilities. This study was designed to isolate the 
bioactive secondary metabolites present in Momordica charantia leaf extract and determine their 
potential bioactivity on furin. 

M. charantia leaves were air-dried, ground to fine powder and extracted using 80% (v/v) methanol. The 
methanolic extract was concentrated in vacuo at 40 oC and the crude extract obtained was partitioned 
successively with n-hexane (HEX), dichloromethane (DCM), ethyl acetate (EtOAc) and n-butanol 
(BuOH). A bioassay-guided screening of the crude extract and solvent fractions was carried out against 
the activity of recombinant human furin with the release of fluorescent 7-amino-4-methyl coumarin 
(AMC) liberated from the substrate, Pyroglutamic acid-Arg-Thr-Lys-Arg-methyl-coumaryl-7-amide, 
in a fluorimeter plate reader. Thereafter, the most potent fraction was subjected to chromatographic 
separation using thin layer (TLC) and column chromatographic techniques. The eluted fractions and 
subfractions were screened for bioactivity.  

The crude extract showed inhibition percentages of 51.9 and 100% at 7 and 12.5 ng/μl, respectively. 
The HEX fraction (7 ng/μl) exerted the highest inhibition (72%) on furin compared to other fractions 
while the BuOH fraction activated the enzyme by 1.5%. The chromatographed HEX fraction yielded 
seven (7) fractions with different physical properties. Five of these fractions gave single spot on TLC 
plate. Six fractions (MC I to VI) exhibited potent inhibition against furin with inhibition percentages 
ranging from 67 to 100% when 0.5 ng/μl of the inhibitor was used. Further fractionation of MC VI on 
preparative thin layer chromatography gave two sub fractions (A and B) which gave 50% inhibition, 
respectively.  

Overall, the presence of these potent inhibitors of furin in the leaf extract of M. charantia could provide 
a rationale for the ethnomedicinal use of the plant for viral infection in Nigerian folk medicine. Also, 
further investigations are underway for a better understanding and structural elucidation of the 
secondary metabolites responsible for the bioactivity observed on furin. 

Keywords: Bioassay-guided fractionation; Furin; Inhibition; M. charantia. 
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ABSTRACT  

 The objective of the study is to evaluate the drought tolerance of 16 advanced lines of durum wheat 
(Triticum durum Desf) using several agronomic and physiological traits. The experiment was carried 
out in the greenhouse at the Regional Agricultural Research Center (CRRA) of Meknes.  The effect of 
different treatments on morpho-physiological and agronomic responses was studied using a RCBD 
(Randomized Complete Bolck Design) design with three replications. We studied the effect of different 
water regimes on the stomatal regulation responses of 16 advanced durum wheat lines through a 
comparative analysis with other physiological ones. A significant decrease in leaf area, relative water 
content, chlorophyll content and stomatal conductance was observed with increasing leaf temperature.  
The results revealed significant differences between lines and water regimes. The lines, V1 and V16 
showed good osmotic adjustment, low stomatal sensitivity, and maintenance of turgor under low water 
potential.  Statistical analysis revealed the presence of a highly significant correlation between leaf area 
and relative water content RWC (r=O, 763**), leaf area and chlorophyll content (r=0, 676**), stomatal 
conductance and yield (r=0, 594**). However, a highly significant negative correlation was found 
between leaf temperature and stomatal conductance (r=-0.453**). 

Keywords: Durum wheat, tolerance, stomatal conductance, chlorophyll, relative water content. 

 



 
International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 

September 16-17-18, 2022 
Malatya, Turkey 

527 
 

Title: SENSORY AND MICROBIAL EVALUATION OF Parachanna obscura SMOKED 
WITH GROUNDNUT SHELL BRIQUETTE AS AN ALTERNATIVE TO FUEL WOOD 

UTILIZATION IN FISH SMOKING 

 

Faruk UMAR1  
1Department of Fisheries and Aquaculture, Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Nigeria 

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4072-8069 

İbrahim MAGAWATA1 
1Department of Fisheries and Aquaculture, Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Nigeria 

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

Abdulbas Abubakar MAIWADA1  
1Department of Fisheries and Aquaculture, Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Nigeria 

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

Hassan Faruk MARADUN2  
2Aquaculture and Biotechnology Programme, National Institute for Freshwater Fisheries Research, 

New Bussa, Nigeria 
2ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6894-2104 

 

ABSTRACT 

The study was carried out to assess the sensory and microbial evaluation of Parachanna obscura 
smoked with groundnut shell briquette as an alternative to fuel wood utilization in fish smoking. 15kg 
of fish sample was collected from Sokoto central market and was taken to the Teaching and Research 
Farm of the Fisheries and Aquaculture Department, Usmanu Danfodiyo University Sokoto. The fish 
sample was smoked using groundnut shell briquette and charcoal to determine the sensory attributes, 
microbial determination, proximate and mineral composition, as well as shelf life of the smoked 
product. The result of the experiment showed no significant difference (p>0.05) between the 
treatments in terms of sensory attributes and proximate composition. However, there was significant 
difference (p<0.05) in terms of mineral composition of the smoked product. The briquettes were 
compatible with each other, and it is suitable as a new solid fuel source that can be utilized in many 
applications. The briquetting of charcoal with groundnut shell can improve its physical and 
mechanical properties. In view of this, the utilization in the production of briquettes can greatly 
provide alternative energy sources for fish smoking, domestic cooking and also serve as a measure in 
curbing the environmental hazard posed by poor methods of agricultural waste disposal in addition to 
reducing the popular use of firewood which has an adverse effect on our environment (deforestation). 

 

Keywords: Briquette, Parachanna obscura, Microbial, Sensory evaluation 
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Abstract:  

Gastronomy Tourism is one of the niche areas of heritage tourism. Gastronomy is about appreciating the 
connection between food and host culture. Food is not just for survival but is a culture artefact and is often 
considered as a lens to understand and appreciate the local culture.  

Tourists experiences are a continuous process of events or activities at tourist destinations that allow tourists 
to enjoy the location. Memorable tourism experiences are the best possible experience that is remembered 
and recalled long after the event has occurred. 

Gastronomy Tourism takes several forms , which include eating and drinking in local restaurants , food 
festivals and exhibitions , visit to farms and food production centres , farmer’s markets , attending cooking 
classes and demonstrations , homestays ,home and cooking classes and eating at local households.  

Gastronomy Tourism:  

Gastronomy Tourism is a widely used term for food -related Tourism such as culinary tourism , gastro – 
tourism , food tourism ,while tourism and gourmet tourism . It represents an experimental trip to a 
gastronomic region and includes visits to primary and secondary food and drink producers , gastronomic 
festivals , food fairs , events , farmer’s market , cooking shows and demonstrations , tastings of quality of 
food products or any tourism activities related to food. 

Gastronomy Tourism thus covers a wide range of holiday products and services , which includes restaurants 
, bars , cooking schools , special interest culinary travel  packages , food guides , cookbooks , cooking 
magazines , vineyards , wineries , breweries , distilleries , farms , farmer’s markets , TV programmes , blogs 
, vlogs , food trials , food related seminars , nutrition tours , foody tours as well as elements of wellness 
tourism that involves detox diets and health eating. 
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Abstract:  

Wazwan is a multi-course serving of food, traditionally served with kabab, tabak maaz, meth- maaz, 
dani phol, aab gosh, rogan josh, nate-yakhni, rista, and goshtaba in Kashmiri cuisine. Kashmiri 
Wazwan due to its delectable flavour, texture, and lusciousness is popular worldwide. Since its 
preparation is regarded as an art form and the pride of Kashmiri culture and identity, it is the most 
formal feast in Kashmir and is accorded the utmost attention. The Wazwan is a ceremonial extensive 
meal rather than a plain serving of food. Making and serving a Wazwan takes several hours of 
preparation and days of planning. Like its culture, Kashmiri food has endured through time unmatched 
by that of any other Indian state. ‘Waz’ is short for chef, while ‘Wan’ is short for a store that sells 
treats and delicacies. A Vasta Waaza (single competent chef) supervises multiple Waza in the 
planning, cooking, and serving of Wazwan. Wazwan's dietary habits are strongly influenced by Arab 
Muslims. The intricate planning and traditional presentation of the lavish 36-course feast is what 
distinguish the Kashmiri cuisine. Between fifteen and thirty of its thirty-six meals are meat 
preparations that the head chef, Vasta Waza, and his team of Wazas prepare overnight. In groups of 
four, guests are seated on cushions on the floor and share meals on trami (enormous metal plates with 
intricate engravings). Wazwaan is a wonderful and regal meal as a result of all this. In general, 
wazwan is prepared for weddings and other important occasions. The skill of cooking is inherited and 
rarely passed on to those who are not blood relatives. As a result, several waza/cook families have 
become quite well-known. In light of this context, the current research tries to analyse the numerous 
culinary words connected to Kashmiri Wazwan, which may be regarded as a true storehouse of 
multiculturalism and aims to present the overview of its origin.  

 

Keywords: Wazwan, Kashmir, Food, Feast, Culture, Cuisine. 
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     ABSTRACT 

 

 Vietnam is mainly a wet rice farming culture. The wet-rice farming culture dominates the 
lifestyle and gastronomy of Vietnamese people. Vietnamese gastronomy has features such as: 
Botanical properties, water property es, freshness properties, purity properties, low-fat properties, 
Flexibility and etiquette, synthetic properties, ceremonial properties, communal properties, and 
humanities.  

Due to Vietnam's strong exchanges and acculturation with regional and world cultures, Vietnamese 
gastronomy also has the culinary characteristics of Southeast Asian countries and the world. 
Vietnamese gastronomy has typical dishes that are known by countries around the world. Those are 
pho, nem, spring rolls, Hue vermicelli, Quang noodles, and loaf bread….  

This creates a picture of Vietnamese gastronomy that is both unique and diverse, both national and 
international. The above issues make Vietnamese gastronomy attractive to international tourists when 
traveling to Vietnam. 

  Keyword: Vietnamese; gastronomy; wet-rice; farming; culture 

1. INTRODUCTION   

Gastronomy culture is a combination of factors about food, eating and drinking habits, and behavior 
when eating. Vietnam's gastronomy characteristics are all both culinary features properties national 
and international. Vietnam's culinary characteristics have had many research works by authors writing 
about Vietnamese culture. Research projects include the following: 

Hayao Fukui (1993) Food and Population in a Northeast Thai Village (Monographs of the Center for 
Southeast Asian Studies, Kyoto University), the recipe for a Southeast Asian meal is rice, vegetables, 
fish, and fish sauce. For Vietnamese dishes, it is very true, after fish is fish sauce, including fish sauce, 
and pickled fish. In winter, when the weather is stormy, Vietnamese people eat rice with vegetables 
and fish sauce.  

According to Phan Thi Yen Tuyet (1993), a French researcher named A. Brébion commented on the 
fish sauce: “It is a sauce that is better than the Japanese shojo that we had the opportunity to enjoy in 
Vietnam. In the land of the rising sun and in Paris, it's better than Worcostor dipping sauce. Europeans 
who can stand the smell will quickly get used to it, and will soon prefer it to the most famous British 
mustards and sauces”. 

Tran Ngoc Them in the book Finding Vietnamese cultural character (1996), Publishing House Ho Chi 
Minh City. According to the author, the Vietnamese meal structure is more plant-based, with rice 
being the top ingredient, followed by vegetables and fruits, and the third aquatic product. The author 
also mentions the synthesis and community, the flexible dialectic in Vietnamese gastronomy, p. 378-
396). 

In 1997 in the presentation: "Strategy to shape and promote Vietnamese identity in food and drink", 
Nguyen Nha mentioned 9 characteristics: 1. Diversity; 2. low-fat properties; 3. The richness of the fish 
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sauce; 4. The totality of many substances, many flavors; 5. Deliciousness; 6. Using chopsticks, cut 
food into small pieces; 7. Community, common fish sauce bowl, common soup bowl; 8. Affectionate, 
hospitable; 9. Calculate the dishes that are usually prepared into a tray. 

In 1999, Tran Van Khe talked about Vietnamese cuisine published in the Spring issue of Sports and 
Culture magazine Ky Mao, pp. 21-22: “Eating comprehensive, that is eating with 5 senses, eating 
science, eating food democracy". 

Nguyen Thi Dieu Thao, Textbook of Vietnamese gastronomy Culture, Pedagogical University 
Publishing House, (2007) p. 67-71 also mentioned some characteristics of Vietnamese gastronomy: 
"Variety in food types and flavors, low-fat, low-cholesterol dishes, rich flavors". 

Nguyen Thi Bay, Tran Quoc Vuong (2010), Vietnamese gastronomy culture from theory and practice, 
Publishing House. Encyclopedia, H. said that “Biodiversity inevitably leads to dishes diversity. Tran 
Quoc Vuong formulated the daily meal of Vietnamese people: rice, vegetables, fish, p.17. 

Vu The Ngoc (2014), in Tra Kinh, the art of enjoying tea in Eastern history and culture, Publishing 
House. Encyclopedia, H. cited the book Tra Kinh by Luc Vu and affirmed that tea is a drink 
originating in the Bach Viet region, including Vietnam. 

2. CONTENT 

2.1. Vietnamese gastronomy attributes 

2.1.1. Botanical properties  

The meal structure of the Vietnamese is mainly plant-based, with cooked rice (cơm) dishes being the 
main ingredient. “Cooked rice” is a permanent dish in Vietnamese meals. “Cooked rice” has become a 
symbolic dish, so the Vietnamese call meal is the cooked rice meal. There are two types of cooked rice 
dishes: glutinous rice (cơm nếp) and ordinary rice (cơm tẻ). Vietnamese people often eat ordinary rice 
every day, while glutinous rice is only eaten at Tet and festivals. Therefore, the ordinary rice dish 
became familiar was compared to the birth mother " Ordinary rice as the birth mother".  However, Lao 
and Thai people often eat glutinous rice rather than ordinary rice. In addition to rice dishes, there are 
rice-based cakes such as Chung cake (Square glutinous rice cake), Giay cake (Glutinous rice 
dumpling), Tay cake (Cylindric glutinous rice cake), sticky rice cake, mango cake (sweet shortcake), 
rice coated cake, wet rice cake, ordinary rice cake, glutinous rice cake, explosion rice cake, dry rice 
pancakes, com cake (green glutinous rice flakes), steamed rolled rice pancake... In particular, two 
types of Vietnamese sacred cakes are Chung cake and Giay cake, often they are offered on the 
ancestral altar during the Lunar New Year epidemic and festivals. In addition, there are also very 
popular dishes made from rice such as rice porridge, rice vermicelli, pho and Quang rice noodles. 

The Vietnamese meal, after rice, is vegetables. Vegetables are important foods in Vietnamese cuisine. 
Vegetables are a dish that can replace rice "Hungry eat vegetables, take medicine when you are sick". 
The main vegetables in Vietnamese dishes are cruciferous vegetables and morning glory. There are 
also vegetables that the French brought into Vietnam to grow, such as lettuce and cabbage. Vegetable 
dishes include boiled vegetables, stir-fried vegetables, raw vegetables, pickled vegetables, and 
vegetables in the soup. Almost all Vietnamese dishes include vegetables. Eggplant and vegetables are 
two things that are used to make pickles and become a regular dish of Vietnamese people. In addition, 
Vietnamese people also make other pickled dishes such as pickled onions, pickled green bean sprouts, 
pickled papaya, pickled garlic, etc. Almost anything that can be eaten, Vietnamese people can pickle. 
Besides that, spice vegetables are also very rich, increasing the stimulation of taste while eating, 
limiting the fishy smell such as onions, ginger, chili, garlic, garlic, coriander, basil, dill, pepper, 
perilla, marjoram, lettuce... 
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Tubers and fruits such as gourds, pumpkins, and squash are used to make jams and soups. Tubers such 
as sweet potato, cassava, and corn (maize) are used to replace meals or eat in the afternoon. The tubers 
of peanuts (peanuts), black beans, green beans and red beans are often used to make cakes and make 
tea. Particularly, peanut tubers form a very famous Cu do candy in Ha Tinh. 

Dishes from plant products are very diverse and often come first in the structure of dishes in daily 
meals: (cookod rice + vegetables + fruits) then (fish + poultry, cattle) 

2.1.2. Water properties 

Vietnamese people often eat watery food but do not like to eat dry food. On the tray of cooked rice, 
Vietnamese people often have soup (canh). Vietnamese canh is cooked from water with vegetables, 
tubers and meat or fish. It's not like a European soup. Vietnamese people often eat pho and rice 
vermicelli in the morning. Pho, rice vermicelli, and rice spaghetti are dishes that have water. These 
dishes are plentiful. Pho has kinds such as beef pho, chicken pho, rare beef pho, stew beef pho, and 
Moc pho (Mọc is minced meat rolled circle). Rice vermicelli has kinds such as beef rice vermicelli, 
chicken rice vermicelli, pork leg rice vermicelli, snail rice vermicelli, mussel vermicelli, fish rice 
vermicelli, grilled vermicelli, crab rice vermicelli... During meals, Vietnamese people often drink 
juice, elderly people drink wine and beer. After a meal, Vietnamese people often drink tea and eat 
fruit. The popular daily beverage of Vietnamese people is tea, sometimes with la voi (lá vối) water and 
la vang (bitter tea leaves) water. In Quang Tri province, there is the holy place of La Vang of 
Catholicism, which the French named because these leaves are abundant in this land. 

Wine is a popular drink among Vietnamese people. Vietnamese wine is made from glutinous rice and 
also from ordinary rice, but the wine from glutinous rice is tastier. The tea tree and the custom of 
drinking tea originate from the Bach Viet region. According to Le Quy Don (1773: 483), in the Tra 
Kinh, Luc Vu of the Tang Dynasty wrote: " Qua Lô in the South...people mixed to drink water, so they 
couldn't sleep all night. Giao Chau and Guangzhou are very fond of that tea. Whenever there are 
guests coming to visit, they make it to invite. In the mountainous areas of the North such as Lai Chau, 
Son La, Lao Cai, Yen Bai, Ha Giang, Tuyen Quang, and Lang Son, tea grows in forests, there are 
ancient tea trees as tall as people can't hug, and some up to 18m tall. Until the IV-V centuries, the 
custom of drinking tea was only popular in the south of the Yangtze River, at the end of the Tang 
dynasty, it went to North China and then passed on to Korea and Japan. In the sixteenth century, Dutch 
merchant ships brought tea to Europe. India and Sri Lanka have only grown popular tea since the 19th 
century. 

Vietnam is the homeland of tea, so tea is the most popular drink for all ages. Every family has a teapot. 
Tea is drunk fresh by using crushed tea leaves, put in a porcelain pot and then pouring boiling water 
into the stew, about 15 minutes to drink well, this is called drinking green tea. The dried tea is made by 
using dried tea (also known as rustic tea, roast dry tea, or hook tea) put in a small ceramic pot and then 
poured with boiling water, only 5 minutes later it is ready to drink. People marinate star tea with 
flowers such as wolf flower, lotus, chrysanthemum, orchid, and jasmine. Tea is mixed with pure water, 
the most delicious is to use dew water on each lotus leaf, then rainwater caught in the sky, finally to 
well water and tap water to make tea is not good. 

2.1.3. Freshness properties 

Vietnam is a country with a tropical climate, so it is very convenient for trees and fruits to grow. 
Vietnam is also a country with a large plain, many rivers and streams, and a long coastline that is very 
convenient for fishing. That makes foods from plants to aquatic products very abundant and always 
available. Therefore, food does not need to be stored or frozen, harvested then used immediately. 
Because foods are consumed immediately so they are still fresh. On the other hand, Vietnamese people 
like to eat raw foods such as raw vegetables, fish salad (gỏi) (a dish from raw fish, just put in the 
spices to eat immediately, without cooking), and unprocessed fruits and vegetables. 
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From seafood, especially fish, Vietnamese people make very nutritious fish sauce. Fish sauce is a pure 
food because it is made from fresh fish salt. Fish sauce is the essence of fish and does not have the 
same chemical mixing as industrial fish sauce. Eating rice with fish sauce (fish sauce dripping through 
the net from the fish marinade) is a very luxurious way to eat, and bottled fish sauce is passed through 
many times of flowing or adding salt water, so it has less protein. Famous places to make fish sauce in 
Vietnam are Phu Quoc (Kien Giang), Phan Thiet (Binh Thuan), Sam (Thanh Hoa), Cat Hai (Hai 
Phong), Nam O (Da Nang), Phan Ri, Phan Rang. Ninh Thuan), Dong Hoi (Quang Binh). According to 
Phan Thi Yen Tuyet (1993), a French researcher named A. Brébion commented: “It is a sauce more 
delicious than Japanese shojo that we had the opportunity to enjoy in the land of the sun grows and in 
Paris, it's better than Worcostor dipping sauce. 

2.1.4. Purity and low-fat properties 

Purity expresses the purity of foods, not processed or mixed. Purity is also the natural state of foods, 
which does not cause them to lose their taste and nutrients found in food. Processed dishes are mainly 
boiled, braised (put food with salt, and fish sauce into the pot and boil until the water is dry so that the 
food is soft and just eaten, do not fry foods), steamed, and grilled, with little use of dishes such as 
frying, stir-frying, and sautéed meat used to burn through grease. Vietnamese people have the habit of 
eating raw, especially raw vegetables, while the Chinese eat fewer vegetables, and prefer to stir-fry 
and cook with a lot of fat. Vietnamese people mainly eat low-fat foods such as vegetables, fruits, fish, 
and poultry 

2.1.5. Dialecticality and flexibility  

Dialectical and flexibility are first of all in the suitability of everyone in the meal. The rice tray has 
many dishes and each dish has its own flavor depending on the preferences of each person. The second 
is shown through eating utensils. The chopsticks are a product of the tropical monsoon agricultural 
culture, it is the idea from the bird's beak. The chopsticks perform full functions flexibly: picking, 
pushing, shoveling, tearing, sawing, stirring, mixing, and dredging. It is also an extended arm to pick 
up food from far away because the food is on the tray and people pick up the food to invite their loved 
ones. 

Dialectical and flexibility are reflected in the harmony of yin and yang between the dishes in the meal. 
To create a harmony of yin and yang, Vietnamese people prepare dishes according to 5 yin and yang 
levels corresponding to the five elements: frigid (cold, more yin = water), heat (hot, much yang = fire), 
temperate (warm, yang few = wood), fresh (cool, little yin = metal), average (neutral = earth). The 
custom of using spices of the Vietnamese people, in addition to stimulating appetite, is to increase the 
aroma of food, create beautiful colors, but also contain botanical antibiotics that have the effect of 
preserving food, limiting the development of microorganisms, especially has the effect of regulating 
yin and yang, frigid and heat of the food.  

Ginger has a heat taste, and has the effect of making solder bars, clearing colds, and detoxifying, so it 
is often cooked with foods with welding properties such as squash, vegetables, cabbage, and duck 
meat. High-heat fresh chili is used in aquatic foods such as fish, shrimp, crab, and fish sauce. Chicken 
meat is temperate (warm) suitable with lemon leaves is temperately (cool); cool pork suitable for 
onions is temperate (warm); buffalo meat is fresh (cool) suitable for garlic is temperate (warm). 

The harmony of yin and yang is also reflected in the eating habits that are suitable for the environment, 
the seasons, "what season is that food". Vietnam belongs to a hot country (yang), so in order to create 
a balance of yin and yang, the balance between people and the environment, most of the food of the 
Vietnamese people is frigid (cool). In the book, the "Nữ công thắng lãm" (1769) Hai Thuong Lan Ong 
Le Huu Trac listed about 120 types of food and spices, of which about 100 were frigid and fresh.  
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In hot summer, Vietnamese people like to eat soup cooked with copper fish, especially sour soup 
which is fresh and cool. In cold winter, eat braised meat with ginger, pepper, chili, and garlic to 
enhance yang. Even just a fish, depending on the season is appropriate to use, so the proverb has a 
saying: "In summer, eat fish in the river, then in winter, eat fish in the sea". In the hot summer, it is 
necessary to eat cool freshwater fish, and in the cold winter, it is necessary to eat salted sea fish to be 
warmer. Seasonal dining is when produce is at its most delicious, cheapest, and fresh. Depending on 
the composition of the product, there may be some delicious parts and other less delicious parts, so 
when eating and drinking, you need to choose the best part: celery to eat stalks, water spinach to eat 
leaves, carp eat heads... 

2.1.6. Synthetic properties 

Synergy is a characteristic of the Vietnamese way of eating. Vietnamese family meals have many 
dishes, even in each dish, many ingredients are synthesized, in addition to spices, there are at least 2 
ingredients. Stir-fried, simmered, salad, steamed dishes... always combine meat and fish with 
vegetables and tubers. Banh Chung is a dish that shows the synthesis of glutinous rice, green beans, 
bacon, onions, and salt. Mixed cooked rice and mixed sweetened porridge dishes are a combination of 
many preparation materials. Vietnamese people have a soup that combines many types of vegetables. 
A raw vegetable dish is never just one vegetable, it has a variety of vegetables. Even a cup of dipping 
sauce is not just fish sauce but also spices such as chili, pepper, ginger, vinegar, sugar, and garlic. 
There are many dishes that must be accompanied with raw vegetables such as Quang noodles, grilled 
pork rice vermicelli, rice pancake folded in half, fish salad, fish rolls with rice paper, fish hotpot with 
more than 20 vegetables. The combination of dishes in Vietnamese meals are cooked rice, pickles, fish 
sauce, soup, boiled, braised, fried, mixed, steamed, and grilled. 

Vietnamese meals, it is always full of protein, fat, starch, fiber, minerals, and flavor, reflected in the 
dishes and served on the dining table. Unlike Westerners, people serve each dish, after eating one dish, 
they bring another dish. Vietnamese people eat cooked rice with many dishes at the same time 
including soup, fish, and meat.  

In Vietnamese meals, there are often many dishes, that express the harmony of yin and yang, affecting 
the senses: color, smell, taste, and sound. The color of the food must be fresh. So usually red, blue, 
white, purple. The dishes combine colors (seven colors: red, white, blue, yellow, brown, purple, 
black), smells, tastes, and sounds, stimulating all the senses. Red and purple sticky rice gac, red 
pepper, green vegetables, white cooked rice. Pink, yellow color of fried fish, braised meat. The hot 
taste of chili, the sour taste of pickles, the buttery taste of rice, the salty taste of the fish sauce, and the 
sweetness of the broth. The aroma of spices. Crispy sound of rice paper, of raw vegetables.  

2.1.7. Ceremonial properties and humanities 

Eating and drinking for Vietnamese people is a behavior, becoming a cultural element. The way of 
eating must be disciplined, respectful, orderly, and suitable for family circumstances, so the proverb 
has a saying: "Eat look at the pot, sit look at the direction".  "Eat look at the pot" means when eating to 
see how much or how little in the pot of rice, how much food to eat for sensible; If dish less, you will 
eat less, dish more, you will eat more, but if you eat a lot, you will run out of food for others. "Sitting 
look at the direction" is depending on the position and age of each person in the family, that eating for 
sensible. Mother and daughter often divide and sit by the tray of cooked rice to serve meals for family 
members. The eldest daughter sits by the rice cooker to serve rice to everyone. The son helps the 
grandparents pick up the food. The mother takes care of small children to eat, so she sits close to her 
children.  

Vietnamese people think "Greetings are higher than the tray of good food". Vietnamese people have 
the habit of inviting each other when they eat. When there is a party, the family members must go to 
the house of relatives and friends to respectfully invite them to eat. The family is having a meal, if 
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there are guests coming to play, they are invited even though the guests have already eaten. If the party 
table is luxurious but there is no sincere and respectful invitation, the person invited will not come. 
Vietnamese people don't value good meals but put on rituals. In front of the family eating, the children 
in the family often invite their parents and grandparents to eat. During meals, children often take 
bowls, chopsticks, and spoons for grandparents and parents. In family meals, Vietnamese people 
always have respect and tolerance. Adults and children always invite old people to eat first, while 
adults give up delicious food to children. When a person does not come home in time for a meal, the 
family leaves a cooked rice portion and often separates a large portion. Vietnamese people have a 
habit of picking up food with chopsticks to invite relatives and guests. Westerners consider it 
unhygienic, but Vietnamese people do not see that. It is an act of intimate care. Why do Westerners 
like to kiss each other but pick up food for each other, which is considered unhygienic? So kissing isn't 
unhygienic? When there is love, the love vaccine is resistant to bacteria, so it will not get infected even 
if you pick up food for each other with the chopsticks you used! 

2.1.8. Communal properties 

Community is reflected in the family meal tray. Vietnamese people value meals with full in the 
number of family members. Mealtime is when everyone gathers together, has the conditions to take 
care of each other, and has the opportunity to chat and discuss family matters while eating. This is 
different from Westerners, they never talk during meals. Therefore, people Viet often wait for each 
other to be full family members before sitting on the tray of cooked rice. Vietnamese people rarely eat 
and drink alone, except in mandatory cases, so the proverb has a saying: "Eating alone distressed, 
working alone is body hard", "Delicious wine must have good friends". The custom of drinking Can 
wine of the mountainous ethnic groups in Vietnam is that people sit around the wine jar, and everyone 
drinks together or alternately swaps for each other a rod that has a hole to drink. Southerner when 
drinking only uses a small glass of wine and then pass it by hand to drink together. 

Vietnamese people drink tea becomes a hobby and a culture of communication. People not only drink 
tea with their mouths but also drink tea with their whole souls, not only to quench thirst but also to 
enjoy and make friends with people. In the countryside, every morning or afternoon, a family brews a 
pot of green tea and tells their children to invite neighboring families to come and drink tea and then 
chat over the green teapot. They take turns in succession, at every turn in the neighborhood, every 
house has the opportunity to invite neighbors to drink tea, ask about the family situations, and discuss 
business through a cup of hot green tea with warm humanity. Drinking tea becomes a way of 
communication, behavior and enjoyment. In Japan, it became a tea ceremony, but in Vietnam, it is not 
called by name, but it is already a ceremony with the emotional ties of the Vietnamese people. The 
reason why Vietnamese people don't call tea ceremony is that drinking tea for Vietnamese people is so 
popular as daily activity, not formal, so there is no style of drinking tea like the Japanese. The 
Vietnamese have a royal tea style with the same method as the Japanese tea ceremony, but it is not 
popular among the people. The masses only like to drink rustic, mass tea and communicate with the 
majority in the family space of the village are not suitable as ethical tea of japan. Hanoians often sit 
around a small shop side on the street sidewalk, drink tea and talk intimately with each other, and they 
can sit and talk in the sky and in the sea all day. 

Vietnamese people eating betel nut was a daily habit and popular among both men and women until 
the 60s of the twentieth century. Betel nut becomes an intimate object and also an object to 
communicate and behave in daily life. It is customary for people to carry a bag of betel nuts on their 
belts. When meeting friends and relatives, they begin to greet each other and each person takes a piece 
of betel from the other's pocket to eat. A piece of betel is a symbol of loyalty, affection, kindness, and 
harmony. A piece of betel becomes an object that receives guests and intimate exchange: "A piece of 
betel is the beginning of the story". Betel nut has become a symbol of warm salty, deeply stick-to-glue 
paint love between husband and wife, so when getting married, betel nut is always a wedding guide. 
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2.2. The dishes are integrated and spread internationally 

2.2.1. The dishes are integrated from Western gastronomy 

Vegetables and drinks: lettuce, cabbage, kohlrabi, radish, potato, coffee, milk. Meat dishes such as 
sautéed meat, and roast meat. Dishes made from wheat flour such as loaf, pillow bread, and soup cake. 
Pastries made from flour: biscuits, cakes, sticks, etc. Canned foods such as canned fish, canned meat, 
etc. All influenced by France. 

2.2.2. The dishes are integrated from South Asian countries 

Chinese-influenced dishes such as dumplings, soy sauce, Cao Lau, wonton noodles (dumplings), tofu, 
and vermicelli. Fried foods are high in fat. To cake in Quang Nam is made by the Chinese Trieu Chau 
and named to remember their ancestral homeland. Thai Lao-influenced dishes are Thai hot pots and 
spicy hot noodles with 7 levels. Korean-influenced dishes such as kimchi. 

Indian-influenced dishes have a curry flavor as curry bread. According to historian Lizzie Collingham 
in "A Tale of Cooks and Conquerers", the birth of the curry originated with the British East India 
Company (EIC), a business of the British Empire in India. Curry is a loanword from Portuguese, 
combining the two words carree and caril — used to refer to Indian broths. All of these words are 
derived from the Kannada and Malayalam word karil, or the word kari from the Tamil, both used to 
refer to spices and stir-fries  

2.2.3. The dishes spread internationally 

Nem has become a famous dish in the French dictionary. Dictionaries from the time of Alexandre de 
Rhodes compiled in 1651 have the word “nem”. The French Larousse dictionary recognizes “nem” as 
a specialty of Vietnam (spécialité Vietnamienne). [Doctor of Literature TRẦN THU DUNG (Paris)]. 

 
 Nem lụi (spring rolls) 

Vietnamese cuisine in the prestigious Oxford dictionary: Pho and Banh Mi are enrolled. In 2007, the 
word “Pho” was added to the Oxford English dictionary. Beef pho regularly tops the list of the most 
delicious dishes in the world voted by many prestigious magazines. Pho has been voted by CNN, 
BBC, and Business Insider many times as the top best dishes in Asia. In 2016, World Records Union - 
Wordkings, pho was one of three Vietnamese dishes in the top 100 most delicious dishes in the world. 
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  Phở bò (Beef Pho) 

In 2011 the Oxford dictionary recognized "Bánh mì" and it was included in the top 10 best sandwiches 
in the world. This popular dish has been praised by foreign newspapers such as The Guardian, 
National Geographic, BBC, and Tripadvisor. The US travel site Fodor's Travel 2016 presented 20 of 
the world's best street foods, in which Vietnamese Banh mi tops the list. (Theo Hạ Linh, Trí thức trẻ) 

 
 Bánh mì ổ (Bread loaf) 

Bun Cha is a dish in CNN's top 10 summer delicacies, and National Geographic's top 10 best street 
foods in the world. Vietnam's bun cha is so famous that President Obama when visiting Vietnam in 
2016 went to a bun cha restaurant to eat with chef Anthony Bourdain in Le Van Huu, Hanoi. 

 
President Obama with chef Anthony Bourdain 
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Egg coffee is a beverage originating from Vietnam made from coffee with chicken eggs and 
sweetened condensed milk. This is a specialty of Hanoi that is rated by CNN as one of the 17 best 
coffee dishes in the world. 

 
Beef rice vermicelli (Bún Bò) is popular in all three regions in Vietnam and also in overseas 
Vietnamese. In an episode of the program "Anthony Bourdain: Parts Unknown" broadcast on CNN, 
the famous American chef commented: "Bun Bo Hue is the best soup in the world". The Asian Record 
Organization has also put Bun Bo Hue in the top 100 Asian delicacies in 2016. The Asian Record 
Organization has also put Bun Bo Hue in the top 100 Asian delicacies in 2016. It's called beef noodle 
soup, but the ingredients include pork leg meat, a piece of boiled pork blood, a fried crab roll, or a 
beef, special spicy. 

 
Bún giò heo (pork leg rice vermicelli) 

Bun Rieu crab is a traditional Vietnamese dish that is widely known domestically and internationally. 
Rieu crab is a sour soup cooked from crab bricks, pounded crab meat, and filtered into crab juice. 
There are many shops selling crab rice vermicelli on the streets of Vietnam and it is also present in 
many countries around the world. 
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Bún Riêu cua (crab rice vermicelli) 

Goi Cuon is one of two Vietnamese dishes featured in CNN's list of the 50 most delicious dishes in the 
world in 2011, also known as Nem Cuon. After that, many travel advice sites such as Rough Guides 
were also introduced to visitors. Goi Cuon is shaped like spring rolls, including green vegetables, 
minced pork, shrimp, or crab. 

 
Nem Cuốn (Spring rolls) 

Banh Xeo is one of the Vietnamese dishes participating in the 2016 Street Food Congress 
(WSFC) held in Manila, Philippines, in 2016. According to CNN, this is one of the top favorite street 
foods and continues to be the attractive dish of 2017. 

 
  Bánh Xèo (Pancakes) 

Hoi An Cao Lau was once mentioned by CNN as one of the best dishes in Vietnam and voted 
by Traveler (Australia) as the best street food in Asia. 
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  Cao Lầu (Cao lau rice noodles) 

The travel site The Culture Trip has put Mi Quang on the list of 20 most worth-trying dishes 
in Vietnam not to be missed when coming to the Central region. At the same time, it is also one of 12 
Vietnamese dishes recognized for Asian culinary value and recommended by Roughguides as one of 
the 10 must-try dishes when coming to Vietnam. 

 
  Mì Quảng (Quang rice noodles) 
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Abstract 

This presentation is about delicious food samples invented in my country officially called Sakartvelos 
Resoublika in our language, Georgia in English, Gurcistan in Osmanian//Turkish language and Gruzia 
in Russia. Our country has been kingdom for several millennia. It became a republic after the collapse 
of the Russian Empire in 1917. I shall explain how eggplants with nuts, pelamushi, ekala and chicken 
are prepared and served in the Anbani Tower’s dining hall in one of the cities of our country/republic -
in Batumi. Anbani Tower is one of several interesting sites. Anbani means alphabet in our language. A 
tower glorifying one of our three kinds of alphabets as its letters are depicted on that tower. Photos and 
videos will be in my presentation to illustrate importance of our national alphabet in the life of our 
ethnicity-our nation called officially nowadays Kartu//Kartueli nation in our language.  

Many authors criticize the national authorities of our republic and especially their foreign political 
advisors for most activities they performed causing the decline of the level of life of the population at 
large compared to the level observed before the declaration of liberty from the USSR in April 1991. In 
my opinion, the first and the foremost great mistake was the maintenance of the principal mistake of the 
founders of our republic in 1918 headed by Mr. Noe Jordania and his ministers of education, of defence 
etc. - that did not foresee necessity of choosing the oldest name Aia for our republic to be used in all 
languages.Noe Jordania’s temm members loved to call our republic  La Georgie in French and Georgia 
in English ignoring the fact that those names were attributed to only part of our kingdoms’ area several 
thousand years later than the words Aia and Kolkheti.  The reason seems to be simple: they ignored 
important historical reality because they had unrealistically exaggerated impression on their personal 
possibilities. Our Country is unfortunately still officially called various names in various languages.  In 
our native language it still is Sakartvelo, in English it still is Georgia, in Russian it is Gruzia . According 
to many persons this was and is the abnormal situation causing many misunderstandings, inaccuracies 
and mistakes. Having this in mind, many professors signed the petition to the government of our Country 
that in order to avoid those drawbacks they considered that the name Sakartvelo would be the best word 
to be officially chosen as the name of our Country in all languages. Years have passed, our heads of 
government have been changed by elections since the publication of that petition, but nothing has been 
changed yet. Nevertheless the change is necessary. In my opinion, the word proposed in that petition 
has a drawback: the word Sakartvelo is not the popular name in scholarly literature. I propose a 
combination of other two names: Aia and Kolkheti as Aiakolkheti to be officially used as the name of 
our republic, of our nation//ethnicity and of our language.  Both words Aia and Kolkheti are dear to the 
international scholarly world and the schoolchildren even in the USA are taught bits of early world 
history, geography and literature about Aia Kolkheti as the area of the famous Golden Fleece connected 
to the story of our pharmacist Medeia – the daughter of our king of Aia Kolkheti that ruled our nation 
so well that he is still universally loved among our nation and praised internationally during more than 
3000 years to these days. Medeia as the good ruler of the kingdom Ariana renamed into the kingdom of 
Medeia – Media during and//or after her good rule there around the Caspian Lake/”Sea” was praised in 
World History written by Herodotus that was from the city called Halicarnassus and visited that area in 
430 BCE.  
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In my presentation I shall talk about Goddess  of the dawn, of the rising rays of the Sun of the morning, 
called Aia that was the wife of God of the Sun called Utu.  Their praise is even in ancient texts written 
3000 years ago in cuneiform scripts. Both Aia and Utu are gods in our lands where our nation lives. The 
word Aisi in our language means ‘the dawn’ and is connected to that Goddess Aia. Her festivity day is 
still celebrated by our nation in villages in spring every year. Aia –the name of the Goddess of the Rising 
Morning Sun became the name of our national kingdom more than 4000 years ago. The word Georgia 
is nowadays mainly connected to the state called Georgia situated in the USA and computers make 
mistakes finding difficulty during financial operations. I plead the participants of this conference and 
readers at large to take these facts into consideration.  

 The cuneiform sign for Goddess Aia is a cross.  Readers can see it at the website of the University of 
Pennsylvania of the USA. I thank cordially scholars that now work in the USA and elsewhere in the 
world that have made achievements in deciphering the texts written in cuneiform scripts revealing 
ancient realities that are bases of many modern realities. It is enormous pleasure when I read their 
publications here in Tbilisi in libraries or on the Internet. 

I hope I have brought enough material here to understand that the beautiful name Aia is better name. 

Aiakolkheti is good, while Georgia is not so good to be an official name of our Country in all languages. 

Aia Goddess was and still is the protector of our nation squeezed lately to the small area of our former 
national kingdom situated on lands surpassing our modern national territory. The rest of our former 
national lands is now the place where foreigners mainly live.     

These are reasons why I think that the oldest former official names of our ethnic kingdom Aia and 
Kolkheti are preferable to be officially revived for our country liberated from the USSR Empire since 
1991 and your scholarly support to achieve this important goal will be appreciated cordially, esteemed 
participants and readers. 

Aia and Kolkheti are the preferred names for our modern country that became a republic since 1918 
gaining national independence and national liberty according to many official speeches and many 
official publications. Nevertheless there have been publications stressing that the republican rule has 
been unfit for our ethnic existence and the rule of a king is the best issue backed by more than four 
thousand years experience that was unfortunately interrupted  several times by the aggression of foreign 
invaders that has caused misfortunes. Aia is written in cuneiform Akadian writing in documents thus: 

 

  
 

Keywords: gastronomy, Batumi, Sakartvelo/Gurcistan/Georgia, eggplant with nuts, pelamushi. 
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Gastronomy is the art of producing rich and appetizing nutriment. High carbohydrate diet increases 
demand on pancreatic beta cells, eventually leading to their exhaustion. A troublesome trend is that 
diabetes is moving towards young adults, adolescents and even to children. As it takes about 15-20 years 
to develop complications of diabetes, when these children become young adults, they run the risk of 
developing metabolic syndrome. 
The extensive metabolism of artificial sweeteners like saccharin leads to dysbiosis. Stevia rebaudiana 
Bertoni leaves are powerful natural sweetener and provide comparable amounts of satisfaction as that 
of sugar. They offer the advantages of zero calorie consumption and decreased body weight.  
Novel alternatives are needed especially that are beneficial in reducing the carbohydrate intake and 
providing antioxidants. Stevia is considered as safe by World Health Organization and can be used for 
long term nutritional supplementation. Stevia based sweetners may be usefull in manifold ways 
1. Healthy person for maintaining good health,  
2. Low carbohydrate supplement will decrease demand on pancreatic beta cells, eventually leading to 
their relaxation and thus use by prediabetic individual may retard progression into diabetes  
3. Diabetic patient for improving the physiological condition and retarding diabetic complications. 
Thus stevia based alternatives sweetners may retard/act as several stages of diabetes 
Healthy → →  prediabetic condition → → Diabetes → → Diabetic complication 
It may be predicted to have the advantages of acting as antioxidant, low calorie sweetener, nutritional 
supplement and thus beneficial in other free radical related disorders like cardiovascular diseases. This 
will pave a new path in the gastronomy.  
 
 
Keywords: Stevia, Antioxidant, Carbohydrate, Diabetes 
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Abstract 

 

The area of tourist interests in Ukraine includes both active types of recreation and sports tourism, such 
as rock climbing and skiing, as well as expedition trips, where the object of knowledge is the rich 
archaeological and religious history of the country, its culture and nature. Gastronomic tourism has been 
gaining more and more popularity in Ukraine in recent years. After all, thanks to him, the tourist gets 
acquainted with the peculiarities of the technologies of preparation of local food products, provides an 
opportunity to participate in the preparation of national dishes, attend culinary festivals and 
competitions. During gastronomic tours, the consumer has a good opportunity to familiarize himself 
with the history and recipe of national cuisine, visit establishments of national cuisine, participate in the 
preparation and tasting of local craft products. We consider gastronomic tourism to be an auxiliary tool 
in learning about the cultural heritage of countries and regions of the world, since the dishes of national 
cuisine are one of the elements that reflect the way of life, worldview, and traditions of ethnic groups. 

Ukraine has great potential for the development of gastronomic tourism. In addition, a great advantage 
in the development of gastronomic tourism is that Ukrainians are friendly and hospitable people who 
know how to feed so that the guests will remember a generous table for a long time. However, each 
region of Ukraine is famous for its special dishes. In the north of Ukraine, there is always a good harvest 
of potatoes, which greatly affects the diet of the local cuisine. The crown dish of northern Ukraine is 
deruns, or draniks. The south, where the Dnieper flows into the Black Sea, is a land of anglers, and 
therefore a variety of fish dishes. Central Ukraine surprises with the variety of recipes for making 
dumplings. In Donbas, they like to cook shank - the back part of a pig's leg with the addition salt and 
spices, and then baked in dough. In Prykarpattia (Western Ukraine), banush is served to the table - a 
thick porridge made of corn grits, seasoned with sour cream, served hot with fried bacon and cheese. 
The Carpathians are the land of porcini mushrooms and here they skillfully cook a delicious mushroom 
soup with sour cream. Chanakhi is a dish similar to a roast, which you can try in Bukovina (Chernivtsi 
region). However, there is a dish that is prepared in all regions of Ukraine in general, and in every family 
in particular - borscht. Borsch is a cultural heritage of Ukraine, our pride and a culinary symbol of our 
country. It is simply impossible to be indifferent to this thick rich soup. 

Unfortunately, the war is going on in Ukraine now, because Russia continues its bloody aggression. This 
had a negative impact on the tourist flow. We hope that after the Ukrainian victory, gastronomic tourism 
will again develop and improve. 

 

Keywords: Gastronomy, tourism, Ukraine 
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Abstract 

 

The terms smart tourism and smart destination represent very current trends today. However, there is 
insufficient research into what makes a destination smart and how it acquired this status, that is, what is 
the percentage of digital maturity and how can it be measured. In this sense, it is necessary to create a 
model that can enable the assessment of the degree of digital maturity, i.e. the smartness of the tourist 
destination and tourism in general. Namely, the model of digital maturity of tourism indicates the level 
to which technology is used in tourism, that is, it assesses the level of digital transformation of tourism. 
A high level of digital maturity of a certain destination is positively correlated with its competitive 
advantage. The model relies heavily on the perception of tourists, that is, on the dimension of the user 
experience, in order to discover and eliminate the weakest links. By applying the digital maturity model, 
we obtain information that can serve as a kind of tool for further defining priorities and plans in terms 
of digitalization. Furthermore, the research specifically treats the importance of this topic in the context 
of stronger development of gastronomy and cultural tourism. Namely, the research shows how 
restaurants can save and profit from new technologies, i.e. the connection between gastronomy and 
digital technologies, both from the aspect of restaurant management and from the aspect of user 
experience. On the other hand, culture is increasingly used in the promotional strategy to attract tourists. 
Therefore, digital technologies enable interactivity and offer personalized services of cultural tourism, 
which is also determined by the level of digital maturity. Based on the obtained results, conclusions and 
recommendations were created that are useful to all interested parties in the field of tourism. 

 

Keywords: digital maturity, smart destination, gastronomy, culture, tourism. 
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THE ROLE OF FOOD TOURİSM İN ATTRACTİNG TOURİSTS TO THE HİSTORİCAL 
CİTY OF HAMADAN, IRAN 

 

Ali Safari 

 Tehran Universiry, PhD in Gastronomy 

 

Tourism is one of the phenomena that, like other sciences, has undergone a lot of evolution over time. 
Food tourism is one of the most popular and profitable goals in developed countries in the field of 
tourism. 

Native foods are considered one of the best foods in different regions of the world in terms of 
nutritional value, availability of raw materials, freshness, freedom from chemical preservatives, and 
cheapness. 

This research was done with the aim of introducing the local foods of Hamedan and determining the 
role of local foods in attracting tourists to the historical city of Hamedan in Iran. 

The research method is descriptive and analytical, using field studies and common methods in this 
field. The sample community is among tourists and travelers who stayed at least one night or more in 
Hamedan. Then, by analyzing the statistical questionnaires and proving the hypothesis through the 
Spearman correlation test, we came to the conclusion that paying attention to local foods in Hamadan 
city plays an important role in the development of tourism and attracting tourists. 

keywords: tourism, local food, tourists, attracting tourists, developing tourism 
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Abstract:

Oman, a country on the Arabian Peninsula is highly rated amongst the most beautiful countries of the 
world. Tourism in Oman may become one of the largest industries in the nation. Oman, in 2019 
attracted over 32% more visitors from around the world when compared to 2017. Oman attracts tourist 
from developed as well as developing world led by UK and India respectively. Blessed with natural 
endowments like Desert safari, diverse coastal line attractions, caving etc., it also has historical and

cultural attractions. Organization of endless cultural, sports and adventure events takes the nation long 
way as one of the popular attractions for tourists.However, there is always a room for improvement. In 
addition to better maintenance and conduct of various ongoing places and events, the government need
introspection towards its policies including entry and exit policy, air traffic policies etc. The paper 
attempts to deliberate on specific interventions and make future projections that may boost the tourism 
and consequently contribute to the national exchequer. Undoubtedly, these interventions may pave far 
forward for diversified growth of national income - a basic need for sustained growth in the end.

Not only blessed with natural endowments, Oman has good standing in world’s network readiness rank. 
The country 46th rank amongst 130 listed countries. The standing of Oman shines in MENA region, 
Arab world and GCC countries. The mapping of network readiness depends on:

Technology People Governance Impact Each of these network readiness pillars have sub-components. 
For example, technology has sub-components as:

Access72.4648

Content

Future technologies

The following sub-components contributes to the pillar impact.

Economy

Quality of life 79.4526

SDG Contribution

Oman with technology access of 72.4648%, having a scaled quality of life as 79.4526% and contributes 
to UNO SDGs to the levels of 71.3937%. With this high volume of network readiness, Oman has 
infrastructure to boost tourism with the opportunities of mobile applications, augmented reality, virtual 
reality and data mining. During more than 2 years Pandemic Covid 19, we experienced more travel and 
social restrictions. The development of technology and came in way to help. Further,

strengthening of the technology are in the way in practical way. Combining these all above facts and 
opportunities, this paper will present some ideas to boost the tourism in Oman in the era of post 
Pandemic Covid 19.
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Abstract 
In recent decades, tourism has become one of the most dynamic and fastest growing economic sectors 
around the world. Tourism is the economic sector that directly and indirectly contributes to job creation, 
especially for women and youth. Thus, in 2019, the number of jobs in tourism represented 10.3% of the 
total jobs worldwide, and the contribution of tourism to the global GDP was 8%. 
The outbreak of the COVID-19 pandemic has represented an important and evolving challenge for 
economy worldwide, especially the tourism sector. Various national supporting measures adopted 
worldwide to counter the pandemic have strongly affected the tourism industry, and the recent 
developments of this health and economic crisis indicate that the probability that this sector will return 
to normal in the near future is very small. 
Based on the latest developments regarding quarantine measures, travel bans, border closures and 
patterns of previous crises, various international bodies in the field of tourism are predicting significant 
reductions in jobs and income from this economic sector. 
The widespread impact of the COVID-19 pandemic and the measures to combat it significantly affect 
all aspects of our lives and environment, including tourism and cultural heritage. 
The paper presents a brief assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on tourism in general 
and on cultural tourism, especially at the global, European and national level. 
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Abstract 

 

First of the all, gratitude for offering this chance to come turkey with free convenience, free food and 
free city visit this has been made the extraordinary advertising perspective that how to advance the 
Turkey the travel industry motivations, it is additionally educated that Pakistani loves Turkey and each 
Pakistani has delicate picture of Turkey and Turkish people groups. There are various the travel 
industry illumination applications in Turkey, normal ones being; the travel industry resources and their 
travel industry related divisions, branches of the travel industry the board under business resources or 
resources of financial aspects and managerial sciences, professional the travel industry schools and the 
travel industry and lodging schools; all enjoying their benefits and weaknesses brought to the travel 
industry advanced education framework. Wellbeing the travel industry has grown so quickly during the 
most recent 10 years. In this examination, a subgroup of wellbeing the travel industry rehearses done 
by the patients going through a medical procedure in Turkey is examined. Inside this degree, the 
financial aspects and showcasing of clinical the travel industry, the spot of Turkey on the planet 
market, the benefits and hindrances of the nation and the regions that need improvement; are inspected. 
This exploration paper is ready to research the important clinical the travel industry enhancements 
which can be led in both public and confidential area in our country. Subsequently this quick 
expansion in the amount has prompted numerous mind boggling and variable designs and structures in 
higher the travel industry schooling. The point of this study is to break down and examine the different 
hierarchical designs of higher the travel industry training in Turkey and spotlight on the qualities and 
shortcomings of each by giving ideas. In this review, subjective exploration is directed and among the 
strategies accessible meeting strategy is liked because of its appropriateness for the examination 
region. Turkey has extraordinary potential for clinical the travel industry with its geological area, 
environment, warm assets, normal delights. 

 

Keywords: gratitude, convenience, illumination, Wellbeing, hindrances, exploration, delightss 
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ABSTRACT:  

Religious tourism can play vital role in the economic development of third world countries like Pakistan. 
The present day situation needs new economic endeavors and this promotion of religious tourism of 
monitories can further enhance the overall influx of the tourists. Religious value when promoted 
increases the monumental value of a heritage with an associated values of belonging. These days, it is 
the most progressive industry around the globe. It is a predominant work since ages. In Pakistan, we 
have a rich and diverse set of cultures with their magnificent religious heritage. After introducing the 
relationship between religious and role of tourism, research has been done on an ancient historic 
structures. They need to be preserved for the generations to come and for the exhibits for future 
generations. Thus, a qualitative and descriptive study has been done. They should be preserved and 
promoted in a manner that can contribute towards the economic benefits. Last but not the least, 
recommendations to promote religious tourism while maintaining socioeconomic and ecological 
balance have also been part of recommendations.  

 

Keywords: Religious Tourism, Heritage, Monumental, Pakistan 
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ABSTRACT 

Agro based recreation attracts millions of tourists to the agricultural farms and ranches during excursion 
and working holidays. Agritourism is formally regulated by a state law in various countries which has 
been recognized as one of the alternative for improving the incomes of small farmers, adding valuable 
foreign exchange and fastest revenue generating industry. Pakistan is Agriculture based economy, 75 
percent of Pakistan’s population is directly or indirectly dependent on agricultural business. Pakistan 
Tourism and Development Cooperation is collaborating with Agritourism Development Cooperation 
for local organizations which are offering an authentic experience of homestay accommodation, 
traditional rural foods and beverages, agritainments, agritherapy, and agrisports to the tourists. This is 
review study which is analyzing the economic empowerment of rural communities thru Agritourism in 
Pakistan. The main Agritourism fascinations in Pakistan include the unique agricultural crops of Sindh, 
Punjab, lush green Valleys and fruit orchards of KPK and Gilgit Baltistan and rangelands of 
Balochistan. In Pakistan, the Agritourism industry is arranging model farm planning and designing, 
rural food enterprises, organizing urban community parties, school kids’ visits of Agri fields, Mushroom 
hunting club and tours, celebrating National kitchen garden day and Festivals of locally grown 
Mushrooms, grapes, Citrus fruits, Sweet potato, Cherry, apple, rice, olives, honey, walnuts and dates. It 
is concluded that agritourism contributes to generation of income, employment, foreign exchange 
earnings and strengthens local agricultural systems. Through socioeconomic support systems, The 
Government of Pakistan should encourage local rural communities to resuscitate and preserve their 
traditional cuisine, handicrafts, cultural traits and other distinctive practices through agritourism.        

Key words: Agritourism, local Foods, Festivals 
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Abstract  

Tourism is not a new phenomenon; human beings has been travelling throughout the ages. According 
to the lenses of history people have seen travelling with various purpose like trade.  These traders 
exchange and trade their goods with the other nations. This trade is also considered as the exchange of 
knowledge, information and traditions among the various nations and tribes.  Other than these traders 
during the middle ages different people travel a lot for the religious purpose. on the society and nations 
tourism have great social, economic, cultural psychological and environmental impacts. This one the 
main the sector which protect the social and natural resources of the country for the generations. Several 
researches show both positive and negative impacts of tourism on the social development. Improvement 
in social services, transportation, recreational facilities, cross culture communication and quality of life, 
promoting culture and harmony building are the major positive impacts of tourism while conflicts of 
values, physical effects on host community, ethical and moral issues.  It is also observed that tourism 
significantly increasing the rate of prostitution and sexual permissiveness. As we realized that tourism 
is the increasing industry day by and have major role for the social development of the any community 
these negative side of this sector can be eliminated by the joint efforts of government, tourism 
authorities, media and local communities.    

 

Keywords: Social attributes, Tourism, Economic attributes,  
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Abstract 

 

A habitat is a special place that provides a set of conditions used by individuals of population to 
provide all or part of the vital needs of species. Among the functions of these areas for humans, 
providing social, economic, scientific and research opportunities could be mentioned. Today, among 
the economic opportunities, the tourism industry is cited as one of the most important and dynamic 
businesses in the world. Despite of the many advantages of this industry in improving economic and 
social conditions, its development is not accompanied by policies and programs in accordance with the 
environment's attitude and with an emphasis on sustainable development. It will definitely cause many 
negative effects on the environment. In addition to destroying and reducing the quality of nature and 
natural effects, it ultimately leads to decrease in the attractiveness of habitats for tourists, and its 
alignment with climate changes can increase the intensity and speed of these changes. Meanwhile, one 
of the tools that helps us to observe the changes in natural habitats, due to climate change and human 
activities over time, is the process of habitat modeling. Habitat modeling is a process that could be 
used to identify habitats that will have the necessary conditions for animal species under the future 
climate, as well as habitats that will lose the current favorable conditions for the survival of species in 
the future. So, identifying sensitive habitats and determining their importance for animal species can 
be a measure for the sustainable development of tourists in the region. As a result, in this research, the 
habitats in Iran were identified and determined, which are the greatast importance for animal species 
in the future, and there will be no possibility of tourist development in them in a centralized and 
extensive manner. For this purpose, firstly, the vulnerable animal species to climate change and the 
required habitat variables were identified and then the process of preparing the variables were done. 
After that, by using MaxEnt software, habitat modeling was done for all the habitats of the studied 
species. According to the results, until 2070, the habitats in high latitudes in the north, northeast, and 
northwest parts of Iran will be considered as the habitats with high desirability, and habitats in the 
southeast and west of Iran will be nominated as the least desirability areas for the presence of species 
in the future. Based on this, it is necessary for the officials of this basin to review the zoning of 
habitats based on the future climate conditions to reduce the effect of tourists development and local 
communities on the sensitive habitats of species and increase the level of protection areas as well as 
identify, and restoring damaged habitats due to make necessary plans for human development 
activities, including tourists, in the region. It is also necessary for the officials to prevent any 
concentrated recreation in these areas, which will be highly favorable for the presence of the species in 
the future. 
 
Keywords: Tourist, habitat desirability, modeling, climate change. 
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POTENTIAL FOR VIETNAM TO BECOME  

AS A FOOD TOURISM DESTINATION 

 

Que Nhu Duong 

Lecturer, Department of Tourism and Hospitality Management, College of Economics, Can Tho 
University, Vietnam. 

Food plays an increasingly important role in tourism. From being merely a “supporting” experience, 
food has become an important component in tourists experience in a certain destination (Kivela & 
Crotts, 2006). Food tourism has become a major way for tourists to experience the local culture of a 
destination (Fields, 2002; Kivela & Crotts, 2006; Lee & Crompton, 1992; Ondimu, 2002). Vietnam is 
one of the countries with a rich, unique and diverse culinary culture. Therefore, in recent years, cuisine 
has become one of the factors exploited and used in promotional activities to attract tourists to Vietnam. 
This article aims to analyze the potential for Vietnam to become as a food tourism destination. 500 
international tourists to Vietnam has been surveyed by a structured quesionnaire. It is found that 
Vietnam has a high potential for becoming a food tourism destination. International tourists, althought 
stating that their main purpose is not food related, have spent about 40% of their trip time and budget 
on food. In addition, visitors also highly appreciate the potential for the development of culinary and 
culinary tourism in Vietnam. 
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Abstract 

Escherichia coli remains the leading bacterium that lives in the digestive tract of humans and animals. 
Escherichia coli is resistance to numerous antibiotics as a result of gene mutation on plasmids, 
transposons and integrons. The study identified E. coli based on their cultural and biochemical 
characterization and later confirmed the organism using 16S rRNA. The antibiotic virulence genes 
(stx1and stx2) in the E. coli were also identified. Bacterial 16S rRNA gene was amplified using 
suitable primers. A total of 66 Escherichia coli isolates strains were obtained from faeces and effluents 
from abattoir centres in Ikorodu, Lagos, Nigeria were isolated and their susceptibility to 11 
antimicrobial agents were determined. The antibiotic sensitivity test was performed using the disc 
diffusion method according to standards of the Clinical and Laboratory Standard Institute. This study 
identified 66 bacterial isolates from samples of different Abattoir centres in Ikorodu, Lagos, Nigeria 
by multiplex polymerase chain reaction (PCR) technique. Among the 66 samples identified, the most 
prevalent gene detected in E. coli strains was stx1 (59.09%) followed by stx2 (36.36%). High 
resistance levels (greater than 60%) were detected against antimicrobial agents like tetracycline and 
septrin. Moderate resistances (between 40-59%) were detected against augmentin, chloramphenicol, 
cotrimoxazole, streptomycin and ampicillin. High sensitivity (between 62.10-87.9%) was detected 
against nitrofurantoin, ciprofloxacin, amoxicillin and gentamicin. The study recommended necessary 
improvement in the hygienic procedures in Abattoir centres during processing of meat products.  

 

Keywords: Abattoir wastes, antimicrobial agents, Escherichia coli, multiplex PCR, virulent gene. 
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Abstract 

 

Among the heavy metals, cadmium is a critical heavy metal for the human health. Cadmium has no 
known function in higher organisms and is considered toxic. Cadmium may cause to renal toxicity, 
pancreatic cancer, or enhanced tumour growth. The Cd role in the extension of pancreatic cancer was 
explained by Schwartz and Reis. Cadmium is considered an environmental pollutant that causes health 
hazard to living organisms. Administration of cadmium to cells causes oxidative stress and increases the 
levels of antioxidants produced by cells to protect against macro molecular damage. Cadmium is 
preferentially absorbed in the kidneys of humans. Up to about 30 mg of cadmium is commonly inhaled 
throughout human childhood and adolescence. Cadmium is under research regarding its toxicity in 
humans, potentially elevating risks of cancer, cardiovascular disease, and osteoporosis.3 μg L−1 was 
established as the maximum allowed limits for cadmium in drinking water by World Health 
Organization. According to the toxicity of heavy metals and metalloids, their trace detection has recently 
received considerable attention. 

In this paper, a method was developed for preconcentration of cadmium ions and its detection by fame 
atomic absorption spectrometry. The factors influencing the extraction procedure were investigated and 
optimized. The proposed method was applied for the determination of cadmium in baby food samples 
with satisfactory analytical results. In comparison with other methods, the proposed method is very easy, 
rapid, simple, and sensitive for determination of cadmium at trace levels in complex matrices. The baby 
food samples were prepared from local supermarket (Tehran, Iran). Finally, the present study may 
provide a reliable technique for cadmium ion determination at trace levels in different baby food 
samples. The validation of technique was checked by certified reference material. 

 

 Keywords Cadmium, Flame atomic absorption spectrometry, toxicity. 
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SUMMARY 

In this research, the possibility of replacing black tea with aqueous extracts of peppermint (Mentha 
piperita L.) and borage flower (Borago officinalis), known as aromatic and medicinal plants, in the 
production of Kombucha and their effects on some qualitative properties of Kombucha during 12 days 
of fermentation was investigated. The results showed that the acidity of the samples increased 
significantly during fermentation, but the acidity of Kombucha prepared from plant extracts was much 
lower than the control sample. Antioxidant activity increased during fermentation and the highest 
amount of which was related to borage flower Kombucha, control sample, and peppermint Kombucha 
on day 12, respectively. During fermentation, the amount of bacterial cellulose increased with the 
intensity of fermentation. The highest production of bacterial cellulose was observed in control, and the 
lowest was observed in peppermint Kombucha. In the same way, regarding the soluble solids, it was 
found that the largest change was related to the control sample, which represents the consumption of 
sucrose by the microorganisms present in Kombucha, and the lowest change was related to peppermint 
Kombucha. Sensory evaluation showed that Kombucha drinks prepared from borage flower had the 
highest score in terms of appearance color desirability. In addition, the borage flower Kombucha had a 
more acceptable taste than others did. The findings showed that medicinal plants, especially the borage 
flower, have the potential to replace black tea in order to improve the functional Kombucha drink with 
less acidity and higher amounts of antioxidants and organic acids, while it is more acceptable to 
consumers. 

 

Keywords: functional beverage, fermentation, aromatic plant, sensory properties. 

 

INTRODUCTION 

Kombucha is a traditional fermented beverage with a history of several thousand years in the East. It is 
typically prepared by fermenting sweetened black tea or green tea with a commonly culture known as 
a “tea fungus”, at 25 degree centigrade for about 14 days (Anken and KappelL 1992, Battikh et al. 
2012). In 414, Doctor Kombu brought the tea fungus to Japan from Korea to cure the digestive troubles 
of the Emperor. ''Tea Kvass'' was introduced into Russia by oriental merchants and then into Eastern 
Europe and Europe around the turn of this century (Mohammadshirazi and Kalhor 2016). Kombucha 
tea is a traditional non-alcoholic fermented beverage originating in the orient and its inception is 
shrouded in mystery (Teoh et al. 2004). Some of its beneficial effects have already been demonstrated 
such as anti-microbial, antioxidant, anti-carcinogenic, anti-diabetic (Bhattacharya et al. 2013), 
treatment for gastric ulcers and high cholesterol, etc. It has also shown to have impact on immune 
response and liver detoxification (Ram et al. 2000). Many researchers have investigated the 
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antiproliferative properties of kombucha tea. Many composition were identified as polyphenols, 
gluconic acid, glucuronic acid, lactic acid, vitamins as vitamin C which reduces stomach cancer and D-
Saccharic acid-1,4-lactone (DSL), which inhibits the activity of glucuronidase, an enzyme indirectly 
related with cancers (Wang et al., 2010). Several reports illustrate the antitumor properties of 
polyphenols, which might act as cancer-blocking agents. Srihari et al. (2013) demonstrate that 
Kombucha tea decreases the permanence of prostate cancer cells by downregulating the expression of 
angiogenesis stimulators. There are innumerable reports that antimicrobial activity of kombucha tea 
versus pathogenic microorganisms is largely attributable to acetic acid and antibiotics ubiquitous in the 
kombucha tea (Chen and Liu 2000; Jayabalan et al. 2007). Sreeramulu et al. (2001) reported that the 
metabolites produced by the bacteria and/or yeasts during the fermentation of kombucha tea are 
responsible for its antimicrobial activity. The antioxidant activity of phenolics may be due to their 
ability to act as reducing agents by donating hydrogen and/or capturing singlet oxygen, or as chelating 
agents. There are many plants, vegetables, flowers and fruits, which will benefit people greatly in case 
they are aware of their healing properties. Many medicinal plants contain large amounts of antioxidants 
such as polyphenols, which can play an important role in adsorbing and neutralizing free radicals. 
Application of herbal antioxidants is also significant in protection of major health problems including 
diabetes mellitus, skin disorders, Alzheimer's and Parkinson's disease, cancers, and oxidative damages 
(Bahadori et al. 2017). Borago officinalis is one of the most precious and favorite medicinal plants in 
Iran (Ranjbar et al. 2006). The herbal tea prepared with either brewing or boiling of the flowers of the 
plant in the water, is one of the most generally used hot drinks in Iran. Petals of this plant have long 
been used as a nourishing, tranquilizer, and diaphoretic in addition a remedy for cough, sore throat, and 
pneumonia. In addition, this plant is used as antifebrile, anti-depressant, mood enhancer, cataplasm, 
diuretic, lenient, emollient, demulcent, and recently as a possible protective factor against cancer 
(Ranjbar et al., 2006). Mixture of this herb with beverages was believed to bring about euphoria. Its 
blend with honey is also used to ease heartbeats. Generally, the biological factors and compounds 
available in this plant have turned this species into one of the valuable crude materials in drug, food, 
and cosmetic industries. Aromatic plants are extremely important in the food industry not only for their 
flavoring role, but also for their antioxidant and antimicrobial properties. the inclusion of antioxidants 
in human diets are of great interest as possible protective agents to help the body to reduce oxidative 
damage, and hereupon reducing aging diseases, such as coronary heart diseases, cancer and 
neurodegenerative diseases. The aim of the present work is the increase of bioactive compounds in 
Kombucha beverage, a useful native aromatic liquor traditionally used for ancient times to improve 
energy, body healthy, and have a long life using peppermint and borage flower extracts.  

MATERIALS AND METHODS 

Preparation of Kombucha 

Aromatic plants (Mentha piperita and Borago officinalis) and black tea used in this study were 
purchased from well-known stores in Ahvaz, southwestern Iran. 1.2% of black tea, peppermint and B. 
officinalis were added to boiling water and allowed to infuse for about 5 min after which the infusions 
were filtered through sterile sieve. Sucrose (10%) was dissolved in hot tea and the preparation was left 
to cool to 22 °C. Tea (200 mL) was poured into 500 mL glass jars that had been previously sterilized at 
121 °C for 20 min. The cooled tea was inoculated with 3% (w/v) of freshly grown tea fungus that had 
been cultured in the same medium for 14 days and 10% (v/v) of previously fermented liquid tea broth 
aseptically. The jar was carefully covered with a clean cloth. The fermentation was carried out in an 
incubator at 24 ± 3 °C for about 12 days. Sampling was performed periodically; each jar was sampled 
only once in order to avoid potential contamination (Jayabalan et al. 2008). One peppermint (PMK), 
black tea (BTK) and B. officinalis (BOK) glass jar per day were taken for the next experiments. The 
fermented tea was centrifuged at 10,000 rpm for 10 min and taken for the analysis.  

pH and Acidity 

The pH of the samples was measured with an electronic pH meter (Metrohom/827).Titratable acidity 
was measured according to the AOAC method and expressed based on the acetic acid percentage. 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

560 
 

Biomass 

The pellicle of each sample was rinsed with distilled water, dried and the yield percentage of biomass 
was calculated. 

Microbial Analysis 

Enumeration of yeasts and acetic acid bacteria was performed on Plate count agar (PCA) and potato 
dextrose agar (PDA) containing, respectively. Samples were plated on the respective medium and were 
incubated at 30 °C for acetic acid producing bacteria and at 25 °C for yeasts (Sreeramulu et al., 2001). 

Antioxidant activity 

Antioxidant properties of samples were measured using DPPH and ABTS radical scavenging capacity 
assay. The DPPH free radical scavenging activity of the extract, based on the scavenging of the stable 
2, 2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH) free radical was determined (Brand-Williams et al., 1995). In 
addition, the method of Srihari and Satyanarayana (2012) with slight modifications was adopted for 
ABTS (2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline6-sulfonate) assay. 

Sensory properties 

Sensory analysis of the treatments was carried outed using 12 trained panelists selected from University 
staff members. The ten point system and the descriptive method with assessing the scoring range from 
1 to 10, was used. Sensory properties such as sourness, sweetness, flavor, mouthfeel (after taste), taste, 
appearance color, and astringent were evaluated. 

Statistical analysis  

The data were recorded as means ± standard deviations by SPSS statistical software (Version 19.0, 
USA). One-way ANOVA and Duncan's multi-range tests with the probability of p<0.05 were used to 
statistically analyze the results. 

 

FINDINGS AND DISCUSSION 

pH 

The pH of peppermint (PMK), black tea (BTK) and B. officinalis (BOK) was decreased with 
fermentation time (Figure 1). PMK was decreased rapidly from 3.81 to 3.47 within 3 days of 
fermentation and then it was continued to decrease slightly up to 12 days. The pH in BOK decreased 
dramatically within 6 days but increased to the end of the period. Except for the BOK, the increase in 
acidity of tea broth seems to be independent of sugar concentration. Apparently, the fermentation broth 
possessed some buffer capacity. During the fermentation development, carbon dioxide is released at 
first slowly and extremely faster after 2–3 days. The obtained water solution of carbon dioxide sequester 
and produces the amphiprotic hydrocarbonate anion (HCO3), which easily reacts with hydrogen ions 
(H+) from organic acids, preventing further changes in the H+ concentration and contributing to a buffer 
character of the system. This will be the valid reason for slight decrease in pH after 3 days. These 
observations are in agreement with the findings of other studies (Jayabalan et al., 2008; Chen & Liu, 
2000; Sreeramulu et al., 2000). Different decreased in all initial pH values, was due to antibacterial 
effects and action of yeast present in the colonies. The metabolism of kombucha colonies were most 
strongly evidenced for the lowest initial pH value. Teoh et al. (2004) reported that during Kombucha 
fermentation, the viable population of yeasts followed a standard growth curve pattern, in which yeast 
grew exponentially for up to 8-10 days, reaching 7 log units, dying off as nutrients became limiting and 
the pH decreased. 
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Figure 1. The effect of adding aromatic plant extracts on pH of kombucha during fermentation  

Acidity 

The analysis of acidity (Figure 2) showed that concentrations of organic acid tended to increase slowly 
at the first stage. The initial acidity of sweetened tea infusion was 4.3 PMK, 4.74 BOK & 2.4 BTK and 
it dropped immediately to 5.37, 5.07 & 7.87 after the inoculation of the fermentation broth. Similar 
acetic acid concentration was reported by Jayabalan et al. (2007) and Kallel et al. (2012) but in this 
study the concentration of acetic acid in BTK was higher than that in PMK and BOK. It seems that the 
level of acetic acid is at 5–10 g/L in Kombucha teas, depending on the content and/or activity of the 
residing acetic bacteria. It is also worth noting that the level of total acidity between the three Kombucha 
teas is easier to distinguish than did pH. Actually, pH values should not be considered as significant 
since carbon dioxide produced during fermentation may perform buffering effects. In this report, 
decrease level of acetic acid was observed in BOK & PMK. Starter cultures often include a large number 
of various microorganisms that accelerate and improve the fermentation process. One important 
characteristic of a starter culture is its ability to predominate over native microorganisms present in raw 
materials. The production of acetic acid is limited during prolonged tea fungus cultivation (17 and 60 
days). This can be explained by the fact that high medium acidity and lower amounts of sugar inhibit 
the fermentation activity of yeasts and the production of ethanol (and indirectly the production of acetic 
acid). This point indicated that antimicrobial activity in the kombucha were do not authorize produce 
acetic acid. Although antibacterial property of fermented tea is due primarily to organic acids and 
ethanol formation, to the lesser extents, polyphenolic compounds within the tea promote it. Black tea, 
the most popular form around the world, is the result of the oxidation of leaf polyphenols through a 
multi-stage enzymatic process (Hara et al., 1995). New polyphenol molecule complexes are formed 
during the processing of black tea. For instance, green tea cathechins is converted to proanthocyanidins, 
theaflavin, caffeine and other molecules (Hara et al., 1995). 

 

 
Figure 2. The effect of adding aromatic plant extracts on the acidity of kombucha during fermentation  
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Biomass 

Biomass content increased from the beginning until the end of the fermentation process for all samples 
(Figure 3). The highest production of biomass was in the fermentation broth with black tea (BTK). The 
growth of kombucha cellulose samples BOK, PMK and BTK are shown in Fig. 3. All samples showed 
a rapid growth and major gain weight around day 6 to 12 range. The most purified bacterial cellulose 
sample BTK showed the highest growth during fermentation, whereas the lowest growth sample PMK 
showed. 

 

 
Figure 3. The effect of adding aromatic plant extracts on biomass of kombucha during fermentation  

This indicates the inadequate microbial activity in PMK, in which the antimicrobial activities may have 
contributed to the formation of lower amount of biomass during fermentation. Bacterial cellulose is a 
polymer synthesized mainly by acetic fermentation microorganisms belonging to Gluconacetobacter, 
although other groups' bacteria such as Escherichia or Pseudomonas and even fungi also have the ability 
to synthesize this polymer (Betlej, 2019). Aromatic plants are extremely important in the food industry 
for their flavoring role and their antioxidant and antimicrobial properties. Therefore, PMK have an 
antimicrobial effect against the activity of kombucha culture. The biofilm that formed is a byproduct of 
kombucha tea fermentation and which was previously considered as just an inoculum for consecutive 
batches was later seen as a valuable raw material for applications in different fields. There are very 
limited studies regarding the application of kombucha and in producing a feasible product until now. 
Many small-scale research and experiments are being carried out to check its usage, but the reach on 
the market availability is still low (Laavanya, et al. 2021). 

 

DPPH and ABTS  

The DPPH scavenging abilities of BOK, BTK and PMK were increased during fermentation (Figure 
4). Maximum increase was observed at 12th day of fermentation in BOK, PMK and BTK. After 6th 
day, the DPPH scavenging ability was continued to increase up to 12th day. Among the three substrates 
tried, BOK was found to be the best substrate, which showed higher DPPH scavenging ability (94.51%) 
on 12th day of fermentation. Recent studies demonstrated that kombucha had in vivo antioxidant 
activities, but the cause of this remained unclear. The increased potential against DPPH radical might 
explain the phenomena that kombucha feeding significantly reversed the chromate (IV) or lead induced 
oxidative injury in rats (Dipti et al., 2003; Ram et al., 2000). It is generally believed that polyphenols 
and catechins are mainly responsible for antioxidant actions. Phenolic compounds could easily donate 
hydroxyl hydrogen due to resonance stabilization. There was a statistically significant correlation 
between the amount of phenolic compounds and DPPH scavenging abilities of black tea (P < 0.05).  
This result indicated that the free radical scavenging capacity for ABTS was different from that of 
DPPH because the phenolic compounds have structural differences, each phenolic compound had a 
different antioxidant capacity and thus behaved differently in the antioxidant assay. In addition, the 
polarity, ionic conditions, and stereo structure of an antioxidant should affect its capacity evaluation 
(Miller et al. 1993). It was showed that the antioxidant capacity of a phenolic compound was related to 
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the amount and position of its hydroxyl groups and the antioxidant capacity then affects its free radical 
scavenging ability (Cuvelier et al. 1992). The antioxidant determination method is highly dependent 
upon the substances' reaction or the conditions of the sample during monitoring; therefore, each 
antioxidant determination method will yield a different result, largely due to the differences between 
the variables in the analysis method. Brand-Williams et al. (1995) reported that phenolic have DPPH 
scavenging ability due to their phenolic content, which can provide hydrogen.  

 

 

 
                                                                                                 

 Figure 4. The effect of adding aromatic plant extracts on the antioxidant activity of kombucha during 
fermentation  

Microbial analysis 

Microbial activity of Kombucha was characterized by microbial test of samples using the plate count 
agar (PCA) and potato dextrose agar (PDA) (Figure 5). The total count of bacteria and yeast were 
increased in BTK rapidly until 9 days of fermentation and then decreased. The decreased number of 
bacteria and yeast after 9 days of fermentation was likely caused by acid shock (low pH), which 
influenced the multiplication of bacteria and yeast.  Chen and Liu (2000) reported that anaerobic and 
starved environment created could also be the reason for the decrease in microbial content during the 
fermentation period. Carbon dioxide generated because of alcohol fermentation by yeasts accumulated 
in the interface between the pellicle and broth. This separates the pellicle from the broth and creates an 
anaerobic and starved environment due to block of transfer of nutrients from broth to pellicle and 
transfer of oxygen from the surface of the pellicle to broth (Jayabalan et al., 2007). 
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Figure 5. The effect of adding aromatic plant extracts on the microbial growth of kombucha during 

fermentation  

 

Sensory properties 

The sensory properties of fermented drink products are shown in Figure 6. Significant differences were 
observed in appearance, flavor, taste, and overall acceptability scores between the three groups of 
kambucha products. Although kombucha can be developed by some medicine herbal, the new designed 
kombucha that was produced by BOK or PMK; design with considered local culture conditions can 
avoid the undesirable. Besides, another advantage of the new kombucha is its high acceptability. These 
are very promising results for improving new product not only due to its high acceptance flavor and 
taste but also its increased bioactivities and safety compared to traditional kombucha. However, due to 
the low acidity during the long fermentation, people with gastrolatry problems may get comfortability 
when drinking kombucha (Dufresne & Farnworth, 2000). At the end of the sensory analysis, the tasters 
declared that the best kombucha was BOK, followed by PMK and BTK. They may determine the taste 
between organic acids, sugar and final mouthfeel according to these choices. The results of the sensory 
evaluation showed that the samples containing the extracts of aromatic plants have an acidic aftertaste 
with less vinegar taste and were more desirable from the point of view of consumers. 
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Figure 6. The effect of adding aromatic plant extracts on sensory properties of kombucha during 

fermentation  

CONCLUSION 

Aqueous extracts of peppermint and borage flower were replaced with black tea in the preparation of 
Kombucha and the results showed that medicinal plants, especially the borage flower, have the potential 
to replace black tea in order to improve the functional Kombucha drink with less acidity and higher 
amounts of antioxidants and organic acids, while it is more acceptable to consumers. 
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SUMMARY 
Yogurt is one of the most useful and popular fermented dairy products in the world, and its diverse 
production is interested in order to increase shelf life and satisfy consumers. Essential oils are one of 
the most important secondary metabolites in plants, which are of great importance in the food industry 
due to their biological and aromatic features. The purpose of this research was to add essential oil of 
thyme (Zataria multiflora Boiss) in concentrations of 0.5 and 1% to yogurt in order to produce a product 
with a new flavor and aroma. For this aim, the microbial (mold and yeast), physicochemical (pH, acidity, 
dry matter, and syneresis), and sensory (texture, taste, and overall acceptability) properties of stirrer 
yogurt were investigated during 21 days of cold storage. Based on the results, the mold and yeast counts 
in the samples containing essential oil were significantly (p<0.05) lower than in the samples without 
essential oil. In this study, pH changes over time were significant in control samples and samples 
containing 0.5% essential oil, but no significant change was observed in the sample containing 1% 
essential oil. The syneresis rate of yogurt was different in various treatments and during the storage 
time, the amount of syneresis increased in all samples, but this increase was lower in the sample 
containing 1% essential oil. However, the addition of essential oil had no significant effect on the 
amount of dry matter (p>0.05). The use of thyme essential oil also improved the sensory characteristics 
so yogurt containing 0.5% essential oil had the highest overall acceptance score among the panelists. 
The results of this research showed that the use of thyme essential oil can lead to the production of 
flavored yogurt and in addition to improving shelf life; it can also increase consumer satisfaction. 
 
Keywords: Yogurt, Syneresis, Sensory properties, Shelf life 
 
INTRODUCTION 
Yogurt is a coagulated product, which is obtained through the lactic acid fermentation of milk by the 
action of yogurt starter bacteria (Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus) (Sahan et 
al., 2008). Yogurt is a complex colloidal system consisting of a weak network of proteins in which water 
molecules are trapped (Soukoulis et al., 2012). In stirred yogurt, the protein network is broken into small 
aggregates after stirring with cooling (Bai et al., 2020). Yogurt has high nutritional and therapeutic 
properties and is easily digestible, and the presence of lactic acid bacteria (LAB) in it, which ferments 
lactose into lactic acid, leads to the improvement of these properties (Singh et al., 2011). The 
consumption of fermented milk and yogurt has a long history and the highest consumption is reported 
in Central Europe, Asian and Mediterranean countries (Kamel et al., 2022). The consumption of yogurt 
has increased significantly in recent years due to its unique physiological effects and high nutritional 
value (Soukoulis et al., 2012; Yangilar & Yildiz, 2018). On the other hand, in recent years, the 
enrichment of yogurt with some additives such as fruits, sweeteners, and flavors (natural and synthetic) 
has led to an increase in variety, acceptability, and an improvement in its flavor balance, which in turn 
has led to an increase in its consumption (Yangilar & Yildiz, 2018).   
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Among natural additives, essential oils (EOs) have attracted a lot of attention. EOs are secondary 
metabolites in plants that have extensive biological and aromatic properties (Singh et al., 2011; Yangilar 
& Yildiz, 2018). This has led to a new perspective on the potential application of EOs in different food 
systems to improve their durability, acceptability, and functional properties. For example, the effect of 
using EOs in yogurt on the activity of starter culture bacteria and the shelf life and sensory characteristics 
of yogurt have been investigated in several studies (Kamel et al., 2022; Singh et al., 2011; Yangilar & 
Yildiz, 2018). 
Thyme is a perennial and aromatic herb from the Lamiaceae family, which originates from the 
Mediterranean region. Thyme has 215 species, of which 14 species are distributed in the flora of Iran 
(Mahmoudi et al., 2014; Nickavar et al., 2005). Zataria multiflora Boiss (Avishan-E-Shirazi or Persian 
thyme) is one of the well-known species in this genus which commonly grows in Iran, Pakistan, and 
Afghanistan (Mahmoudvand et al., 2017; Sadeghi et al., 2015). Thyme species are widely used as 
flavorings (spices and condiments), herbal teas, and medicinal herbs due to their pharmacological and 
biological features (Mahmoudi et al., 2014). In previous studies, it has been reported that thyme species 
have the effects of antibacterial, antioxidant, antifungal, anti-inflammatory, relieving pain and 
immunostimulant (Mahmoudvand et al., 2017; Mojaddar Langroodi et al., 2019; Sharififar et al., 2007). 
Due to these biological properties, the essential oil of Z. multiflora (ZEO) has been widely used in the 
cosmetic, and perfumery industries, as well as for flavoring and preserving in food products. Therefore, 
in the present study, ZEO was used due to its broad functional properties and the effect of ZEO in 
different concentrations on chemical (PH, dry matter and syneresis), microbial (mold and yeast) and 
sensory (texture, taste and overall acceptability) properties of yogurt was evaluated during 21 in cold 
storage. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Materials 
Z. multiflora Boiss was collected from Shiraz, Fars Province, Iran (south-central of Iran). All chemicals, 
reagents and culture media used in the present research were of analytical reagent grade. 
The extraction of ZEO 
Extraction of EO from Z. multiflora was done based on the hydro-distillation method. For this purpose, 
30 g of Z.multiflora powder was added to 1000 mL of distilled water, and extraction was done for 2 h 
in a clevenger apparatus (Kiarsi et al., 2020). 
Chemical composition of ZEO 
The identification of ZEO compounds was performed by gas chromatography-mass spectroscopy 
system (GC–MS; GC6890A and MS5975, Agilent Technologies, Shanghai, China). The identification 
method was based on the method described in the previous study (Kiarsi et al., 2020). 
Preparation of yogurt samples 
First, whole milk was heated at 90–95 °C for 5 min. After cooling the milk to 45 °C, ZEO was added to 
the milk with concentrations of 0.5% and 1%. Then, the commercial yogurt starter cultures (DSM Food 
Specialties, Australia) were added to each treatment according to the manufacturer's instructions (2% 
w/v). The inoculated mixes were filled into 2 kg plastic cups and incubated at 43 °C until the pH reached 
4.5. The produced yogurt samples were kept at 4 °C overnight. Then, yoghurt samples were stirred and 
filled in 300 g plastic cups and stored at 4 °C  and analyzed at 1, 7, 14 and 21 days. The control sample 
was prepared according to the mentioned method without adding ZEO. 
Physical and chemical analysis of yogurt 
The pH value of homogenized yogurt was determined by a digital pH meter (Systronics Instruments, 
India) at room temperature (27◦C) (Zedan et al., 2021). The titratable acidity (TA) test was done based 
on the titration method with sodium hydroxide (0.1N) and phenolphthalein and it was reported based 
on the percentage of lactic acid (Massoud & Sharifan, 2020). Dry matter content was estimated based 
on the official AOAC method in samples of milk and milk products (Horwitz  & Latimer, 2006). 
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Determination of syneresis of yogurt 
In the first, 20 g of yogurt was poured into centrifuge tubes and weighed (W1), then the tube was 
centrifuged at 350 ×g for 5 min. After centrifugation, the weight of the supernatant (whey) isolated from 
yogurt was recorded (W2). Finally, the percentage of syneresis was calculated as follows(Massoud & 
Sharifan, 2020): 

% Syneresis = (W1 – W2) / W1 × 100 
Yeast and mold count  
To count molds and yeasts, the yogurt sample was cultured in the  YGC agar culture medium at specified 
times (1, 7, 14, and 21 days) and the plates were incubated for 5 days at 25°C. After this time, the 
colonies were counted (Zedan et al., 2021). 
Sensory characteristics 
Yogurt samples enriched with ZEO were evaluated in terms of texture, taste, and overall acceptability 
by 10 trained panelists. A five-point hedonic scale test (5=like extremely; 4=like; 3=neither like nor 
dislike; 2=dislike; 1=dislike extremely) was used (Ghalem & Zouaoui, 2013). 
Statistical analysis 
The data were recorded as means ± standard deviations by SPSS statistical software (Version 19.0, 
USA). One-way ANOVA and Duncan's multi-range tests with the probability of p<0.05 were used to 
statistically analyze the results. 
 
FINDINGS AND DISCUSSION 
Chemical composition of ZEO 
The chemical compositions of ZEO are presented in Table 1. Thymol (37.75%), Carvacrol (31.19%), 
and Linalool (6.39%) were identified as the main compounds in the ZEO. Based on reports by Sharififar 
et al., the Z. multiflora EO was analyzed and its main compounds were Thymol (37.59%), Carvacrol 
(33.56%) (Sharififar et al., 2007). As well, Langroodi et al reported that Carvacrol (46.82%), Thymol 
(18.34%), and Linalool (12.71%) were the main constituents of EO of Z. multiflora (Mojaddar 
Langroodi et al., 2019). In another study, Thymol (40.8%), Carvacrol (27.8%) and ρ-Cymene (8.4%) 
were introduced as the predominant constituents of the essential oil from Z. multiflora (Mahmoudvand 
et al., 2017). Based on previous reports, the climate of the region, growing location, plant part used, and 
methods of extraction have been proposed as efficient factors in the difference in the constituents of 
EOs (Kiarsi et al., 2020). 

 
Table 1. Chemical compositions of Zataria multiflora essential oil (ZEO) 

# Compounds 
 

RI % Composition 

1 α-Pinene 935 0.54 
2 3-Octanone 981 0.89 
3 3-Octanol 993 0.34 
4 para-Cymene 1029 3.25 
5 Limonene  1031 0.32 
6 γ-Terpinene 1070 4.20 
7 Carvacrol methyl ether 1081 1.22 
8 Linalool 1097 6.39 
9 2-Nonanol 1107 0.12 
10 Borneole 1178 0.21 
11 4-Terpineol 1184 0.94 
12 α -Terpineol 1187 1.31 
13 α-Terpinolene 1191 0.61 
14 Decenal-z-4 1199 0.11 
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15 Thymol methyl ether 1236 0.98 
16 Thymol 1288 41.75 
17 Carvacrol 1297 27.19 
18 Thymol acetate 1234 0.17 
19 β-Caryophyllene 1428 1.36 
20 Aromadendrene 1442 0.54 
 Total  92.44 

Physical and chemical properties of yogurt 
pH and acidity  
pH and TA are important factors influencing the acceptability and shelf life of dairy products, especially 
yogurt (Mahmoudi et al., 2014; Yangilar & Yildiz, 2018). Figure 1 illustrates the pH and percentages 
of TA of yogurt samples without and with ZEO addition. The TA values of various samples increased 
during the cold storage of yogurt. In addition, a significant difference (p<0.05) was observed in the TA 
values of the control sample and yogurt containing ZEO. The samples containing 1% of ZEO recorded 
the lowest value (1.17%), while control samples showed the highest value (2.53%) of TA on the 21th 
day of storage, similar findings were noticed in the previous study (Singh et al., 2011). Based on the 
results, the pH values of the control yogurt decreased significantly during the storage period. But the 
trend of decreasing pH in the yogurt containing ZEO was less compared to the control sample (p<0.05). 
The control sample and the yogurt containing 1% ZEO had the lowest and highest pH value on the 21th 
day of storage, respectively. According to previous studies, high amounts of phenolic compounds 
prevent the decrease of pH in dairy products such as yogurt, which leads to an increase in the shelf life 
of yogurt (Bachir & Benattouche, 2013; Moreno et al., 2006). Therefore, the higher stability of pH and 
TA values in the sample of yogurt containing ZEO may be attributed to the high content of phenolic 
compounds in the essential oil. These results are consistent with the results of other studies that reported 
a decrease in pH during the storage of yogurt treatments (Kamel et al., 2022; Singh et al., 2011). 
Mahmoudi et al reported significantly higher acidity and lower pH for the control samples compared to 
the yogurt containing Thymus kotschyanus essential oil, which was in agreement with those found in 
the present study (Mahmoudi et al., 2014). Similarly, in the study of Kamel et al., it was also reported 
the value of TA increased during storage periods, while yogurt containing rosemary essential oil was 
slower than yogurt without EO in the development of acidity (Kamel et al., 2022). In general, the value 
of TA and pH of stored yogurt is affected by storage time, fermentation temperature, additives, etc 
(Mahmoudi et al., 2014; Singh et al., 2011). According to reports, the TA percentages increased during 
storage because of the increase in counts of lactic acid bacteria that convert lactose into lactic acid, 
which in turn causes a decrease in pH (Kamel et al., 2022; Singh et al., 2011). 

Figure 1. Acidity (a) and pH value (b) of yogurt during 21 days of cold storage. Different uppercase 
letters show a significant difference in a treatment at different times (p<0.05); Different lowercase 

letters show a significant difference in the different treatments at the same time (p<0.05). 
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Dry matter 
The effect of ZEO and storage on the Dry matter content of various yogurt samples are presented in 
Figure 2. Based on the results, the dry matter contents in the control sample on the first storage day was 
13.72% and after adding ZEO, a non-significant increase in the dry matter content was observed in the 
sample. In addition, total dry matter content in all treatments decreased significantly with an increasing 
storage time, similar findings were noticed in previous studies (Kamel et al., 2022). Thabet et al. 
reported that no significant differences were found in the dry matter content of labneh samples enriched 
with mint, cumin and cinnamon EOs (Thabet et al., 2014). Ghalem and Zouaoui (2013) was also 
reported that dry matter percentage decreased in yogurt samples with the storage period. According to 
reports, Lactose forms a notable value of solids in milk. Therefore, the gradual decrease in the dry matter 
during the storage time may be attributed to the conversion of lactose to lactic acid by lactose fermenting 
bacteria (Singh et al., 2011). On the other hand, the interaction between components of EOs and lactose 
may lead to oxidation-reduction reactions, resulting in the removal of gaseous products from the system, 
which ultimately leads to a decrease in the solid content of yogurt (Singh et al., 2011).  

 
Figure 2. Dry matter of yogurt during 21 days of cold storage. Different uppercase letters show a 
significant difference in a treatment at different times (p<0.05); Different lowercase letters show a 

significant difference in the different treatments at the same time (p<0.05). 
 
Changes in syneresis of yogurt 
Syneresis rate is one of the important parameters in determining the quality of the yogurt and it is the 
most important factor in consumer acceptance. In general, the high rate of syneresis indicates the low 
quality of yogurt (Yangilar & Yildiz, 2018). Fig 3 exhibits the syneresis rates in all samples in the 
storage period. Based on the results, the rate of syneresis in all treatments increased significantly with 
increasing storage time. In samples containing 1% ZEO until the 21th day of storage, the lowest rate of 
syneresis was observed. This finding is in agreement with the data reported by previous studies. 
Joung et al. (2016) reported that the rate of syneresis increased with increasing storage time. In addition, 
according to their reports, the rate of syneresis in the samples containing plant extracts was lower 
compared to the control sample (Joung et al., 2016). Singh et al also reported that the rate of syneresis 
increased during storage time, but according to their report, the addition of essential oil/oleoresin did 
not have a significant effect on the rate of syneresis (Singh et al., 2011). In another study, it was stated 
that the addition of Myrrh oil and Eucalyptus oil led to a decrease in the syneresis rate of yogurt (Ahmed 
et al., 2021). It has been reported that the enrichment of yogurt with plant extracts increases the firmness, 
finer protein network, lower permeability, and reduces the syneresis rate of yogurt (Joung et al., 2016). 
In the study of Hosseini et al., it was also reported that with increasing duration, the amount of synergy 
in the samples increased, which was attributed to the decrease in pH (Zedan et al., 2021). According to 
reports, the speed of syneresis is affected by value acidity and pH. So that the increase in acidity and 
decrease in pH leads to an increase in the syneresis rate of yogurt (Guénard-Lampron et al., 2020). The 
decrease in pH during the storage period leads to the contraction of casein particles and as a result the 
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resistance of yogurt to syneresis decreases and significantly affects the rate of syneresis in yogurt 
samples (Yangilar & Yildiz, 2018). The type of treatment, temperature, and storage time has been 
introduced as effective factors in syneresis. In the meantime, the time has been proposed as one of the 
most important effective parameters in the synergism of gel networks, so that the retention time of 
yogurt syneresis increases with the increased duration. During storage time, as a result of hydrolysis 
and digestion of product proteins by microorganisms, the rate of yogurt synthesis increases. Because 
the proteins that form the gel networks lose their properties and as a result, their bond with the water is 
broken (Zedan et al., 2021). On the other hand, it has been reported that the rate of syneresis in yogurts 
containing more solids is lower. Therefore, the results of this section are in good agreement with the 
results of the dry matter section, and the lower rate of syneresis in yogurt containing ZEO may be 
attributed to the higher content of dry matter (Ahmed et al., 2021). In addition, the decrease in the 
syneresis rate during storage time can be attributed to the increase in acidity (Zedan et al., 2021). 
 

 
Figure 3. Syneresis volume (%) of yogurt samples during 21 days of cold storage. Different uppercase 

letters show a significant difference in a treatment at different times (p<0.05); Different lowercase 
letters show a significant difference in the different treatments at the same time (p<0.05). 

 
Yeast and mold counts  
Based on the results (Table 2), the effect of storage time and ZEO concentration on yeast and mold 
count in yogurt was significant. The yeast and mold count increased along the storage, but this increase 
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Table 2. Yeast and mold counts in yogurt samples treated with Zataria multiflora essential oil 
Yogurt samples Storage period (days) 

1 7 14 21 
Control - - 2.63±0.32a 2.95±0.15a 

ZEO: 0.5% - - - 1.72±0.14b 
ZEO: 1% - - - - 

 
Sensory evaluation of yogurts 
According to previous reports, the type of treatment has a great effect on the taste of yogurt samples 
(Zedan et al., 2021), so investigating the effect of added components on the taste of yogurt is of great 
importance. Figure 4 shows the changes in taste, texture, and overall acceptance characteristics of 
different yogurt treatments during 21 days of cold storage. According to the results, the sensory 
characteristics of yogurt were greatly affected by the storage time, and during the storage time, the score 
of all the sensory characteristics decreased in all samples, which was in agreement with other studies 
(Ahmed et al., 2021; Zedan et al., 2021). The increase in acidity during the storage period of yogurt 
prevents the release of aromatic components. Therefore, the decrease in yogurt score during the storage 
period may be attributed to the decrease in the acetaldehyde content of yogurt (Ahmed et al., 2021). As 
can be seen, in the present study, the taste score on the first day of storage was close in all treatments. 
But on the 21th day of storage, the highest and lowest taste scores were related to yogurt containing 
0.5% ZEO and the control sample, respectively. Also, the samples containing ZEO had a higher texture 
score compared to the control sample. The panelists gave the highest score in terms of good overall 
acceptability to yogurt containing 0.5% of ZEO. This high score was attributed to having a suitable taste 
as well as appropriate texture, with low syneresis. In general, the yogurt samples containing ZEO had a 
high score in terms of taste, texture and overall acceptance, this is in line with the previous studies 
(Massoud & Sharifan, 2020; Yangilar & Yildiz, 2018). In line with the results of this study, Zedan's 
research group reported that the sensory evaluation scores of yogurt samples enriched with Artemisia 
dracunculus EO were higher in comparison to the control sample (Zedan et al., 2021). According to the 
report of Massoud et al, the yogurt containing  1% Rosmarinus Officinalis EO had high mean scores of 
flavor, odor, texture, and overall acceptability (Massoud & Sharifan, 2020). Based on previous reports, 
the high total phenolic content has a high effect on gustatory perception. Therefore, enrichment of yogurt 
with plant extracts may improve organoleptic characteristics (sourness and taste) as well as texture 
characteristics (syneresis and viscosity) (Massoud & Sharifan, 2020; Yangilar & Yildiz, 2018). 
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Figure 4. Changes in sensory evaluation characteristics of different yogurt treatments during 21 days 

of cold storage. 

 
CONCLUSION 
Enriching yogurt with EOs is very important to increase its shelf life and improve its functionality. 
Based on the results, Z.multiflora essential oil can be successfully used in manufacturing yogurt. Adding 
ZEO in concentrations of 0.5% and 1% to yogurt increased its shelf life and improved its 
physicochemical attributes with appropriate sensory properties and high acceptability. Acidity and pH 
are considered to be factors affecting the acceptability of yogurt, and in this study, enrichment of yogurt 
with ZEO led to more stability of these parameters. Adding ZEO to yogurt decreased the counted mold 
and yeast due to their antimicrobial composition. In addition, the yogurt sample enriched with 0.5% 
ZEO had the highest sensory scores. Therefore, ZEO-enriched yogurt can be considered as a novel 
product with functional healthy properties. 
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Abstract 

In a completely randomized design experiment, a total of 48 growing rabbit bucks of New Zealand 
White x Chinchilla crosses weighing 642.01±4.99 g were randomly assigned to four dietary 
treatments, with twelve rabbits per treatment at three replicates of four rabbits per replicate in order to 
investigate the effects of corn cob-based diet supplemented with feed additives on growth 
performance and carcass characteristics of the animals. Diet 1 (Basal, corn cob-based diet with no 
additive), diet 2 [Basal diet + Probiotic (Bactofort® at 500g/ton)], diet 3 Basal diet + Exogenous 
Enzyme (Cellulase at 500g/ton)} and diet 4 {Basal diet + Symbiotic (Bactofort® at 500g/ton + 
Cellulase at 500g/ton)} were fed the rabbits in a ten-week feeding trial. Daily body weight gain 
(DBWG), daily feed intake (DFI), feed conversion ratio (FCR) of individual rabbits were monitored 
throughout the experimental period. Four rabbits per treatment were euthanized for carcass 
characteristics at the end of the feeding trial. The supplementation of probiotic, exogenous enzyme 
and symbiotics to rabbit diets increased (P<0.05) the average final weight and ADG compared to 
control, while the DFI and FCR were lower (P<0.05) in the same treatments compared to control. Cost 
of feed consumed per day was observed lower (P<0.05) in rabbits fed probiotic-supplemented diet 
(₦6.99±0.10) compared to control (₦7.31±0.14), enzyme (₦7.41±0.12), and probiotic+enzyme 
(₦7.43±0.13) supplemented groups. Also, feed cost per kilogram weight gain was lower (P<0.05) in 
the rabbits fed probiotic-supplemented diet (₦358.62±8.17) compared to control (₦484.52±4.53) and 
enzyme-supplemented (₦394.81±15.69) groups, but similar to the symbiotic (₦382.53±23.06) group. 
Percentage savings in terms of cost of feed per kilogram weight gain in rabbits compared to control 
was highest in probiotic-supplemented group (25.99%). Both liveweight at slaughter and dressed 
weights of rabbits in all the groups fed feed additives-supplemented diets were improved (P<0.05) 
than the control. The results suggest that supplementing corn cob-based diet with the feed additives 
(probiotics, exogenous enzyme and symbiotics) enhanced rabbit performance with reduction in 
production cost, and the supplementeation of only probiotic found most effective with best economic 
efficiency. 

Keywords: Growth, Carcass Characteristics, Supplementation, Exogenous Enzyme, Probiotics 
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Abstract  

Objective: Chrysophyllum albidum, an important tropical fruit with seeds, was investigated for its 
chemical composition, cytotoxic free radical scavenging, anti-inflammatory, antimicrobial (on clinical 
isolates) and antiparasitic properties for prospective application in the cosmeceuticals and food sectors. 

Methods: The oil of C. albidum seeds obtained via a Soxhlet extractor was subjected to 
transmethylation and analysed using gas chromatography–mass spectrometry. For the antioxidant 
potential, standard assays of 2,2-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and 2,2-diphenyl-
1-picrylhydrazyl were adopted. To evaluate the antibacterial and antifungal activities of the oil, isolates 
that included Salmonella typhi, Bacillus subtilis, Klebsiella pneamananae, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and fungi, including Aspergillus nigar, Rhizopus stolonifer, 
Penicillium notatum and Candida albicans, were used. The anti-inflammatory activity was measured 
using a lipooxygenase assay, while the cytotoxicity potential was measured using mammalian cell 
assays, with indomethacin and staurosporine used as standards. The antiparasitic activity (anti-
toxoplasmosis) was also evaluated. 

Results: The physicochemical results of the C. albidum oil were 179.52±2.80 mg KOH/g saponification 
value, 3.93±0.56 mg KOH/g acid value, 1.58±0.11% free fatty acid and 39.34±2.54 g I2/100 g iodine 
value, suggesting the suitability of the oil for industrial purposes, such as in skin care production. C. 
albidum seeds contained linoleic acid (33.12%), oleic acid (31.81%), palmitic acid (17.68%) and stearic 
acid (5.30%) as the major fatty acids. The IC50 value estimated for the anti-lipooxygenase potential of 
the oil (0.56±0.09 μg/mL) was close to that obtained for the standard indomethacin (0.53± 0.07 μg/mL). 
The IC50 obtained for the DPPH (4.74±0.83 μg/mL) and ABTS (0.03±0.11 μg/mL) of the oil was 
significant but relatively low compared to that of ascorbic acid (0.34±0.04 and 0.54±0.04 μg/mL) used 
as standards for the DPPH and ABTS free radical scavenging activities, respectively. The oil had 
significant activities against all the clinical isolates, with A. nigar showing a significant MIC of 12.5 
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mg/mL. In addition, the oil exhibited a dose-dependent in vitro antiparasitic action against Toxoplasma 
gondii, which was not attenuated with coadministration of Trolox. 

Conclusion: The seed oil of C. albidum possesses numerous biological activities that can be harnessed. 
The presence of essential fatty acids is partly suggestive of the observed bioactivities. Hence, the oil of 
C. albidum seeds with significant health benefits holds potential for possible incorporation into food, 
pharmaceutical and cosmeceutical products. 

Keywords: Chrysophyllum albidum, Oleic acid, Lipoxygenase, Antioxidant, Cytotoxicity, Antiparasite 
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ABSTRACT 

A total of sixteen 18 months old sheep of average weight of 20.25±0.08 were used in an experiment to 
determine the nutrient digestibility, performance and serum metabolites of sheep fed guinea grass 
silage supplemented with shrimp waste meal (SWM) as a source of protein. The sheep were allotted 
on weight equalization basis to four treatment groups having four sheep per treatment in a completely 
randomized design with each sheep as a replicate (T1 – 125kg silage + 0% SWM, T2 - 125 kg of 
silage + 5% SWM, T3 – 125 kg of silage + 10% SWM and T4 - 125 kg of silage + 15% SWM). 
Guinea grass (Panicum maximum) harvested at booting stage was ensiled and shrimp waste was later 
added in different proportions. This was used for the diet preparation and all animals were served the 
same quantity of feed and water ad-libitum during the experiment. Two weeks of acclimatization was 
observed before the commencement of the experiment. Data on the chemical composition of silage 
and shrimp waste, growth performance and nutrient digestibility were taken for 21 days. On the 21st 
day, blood samples collected were assayed for serum metabolites. Data analysis was done using 
ANOVA at p<0.05 and means were separated using Duncan Multiple Range Test.  The results 
indicated that there was a significant decrease (P<0.05) in the crude protein digestibility (90.02%) at 
15% inclusion of shrimp waste meal. However, there was no significant (p>0.05) difference in the 
other digestibility parameters. It was also observed that higher mean values of serum proteins, 
albumin, urea and uric acid were obtained in the sheep fed the control diet (0% SWM) and those fed 
silage supplemented 10% SWM. The total weight gain was higher in sheep fed 10% of SWM. 
Therefore, it can be concluded from the study that growth performance, digestibility and serum 
metabolites were best when silage was supplemented with shrimp waste meal at 10% inclusion 
without any adverse effect.                  

 Keywords: Shrimp waste meal; Silage; Guinea grass Sheep; Performance; Blood Chemistry 
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Abstract 

 

Fruits play an important role in the vital activity of the human body and are irreplaceable. They have 
vitamins, minerals, sugars, fats, proteins, organic acids, aromatic colouring substances, etc. 

For this study, two apple cultivars were taken, such as RED DELİCİOUS AND GRANNY SMİTH. 
The apple (Malus Domestica Borkh) belongs to the family Rosaceae, in the genus Malus. It is among 
the oldest tree species, whose fruits have been consumed by humans since the first years of civilization 
when its cultivation began. 

Red Delicious apples provide a small amount of vitamin A and C and have a trace of sodium. It contains 
pectin, a useful fibber. Red Delicious apples have higher amounts of antioxidants than many other types 
of apples, most of which are found in their skin. 

Granny Smith is one of the few apple cultivars that have high antioxidant activity and they have the 
highest concentration of phenols among apple types. Some sources recommend Granny Smiths (among 
other apples) as a potent source of antioxidants, especially flavonoids, cyanide, and epicatechin, 
especially if consumed with the whole skin. 

Samples of the above-mentioned cultivars were taken in the local markets of Tetova in the amount of 1 
kg, fresh. The analyses were done in the laboratory of the Faculty of Food Technology and Nutrition, 
the University of Tetova, such as pH, dry matter, moisture, Vitamin C, and titratable acid, thus the 
purpose of this analysis was to verify the compatibility of the allowed and acquired values. 

 

Keywords: Red Delicious, Granny Smith, physico-chemical analysis, apple consumption 
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Abstract 
 
Purpose – The objective of current research will be to investigate the detailed relationships between 
Chinese cultural values (Confucian dynamism, individualism, masculinity, and power distance) and 
accounting practices (professionalism, uniformity, conservatism, secrecy) by applying Gray’s theory 
(Gray, 1988) of socio-cultural factors.  
Design/methodology/approach – The data will be collected from secondary data sources of Chinese 
market, mostly from data stream named CSMAR. SEM will be used to test the relationship between 
Chinese cultural values and accounting practices. In particular, we will test the Hofstede-Gray's 
hypotheses on the societal-accounting relationship in Chinese market. 
Findings –.  
Practical implications – The findings provide useful input to the policymakers who are seeking to 
develop effective regulation in Chinese market. 
Originality/value – This paper contributes to existing literature on Chinese culture and serves as a 
starting point for future research concerning the detailed relationship between Chinese cultural 
dimensions and accounting practices. 
 
Keywords: Culture, Confucianism, Individualism, Professionalism, Financial reporting, China 
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ABSTRACT 

Urbanization is an important issue of development all over the world today. Urbanization is associated 
with the process of building more comfortable living spaces and along with the separation from rural 
factors, urbanization brings positive effects but also negative effects. In Vietnam, a developing 
country, urbanization takes place everywhere, especially in densely populated places such as Hanoi, 
Ho Chi Minh City, Can Tho, Hai Phong, Da Nang... In that process of urbanization, besides densely 
populated places, places with low development conditions and low population such as Soc Trang also 
gradually undergo urbanization changes. Urbanization in Soc Trang is a typical example of the 
problem of developing a rural area and gradually developing into an urban area. In that process, it has 
its own characteristics, associated with factors such as economy, society and culture. Research on 
urbanization in Soc Trang city to clarify a phenomenon in urbanization in Vietnam. 

The study uses the method of actual investigation, observation and processing of relevant data to be 
able to give convincing results about urbanization in Soc Trang city, thereby proposing experiences in 
current urbanization in Vietnam. 

Keywords: Urbanization, Vietnam, Soc Trang city 

INTRODUCTION 

Urbanization is a historical process in which a socio-economic issue emerges that is the enhancement 
of the role of the city in the development of all aspects of society. This process includes changes in the 
distribution of productive forces, first of all in the population distribution, in the occupational-social 
structure, in the population structure, in the lifestyle, in culture, etc., according to the territory (Berry, 
2008). It is the process of concentration, intensification and differentiation of activities in urban areas 
and increasing the proportion of urban population in regions, countries as well as around the world. At 
the same time, urbanization is also the process of developing big cities and spreading urban lifestyle 
among the population. 

Urbanization in Vietnam is reflected in some of the following characteristics: 

– Concentrating, enhancing and diversifying activities in urban areas and increasing the proportion of 
urban population in the total population. 

– Forming new spatial forms and structures, especially the development of large and extremely large 
cities. 

- Widely popularizing urban lifestyle with high population density (multi-storey houses, modern 
equipment). 

Rapid urbanization has been an important highlight in Vietnam's development over the past decades. 
In 1986 Vietnam's urban population was just under 13 million; Now that number is 30 million. Cities 
have become strong pillars of development, the economic growth of urban areas is twice the national 
average, contributing more than half of the gross domestic product (GDP) (Bousquet, 2015). 

Urban areas are playing an increasingly important role in growth, and that's not surprising. It is a 
globally recognized fact that if managed well, the process of urbanization will contribute to increased 
labor productivity and economic growth through concentration effects, such as the labor market will 
decrease scale and operate more efficiently, transaction costs are lower, and knowledge is spread more 
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easily. However, when observing more specifically, it can be seen that urbanization in Vietnam today 
requires major changes in thinking to ensure that this process will fully contribute to the goal of 
becoming a high-income country (Van Suu, 2009). 

In the past, urbanization only took place within the city, today, this process has begun to spread and 
penetrate into rural areas, typically in Soc Trang city - Soc Trang province. At the current stage of 
urbanization development, one of the most typical features is not only the development of cities in 
general, but also the concentration of population in large and extremely large cities. It is the 
development of large cities associated with new forms of governance and the expansion of its 
distinctive way of life that most clearly demonstrates the process of urbanization. Cities of this type 
are studied with their enclosing bands. It is not just a single city, but also clusters of cities, 
“megacities” and “megacities”. This is the reason leading to the notion that urbanization is the 
concentration of economic and cultural life in large city centers. Soc Trang city in Soc Trang province 
- Vietnam is a city that was urbanized later than other places. However, the characteristics in the 
process of building the city also have specific features such as influenced by Cambodian culture, 
Chinese culture... 

DISCUSSION 

Overview of Soc Trang city 

Soc Trang is a coastal province in the Mekong Delta with an area of 3,311.87 km2. The average 
population in 2016 was 1,312,490 people. Soc Trang province consists of districts: My Tu, Ke Sach, 
Thanh Tri, My Xuyen, Long Phu, Vinh Chau and Soc Trang town. By 2005, Soc Trang town was 
recognized as a grade III urban center (Soc Trang city) directly under Soc Trang province. 

Before 2007, the urbanization process in Soc Trang city was slow, the scale was not expanded. Due to 
the limited role of industry and services, most of them are just small-scale densely populated areas, so 
the urbanization process at this stage is still in its infancy. 

After nearly 15 years (2007 - 2020) of construction, Soc Trang city has developed many aspects, 
towards a smart city. In the future, the city's goal is to become a grade-II city of Vietnam with a 
synchronously developed transport infrastructure system, with modern architecture and landscape; is 
the economic, political, cultural, social, scientific, technical, security and defense center of Soc Trang 
province; plays an important role in the socio-economic development of the Mekong Delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1: Soc Trang city 
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Source: Soctrang.gov.vn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2: Doi Pagoda – Soc Trang city 

Source: Source: Soctrang.gov.vn 

The effects of urbanization in Soc Trang city 

The process of urbanization in Soc Trang city, has brought many positive changes in terms of 
economy, along with that development has created changes in people's life. 

Urbanization has gradually changed farmers' lifestyles to urban lifestyles. Industrialization in eating 
habits and thinking habits has also been clearly formed in the consciousness of workers. From the 
style of "farmer labor", that is, the farmer is hardworking, smart but lacks strict discipline to "factory 
labor discipline" with industrial style reflected in discipline, Sensitive, scientific, time-saving, labor-
efficient (Smith, 2013). However, the economic structure of Soc Trang city, when moving to urban 
areas, is agriculture - industry - trade and services. Despite the economic restructuring, region 1 still 
accounts for a high proportion. Some people are still farmers, because they have long been 
accustomed to agricultural production and have low education levels, in the process of urbanization in 
Soc Trang, there is still a part of people who do not have a sense of self-discipline improve learning, 
raise professional qualifications to convert from backward agricultural production to production 
applying modern science and technology. 

Due to the diversity, complexity and dynamism of modern urban life, business activities, occupations 
and the gap between rich and poor are stronger. In which, the income disparity, in the educational 
culture, is the gap between the educational conditions of rich and well-off families and the illiteracy 
and dropout status of children of poor families, employed. In the medical field, the cost of services 
cannot be met by all classes of society. The problem of disparity between rich and poor in urban 
society is a rule, so this is also a matter of concern in the process of urbanization in Soc Trang city. 

Experiences and suggestions on Policy for Soc Trang city in urbanization 

In each urban area, the development of urban scale has not been coupled with the improvement of the 
quality of urban infrastructure and services. Although not as harsh as the big cities in Vietnam, some 
residential areas in Soc Trang city also have traffic jams, local flooding in the rainy season and 
environmental pollution. environment (water, air, noise, solid waste...). Difficulties in terms of 
economic, technical infrastructure limit the ability to develop and expand the influence of cities in the 
future. Therefore, in order to develop the urban network, first of all, problems related to economic 
development and technical infrastructure of the province must be solved. Solving this problem is the 
foundation and core to promote the development and rational distribution of Soc Trang urban network. 
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In urban development planning, it is necessary to have a long-term strategy to provide housing and 
jobs for resettled households, the urban poor, and urban migrants. The government needs to have 
appropriate policies and life organization to meet the needs of life, especially the right to control an 
individual's own life in association with the community. society, creating a reasonable relationship for 
life between urban and rural areas, to serve as a driving force for sustainable urbanization. 

In construction, urban planning should pay attention to the issue of sustainable urban development. 
The concept of development is not only economic growth, but must be associated with resource 
exploitation and environmental protection. Along with that, it is associated with economic and social 
development, cultural environment development and comprehensive human progress. 

In the process of urbanization in Soc Trang city, it is necessary to pay attention to building a humane 
urban environment, an urban area with a unique culture. Soc Trang city is a place of cultural 
interference from the Kinh (Vietnamese), Chinese, and Khmer (Cambodia) ethnic groups, so it has a 
very diverse culture. In the process of urbanization development, it is necessary to pay attention to this 
factor to build an urban area with cultural identity in Vietnam. 

World bank (2013) recommendation: 

- But in order for urbanization to become a stronger development engine in the next 20 years, 
Vietnam needs to readjust the role of the state and the market in urbanizing management. Here are 
some suggestions for Vietnam to refer to: 

- Refocusing the role and strengthening the capacity of the state in some areas that only the state 
can do, for example capacity building and coordination of urban planning (including information and 
land use), public finance, social services, and increased investment in infrastructure to support urban 
planning implementation. 

- Reassignment of responsibilities, authority and resources among central, local, and urban 
authorities to ensure overall and synchronous problem solving instead of being influenced by interests 
local locality. 

- Reduce state intervention and control over activities that markets can do better. This is 
especially necessary in factor markets, such as land, where regulation often distorts markets. The 
solution here is not to introduce new regulations, but to reduce control. 

- Over the next two decades, there should be a focus on building and developing groups of cities 
and towns that can perform complementary functions and enable cities to reach their full potential so 
that they can develop modern, smart, dynamic and promote economic development of the whole 
country. 

CONCLUSION 

Urbanization is an important issue of modern society, a concern of countries around the world, 
including Vietnam. Besides big cities in Vietnam like Ha Noi city, Ho Chi Minh city, Hai Phong city, 
small cities like Soc Trang city are also undergoing rapid urbanization process. Therefore, it is 
necessary to pay due attention and fully evaluate the favorable and unfavorable factors in order to 
develop reasonable policies for this urbanization process to improve people's living standards. In the 
process of urbanization in Soc Trang, it is necessary to pay attention to cultural factors to build a 
specific urban area with distinctive features, creating a highlight in the process of urbanization in Soc 
Trang city. 
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Abstract: 

 

Akbari Qilla, the historic center of Gujrat, built in 1580, offers an old-world charm that fosters a 
culturally rich community. Also known as Gujrat Walled city, the hustling streets, the vibrancy of the 
old city life and the people who live like a close-knit family, are the heart of the city. The transition 
from developing nation by modernization has led to rapid urbanization in Gujrat over recent decades. 
The houses in Gujrat fort are arranged in typical neighborhood planning and are commonly two or three 
stories high, with facing of brickwork. The allure, charisma and personality of walled town of Gujrat 
are the outcome of different historic periods i.e. Hindus, Mughals, Sikhs and British. The Walled town 
of Gujrat is about 440 years old and it is still preserved in original form but there are deteriorations, 
encroachments, transformations and reconstructions. This historical walled city is decaying and 
crumbling and the district government has made no actions to conserve and protect the rich cultural 
inheritance for coming generations. Presently the conditions are not very good due to negligence of 
users, climatic impacts and also due to long span of time. The research is focused on exploitation of 
tourism industry and exhibition of cultural traditions that can stop the deterioration process through 
economic benefits. The study concluded with the recommendations for the cultural exhibits with 
economic incentives to promote tourism in the area.   

 

Keywords---Walled City; Gujrat; Mughal; Fort; Architecture; Culture; Tourism 
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Abstract 

 

 Spices are not only a common culinary seasoning, but also an important attribute of the world 
history of mankind. Spices open up a world full of knowledge of cultural history, traditions, a healthy 
lifestyle, and are an integral part of a person's lifestyle. 

 
  For many centuries, incredible events in world history revolved around spices. People in the 
past times really made them the heroes of their lives. Spices influenced many social things, namely the 
creation of world trade, the development of market relations, and the creation of social hierarchies. 
The discovery of the New World by Europeans would not have happened without the craving for 
spices. Spices played not only a culinary, but also a ceremonial, social role. The immoderate use of 
spices is explained by the lack of food storage techniques at that time. 

 
 Wealthy strata of the population showed a surprising desire for particularly spicy dishes. The 
wealthier a person was, the more spices he added to his dishes. In a symbolic sense, the physiological 
taste of spices was closely intertwined with social ties, power relations, wealth and prestige. Spices 
were given like treasures, they were accumulated like jewels. They were a status symbol for the ruling 
class, a symbol of power that was first displayed and then consumed. Perceiving social and cultural 
relationships and circumstances through taste became a self-evident, almost unconscious ability in the 
Middle Ages through taste. At this time, new markings of a new culture of life, interest in beautiful 
objects and elegant manners appeared in Europe. More and more new lifestyles were produced, which 
deepened the distance between the ruling and plebeian social strata. Spices were the center around 
which the rest of the luxury items were grouped. The luxurious architecture of Venice is a monument 
to the spice trade and the accumulation of money.                                      
 

Key words:  spices, history, human culture, socio-cultural changes. 
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Abstract  

In the Bapedi society, communication is one of the key ingredients for success in communal music-
making and social cohesion. The creative music-making takes place during a process of interaction 
between the participants’ musical experience and competence, their cultural practice and their 
instructions. Altogether this forms the affordances in the creative situation. The talent of composition 
is based on musicality, together with certain influences that have been of importance in the development 
of the necessary motivation and mental attitudes such as the inspiration of composer – performers. The 
art of composing requires a reliable musical memory. The underlying intent of this study was to 
investigate the pivotal role played by communicative relationship in communal music-making within 
Bapedi people’s cultural context. The primary question raised for this study is: how is communication 
integrated into musical creativity within Bapedi people’s cultural context? The study used a naturalistic 
approach, and the methods of data collection were oral interviews that were conducted through face-to-
face interaction, observations, and video recordings of cultural and social performances. The interviews 
were aimed at eliciting first-hand information on the knowledge of the subject matter. The secondary 
sources included among others, materials such as Journal articles, books and theses, and of course 
personal experience. The results showed that most Bapedi songs employ the call-and-response pattern, 
and this pattern allows for spontaneity, communication, and self-expression. It was concluded that in 
the Bapedi culture music-making involves learning the why and how of musical creativity and musical 
creativity revolves around ‘making musical sense and making musical meanings. 

 

Keywords: Bapedi society, communication, communal music-making, interaction, cultural practice, 
call and response. 
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Identification of species distribution and the habitats occupied by them is a necessary step in species 
conservation process. Although the studies need much time and budget. Hence, species distribution 
modeling methods are used in this field to solve the problem. Modeling the distribution of endangered 
mammal species to identifying suitable habitats is important for prioritizing habitats.  This study was 
conducted to model the distribution of Goitred gazelle (Gazella subgutturosa) using MaxEnt method in 
South Khorasan province-Iran. Gazella subgutturosa with conservation status of vulnerable (VU) is one of 
Bovidae species living in plain and steppe regions of Iran and its population has declined dramatically. 
Thirty environmental variables including climatic, topographic, and land cover/land use were used as input 
to the model and the relationship between presence data and environmental variables was mathematically 
defined using MaxEnt. Model evaluation showed that the model for Goitred gazelle perform significantly 
better than random model. Our results highlighted the importance of environmental variables including 
climatic variables in the distribution of Goitred gazelle throughout South Khorasan province. According to 
these results, suitable habitats for Goitred gazelle is located in the south of South Khorasan province. The 
Jackknife test also showed that the model was successful in predicting the distribution of Goitred gazelle 
and the variables of annual temperature, isothermal index and annual precipitation had the most importance 
for presence of Goitred gazelle in South Khorasan province. Accordingly, we recommend that wildlife 
managers use this study to develop conservation strategies directed toward maintaining or ameliorating the 
quality of Goitred gazelle potential habitat along its distribution in South Khorasan province.  

Keywords: Gazella subgutturosa, MaxEnt, suitable habitat, wildlife 
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Abstract 

Evoking technologies have made it possible to acquire precise information concerning genetic 
makeup. Today, scientists are able to identify a specific genetic disorder that causes diseases either in 
human, animals or plants. The concept of fortune telling can be traced back to the late 17th century 
through cartomancy but the modern day methods of prediction were adopted as fortune telling in 
western culture in the recent years. As predicted, improved knowledge regarding genome will soon 
make diagnoses more accurate and the method of treatments more effective that will considerably 
reduce or prevent unnecessary eventuality. This paper is a content survey of genetic fortune telling. 
The paper discussed the science behind it and the overall implication on culture, genome and crops. 
The merits and demerits were further discussed in the paper. In order to collect relevant information 
for discussion purpose on the paper, questionnaire instrument was used to gather data using online 
Google form from respondents. The information collected were collated and subjected to reliability 
analysis. Conclusively, recommendations were given. 

Keywords: Genetic fortune telling, Culture, Genome, Crops. 

 

INTRODUCTION 

The adoption of evoking technologies has cut through numerable industries including the healthcare 
sector. These technologies have brought profitable innovations that have resulted to life saving 
adventure among which is a breakthrough that enables the scientist to predict a people’s health issue 
based on their gene information. This is known as “Genome-Wide Score”.  

 

 

 

 

Genetics forms one of the key frames of biology and intercept with other areas such as agriculture, 
biotechnology and medicine. Genetic Fortune Telling is the science of predicting future possible 
diseases and other traits base on specific gene behavior. The term Genetic testing is used as 
synonymic for Genetic fortune telling. The technology behind Genetic Fortune Telling helps in the 
study of the DNA of an individual so as to be able to predict the chances of getting a particular 
disease, getting hooked to a particular habit, future success or failure over a course of time or period 
by the interpretation of the person’s genome data. 
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RELATED LITERATURE 

According to Melton (2008), Fortune telling is the act or practice of predicting the information about a 
person’s life. The concept behind fortune is practically identical to the traditional practice of 
divination with the use of crystal ball by soothsayers (Pliny the Elder, 1831). Melton (2008), further 
explain that Methods of divination from non western cultures were adopted as methods of fortune 
telling in western popular culture during the 19th and 20th century although there are a lot of 
controversy based on religion believe or indoctrination. Associated press (2010), emphases that an 
example of fortune telling as an item in pop culture was used to predict the outcome of the matches 
played by the Germany national football team at the Sea Life Aquarium at Oberhausen. Hollands, et 
al. (2016), denotes that the terms nutritional genomics or nutrigenomics is the study of how genes 
interact with the foods, crops and supplements eaten to influence health outcomes. Li et al. (2016), 
emphases that behavioral changes can be predicted from the results of genetic testing or genetic 
fortune telling. This is emerging as a priority area of research in recent years. 

Merits of Genetic Fortune Telling 

1. The knowledge of a diagnosed disease of a particular disease will go a very long way to help 
seek for possible treatment of such disease. 

2.  It will also help scientist or researcher in preparing better medicine and aid the follow up of 
the concern. 

3.  Genetic testing or predictions can serve as aids to help create an extended life span plan. 

 

Demerits of Genetic Fortune Telling 

1. Having a pre-knowledge of an existing disease can create a life long scar that can take away 
the beauty of the reasons of being alive. 

2.  It can also cause a shift from the Era of Tradition/ custom to the unprecedented Era of 
Genetic discrimination. 

3.  Genetic testing or prediction is a Natural killer of  nature’s oath of secrecy as personal/ vital 
information will be exposed into the hands of many interest.  

 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

This paper adopted a content survey of genetic fortune Telling. Drafted copies of questionnaire were 
administered to 100 respondents using online Google form questionnaire instrument. The collated 
responses were subjected to Cronbach’s alpha reliability analysis. The result of 0.76 gave a good 
reliability index of the instrument. The entire exercise took place within the space of two and half 
weeks before completion. 
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RESULT AND DISCUSSION 

 
The chat analysis in Fig. 1 indicates that majority of the respondents agree that  major importance of 
predictions or genetic testing is for the identification of  genomic DNA that encodes genes. This result 
can go a very long way to aid the research findings of possible solutions.  

 

 
The responses in Fig. 2 clearly shows that majority of the respondents are well in support of the 
statement that genes are means to knowing or gathering vital information  about the future. An illness 
or smartness can be detected from DNA testing as this knowledge can help in futuristic plans.  

 
Fig. 3 indicates from the responses that most of the respondents affirm that genetic variation is a core 
factor in making predictions as there are constant drift or changes taking place any time the genetic 
variants produces proteins.  
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From the chat analysis in Fig. 4, a greater number of the respondents agree that  DNA testing can 
reveal genetic disorderliness in the cell of a living organism. The responses deduced that genetic 
fortune telling can help predict the chances of getting cancer, heart attacks and other forms of 
diseases.  

 

 
The pictorial representation in Fig. 5 shows that a larger number of the respondents supported the 
statement that genetic testing has implication on crops. The respondents explain that the genome of 
cells of the chlorophyll pigments of plants is responsible for photosynthesis which is the key 
manufacturing unit of plant from sun light. They explain that if the plant is deficient in acquiring 
sufficient food, the resultant will be insufficient crop productivity.  

CONCLUSION 

In this paper, we have discussed the basic frame work of genetic fortune telling synonymic as genetic 
testing. Some of the merits and demerits were also discussed. The innovative technology behind 
genetic-fortune telling has all it takes to improve healthcare industry using Genomics to advance the 
understanding and treatment of diseases.  
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Abstract 
 
Rational human nutrition is one of the conditions for ensuring working capacity and longevity. Currently, 
locavores, as eating according to the geographical principle, is becoming widespread. The costs of 
transportation, as well as special preparations and preservatives for long-term storage and improvement of the 
products appearance reduces. Such products are more "healthy". Due to lower transportation costs, the 
production of such food causes less harm to the environment. The environmental friendliness of local products 
can be checked; as such, products are often purchased directly from the manufacturer. At farmers markets, 
buyers are more likely to interact with sellers, which allows them to learn more about a particular farm and its 
products. Farmers markets can become a popular tourist attraction. For fruit and berry products assortment 
expand, we suggest introducing the Jošta plants as sources of biologically active substances into farm and 
individual gardening. The Jošta hybrid combines the phytochemical characteristics of two fruit species with high 
antioxidant capacity, namely black currant and gooseberry. This hybrid is among the rare fruit crops. Moreover, 
the study of the secondary metabolites chemical composition and antioxidant capacity of the fruits and other 
parts of plants has practically not been carried out. The aim of the work was to study the accumulation and 
composition of phenolic compounds with antioxidant capacity in the fruits of Jošta plants growing in the steppe 
zone to determine the prospects for cultivation in the region. The high total content of phenolic compounds, 
flavonoids, free phenolic acids, the total antioxidant capacity and iron-reducing activity in the fruit peel and pulp 
were determined.  The Jošta can be recommended for the cultivation and use of fruit products in functional 
human nutrition and, in particular, in the restaurant business for the presentation of the author's intellectual 
interpretation of local products. 
 
Keywords: food sector, health, Jošta plant, hybrid fruit, antioxidants. 
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Abstract 

Transgenic plant refers to genetically modified plants in which one or more gene is introduced to get 
desirable characteristics through genetic engineering. Transgenic technology is increasingly used to 
meet the requirements of the growing population. It is beneficial to develop new varieties of 
genetically modified plants of high quality and enhance genetic improvement of agriculture. The 
development in transgenic technology is due to the use the most modern form of biotechnology known 
as genetic engineering. Genetic engineering is a method that uses laboratory-based technologies to 
alter the genetic make-up of an organism. The advancement in genetic engineering causes 
manipulation of crops to increase yield, which guarantees food supply for the increasing population 
worldwide. The basic purpose for which transgenic crops are grown is to produce herbicide and 
insecticide resistant soybeans, corns, cotton and canola. Other examples include commercially grown 
sweet potato which is resistant to a virus which can destroy most of the African harvest, rice with 
increased iron and vitamins that may decrease the risk of chronic malnutrition in Asian countries. 
There are bananas that are used to produce vaccines against infectious diseases such as hepatitis B, 
fish that matures rapidly, fruits and nuts that yield year earlier than their season. Many transgenic 
plants with nutritional enhancement have been developed till now. Golden rice is a GM crop which is 
based on the production of biofortified crops to meet micronutrients malnutrition and is grown to 
produce beta-carotene, which is not normally present in rice. When beta-carotene enters the human 
body it is transformed into vitamin A which is important for healthier skin, immune system and vision. 
Future technologies might allow achieving self- sufficiency in food production, to resolve certain 
problems confronting their most vulnerable populations and to preserve the international 
competitiveness of their products. 

Keywords: Transgenic, Genetic Engineering, GM, Golden Rice. 
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Abstract 

 

The purpose of this project was to create a new type of bun with its filings made from Bilimbi, a tropical 
fruit, as an alternative snack for the community. Bilimbi grows abundantly in the region but it is hardly 
consumed by the locals which causes the fruit to wither and rot as organic waste. In addition, majority 
of the low-income families were hit hard by the pandemic as many farmers, small business owners and 
employees lost their source of income and this resulted in extended deprivation of nutrients as many 
could no longer afford to buy food. Thus, this project aimed to create sauce out of this fruit and used it 
as fillings for buns since the locals are fond of eating staple like rice or bread with spicy sauce known 
as “sambal”. Bilimbi grow wildly across the country but it is rarely consumed by the community due to 
its lack of aesthetic appeal and its limited economic value. However, the plant can serve as main source 
of food that provides nutrients to the locals if they are introduced to a recipe on how it can be made into 
a snack that costs little. In fact, it can boost the local economy if the community taps into it as a new 
ingredient for food products that they sell. This research was conducted on a selected number of 
respondents who sampled the buns with Bilimbi sauce as the fillings and rate these samples based on 
several criteria including taste, aroma, texture, appearance and its nutritious content. 

 

Keywords: bilimbi, sauce, buns, nutrients  
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COMPARATIVE ASSESSMENT, PROXIMATE ANALYSIS AND ACCEPTABILITY OF 
THREE LOCAL TUBER FOOD PRODUCTS PREPARED WITH FORTIFIED ỤTAZI (G. 

LATIFOLIUM) SAUCE 

 

Nwokorie, Edwin Chigozie  https://orcid.org/0000-0002-4722-4154 

Department of Hospitality Management, The Federal Polytechnic Ilaro, Nigeria 

 

Abstract  

 

Traditional African foods are gradually facing extinction due to the westernization of the African 
culture. The need to ensure cultural renaissance through culinary tourism becomes imperative by the 
introduction of the forgotten African cuisine into the local restaurant industry. This study compared 
the acceptability level of food products produced from three local tuber crops – yam, cocoyam and 
potato – consumed with palm oil sauce curdled with Ntụ Ngụ, fortified with G. latifolium and other 
active local ingredients. Proximate analysis was carried out on the sauce to determine the composition 
of the mineral constituents of ash, crude fat, crude fibre, crude protein, and moisture present in the end 
product. Panelists for sensory analysis were selected from a population of employees of a 
multinational company who are patrons of local restaurants in the study area. Sensory analysis was 
carried out by the trained panelists to compare consumption likeness and determine the acceptability 
of the products by consumers. Result showed acceptability for the three tuber products with the G. 
latifolium sauce. However, the G. latifolium sauce with yam has the highest mean response compared 
to the other products. The study recommends a gradual introduction of the product into the food 
market through the restaurant industry to progressively gain popularity. 

 

Keywords: African foods, culinary art, culture, experience economy, gastronomy, tourism 
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MANAGEMENT USAGE AMONG POULTRY FARMERS IN KWARA STATE, NIGERIA 
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Abstract 

Sources of information on the use of combined pest control measures for sustainable ecofriendly 
environment is germane in poultry production. This study assessed respondents’ socioeconomic 
characteristics, sources of information, pest prevalence, constraints and utilisation of Integrated Pest 
Management (IPM) in kwara State. A multistage sampling procedure was used to select 120
respondents for the study. Data collected with questionnaire were analysed using descriptive 
(percentages, frequency, weighted mean score and mean) and inferential statistics (chi-square and 
PPMC) at α0.05. Result shows that the mean age and years of business experience were 43.0±9.9 and 
7.3±5.8years respectively. Most of the respondents were married (81.7%), male (65.0%), had tertiary 
education (84.2%), reared broilers (51.7%), had four cycles of production within a year (57.5%) with 
average stock size of 809.3 birds per cycle; and were members of Poultry Association of Nigeria 
(PAN) (96.7%). The mostly utilised IPM information sources were from poultry farmers (68.3%), 
workshop (67.5%) and internet (66.7%), with the most prevalent pest being flies (1.48) and was low 
for 54.2% of the respondents.  The respondents’ most utilised IPM method was quick removal of dead 
birds from the farm ( 2.86) which was high for 60%. However, respondents’ most prominent 
constraint to IPM usage was subsidy on pesticides by the government ( 2.69) and was high for 
60.0%. Significant relationship existed between respondents’ IPM usage and sources of information 
like family ( 0.938;p=0.005) and internet ( 1.000;p=0.000); years of education attainment 
(r=-0.022;p=0.021), prevalent pest (r=0.577;p=0.051) and constraints to IPM usage 
(r=0.186;p=0.012). IPM information sources positively influences its utilisation, hence such sources 
should be empowered by the relevant stakeholders for sustainable ecofriendly environment. 

Keywords: Integrated Pest Management, Poultry Association of Nigeria, Ecofriendly environment, 
Pesticides. 
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SERUM ELECTROLYTE LEVELS OF HERITAGE TURKEY TOMS ADMINISTERED 
AQUEOUS MORINGA OLEIFERA LEAF AND SEED EXTRACTS. 
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1, 2Department of Agricultural Technology, Federal Polytechnic Oko Anambra state Nigeria. 

 

Abstract 

Introduction: Serum electrolytes are essential in the homeostatic function of the body system. 
Electrolyte values are important in the diagnosis of clinical signs and symptoms when affected by 
diseases, feed additives and feedstuffs. Abnormal electrolyte levels were associated with abnormal 
functioning of the nerves and muscles of birds. Hence the need to examine whether there were effects 
(positive or negative) on heritage turkey tom after administering Moringa oleifera leaf and seed 
extracts. 

Materials and methods: A total of 36 male turkeys were used for the study that lasted for 38 weeks, 
which were randomly assigned into four treatment groups. Replicated three times, each treatment  
were administered 0 gram of Moringa (T1), 1 gram of Moringa seed alone (T2) combination of 0.5g of 
Moringa seed and 0.5gram of Moringa leaf (T3)  lastly, 1 gram of Moringa leaf alone (T4) . Blood 
samples collection was done at 36 weeks of age via wings. The collected blood samples were analyzed 
for calcium, potassium and sodium levels. The mean values of the results generated were analyzed 
using Duncan HSD test was used for testing difference of means. The treatment effect was considered 
significantly if P- values were less than 0.05. 

Results:  The calcium level did not differ significantly (P>0.05) among the treatment groups. The 
Potassium (mEq/L) level differed T1 (3.70± 0.12b) T2 (3.19 ±0.07c) T3 (3.97± 0.13ab) T4 (4.13± 0.00a). 
The Sodium (mEq/L) level differed significantly (P<0.05) where T1 (125.75 ± 0.83a), T2 (119.04 ± 
0.23c) T3 (127.84±1.45a) T4 (126.45±0.63a). 

Conclusion: From the results above the calcium and potassium level was highest in the leaf alone 
extract group, this may imply that the Moringa leaf is a good source of calcium and potassium.  These 
levels of serum electrolytes analyzed were within the recommended levels and did not take a definite 
pattern as to be ascribed to the negative effect of the extracts. Therefore Moringa oleifera boosted the 
serum electrolyte of the heritage turkey toms. 

 

Keywords: potassium, sodium, calcium, turkey.   
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AGRITOURISM A PATHWAY FOR BOOSTING THE RURAL LIVELIHOODS 
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2Department of Home Economics, Govt. College University Faisalabad, Pakistan  

 

Abstract  

Globally, developing countries are increasingly using tourism as means of social and economic 
development. This sector has also a great potential to make other sectors more profitable by linking 
these sectors like industries and agriculture. Over the past decades, the agritourism concept is growing 
readily with the increasing interest of urban-based communities in rural life and has been proposed as 
an alternative to minimize the economic depression in rural masses by increasing the farm income. 
Agritourism mainly creates a space of interaction for tourists and agriculturists. This link is in the form 
of sharing culture, heritage, agricultural sites, traditional food, and accommodation for the tourists. 
Agritourism drives economic growth and prosperity, particularly for youth and women it creates decent 
work opportunities. It is also considered a pathway for skills and professional development. These 
activities create farm revenue and employment opportunities which mitigate the effect of food insecurity 
and enhance the rural livelihood. Other than promoting socio-economic growth, the tourism sector also 
promotes peace, discovering cultures, and helps to conserve the tourist destinations, heritage, and natural 
wonders. It is also a great opportunity for the urban communities to visit the rural sites and enjoy the 
traditional food and experience rural life, and it is also a great way for the rural communities to sell their 
products in a better and easy way direct to the end users and get maximum profit. No doubt, there are 
several ways and possibilities for developing agritourism in developing countries, but still, there are 
various issues for the success and development of this sector in developing countries. 

Key words: Tourism, Agritourism. Livelihoods, tourism and livelihoods, social and economic growth  
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Abstract 

 

Of course, every human being is curious to know about how the food he eats is actually grown in the 
fields. Agritourism is a kind of tourism in which people visit different farms and fields to have first hand 
knowledge about the cultivation and growth process of different fruits, vegetables and crops. 
Agritourism in Pakistan in connection with the poverty alleviation of small farmers is a great and very 
much doable idea.  

This is a case study of a bamboo farm near Lahore which is earning hundred folds through Agritourism 
than its conventional farm income. The farm named "Rana Resort '' was a forty acres conventional 
bamboo farm with the average yearly income of 30 to 40 lacs Pkr.($ 15000 to 20000).  A few years back 
the management of the farm made a few changes in the farm to convert that into an agritourism hub. 
They made some roads, a cafe and a restaurant and few rooms for the visitors in the farm.  

 

After these necessary measures they had a little advertising campaign especially focusing the school 
going kids. In a matter of few years the farm is now a big brand in agritourism. Nowadays, on average, 
about 2000 people visit the farm daily. An entrance ticket of 300 Pkr is imposed. Monthly revenue of 
Pkr 15 million ($ about 75000) is generated through only these entry tickets. Rest of the incomes through 
cafe, restaurant and rooms etc. along with the conventional bamboo income is additional.  

 

Keywords: agritourism, Rana Resort, bamboo 
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Abstract 

The urgency (priority) of the implementation of this research is the urgent need for policy patterns and 
strategies to develop the concept of green entrepreneurship to support the attractiveness of tourists 
visiting ecotourism destinations in West Nusa Tenggara province as one of the unique competition 
strategies in the tourism industry both nationally and globally. This research activity consists of 
activities to establish the vision and mission of ecotourism and green entrepreneur, evaluation of triple 
helix support factors (government, academia, and green product business actors) in the development of 
ecotourism, evaluation of internal factors of ecotourism, SWOT analysis, alternative strategies, 
quantitative strategic planning matrix,  choosing an ecotourism development strategy based on green 
entrepreneurship, and establishing a green entrepreneur development strategy model in the weaving 
and pearl industry. Pringgasela Village in East Lombok has the potential to be used as a model of a 
unique eco-friendly weaving center tourist village in the world.  

Keywords: Green entrepreneurship, local uniqueness, eco-tourism 

 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey 

605 
 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF AZERBAIJAN 

 

RZAYEVA GUNAY 

Baku, Azerbaijan 

State Tourism Agency 

"Yanar dag" State History- Culture and Nature Reserve 

Head guard of fund 

 

The national-moral and material values of each nation are considered its national wealth. The cultural 
heritage of Azerbaijan, which has an ancient and rich material and spiritual culture, occupies a special 
place in the world culture. These cultural values include clothes and decorations. One of these examples 
is Kalagai, which is considered a head covering used by Azerbaijani women since ancient times. Various 
types of headdresses, which were passed down from generation to generation and used until the 
beginning of the last century, are currently kept in museum collections. The main national costumes of 
Azerbaijan stand out for their originality and uniqueness. 

The production history of kalagayi in Azerbaijan is quite ancient. The kalaghayi produced here differ 
from each other according to their ornaments. The richness of the patterns made on Kalagayi has 
fascinated people for centuries. In this sense, he managed to attract the attention of the world. At the 
meeting of UNESCO's Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage held on 
November 26, 2014, the art of Azerbaijan Kalaghayi was included in the Representative List of 
UNESCO's Intangible Cultural Heritage under the name "Kelaghayi Symbolism and Traditional Art". 
The result of the state's concern confirmed at the international level that Kalaghayi art is the most 
important cultural example in the system of national and moral values and traditions of the Azerbaijani 
people. 

Kalagayi was added to the head accessories and national clothing of Azerbaijani women several 
centuries ago. This headdress, which has not lost its importance to this day, continues to be a part of the 
clothing of Azerbaijani women at all ages, unlike a number of other elements. 

Today, kalaghayi is becoming more and more popular. Now, kalaghayi is used not only by old women 
who remember the experience of past generations. Kalagayi is also loved among young people, it can 
be found in the most unexpected forms of modern clothing. It is interesting that tourists coming to 
Azerbaijan from different countries are happy to buy kalaghayi. 

 

Keywords: intangible cultural heritage, headdress, value, traditional art 
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BELİEF CULTURE OF AZERBAİJAN
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Baku,Azerbaijan
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“Yanar Dag” State Historical-Cultural and Nature Reserve

Museum curator

Summary

Certain worldviews and beliefs existed among the tribes that lived in different periods throughout human 
history. The roots of the pre-Islamic ideas of the Azerbaijani population go back to very ancient times. 
Their traces are reflected in folk beliefs and have been preserved to this day.

Beliefs or faiths by other names occupy a special place in the folklore of every nation. Beliefs are closely 
related to the spiritual world and history of thought of the people. Every corner of Azerbaijan, whether 
it is a village or a city, is rich in different beliefs. Beliefs hold many secrets about the deepest past of 
our culture. Beliefs are based on a mythical worldview. Most of the beliefs are related to mythical 
images. Faith has been the main rock of human life in all societies. Primitive beliefs, religious mythical 
ideas are considered valuable for every nation. There are a number of ancient beliefs in Azerbaijan, such 
as mountains-stones, trees-plants, fire, pyres considered sacred places, ancestor worship, and faith in 
mind.

Beliefs related to the Sun, its attributes, fire, and metal are also widespread in the ancient belief system 
of Azerbaijan. It is not for nothing that our country, which has an ancient history and culture, is called 
the Land of Fire. In addition, we have many beliefs related to the sun. it is also found in the ancient 
Sumerians. This means that the beliefs are also related to each other. According to the ancient Turkish 
belief, fire protects the cold tribe.

This system was engraved in the memory of Azerbaijanis and played such a strong role in their spiritual 
world that today they try to keep it alive in the beliefs and traditions of such peoples.

Key words: Belief, outlook, holy places.
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Abstract

The communal home of Binh Thuy is among the oldest communal houses in the southern region of 
Vietnam. After more than a century of existence, the Binh Thuy communal home has become a symbol 
of the robust architectural traditions of the South. Despite undergoing numerous restorations, this 
location has retained its intrinsic tranquility. As is customary, the Ky Yen festival is conducted annually 
to honor the ancestors and gods who helped to construct the homeland, and the country, and expand the 
area, as well as to pray for peace and prosperity. Along with the long process of formation and growth 
in history, the Ky Yen festival at Binh Thuy communal house has developed its distinctive river area 
cultural values. The recognition of the Ky Yen festival at Binh Thuy community house as a national 
intangible cultural heritage by the Ministry of Culture, Sports, and Tourism in 2018 is evidence that the 
Ky Yen festival has distinctive cultural significance. unique that few locations possess. This study
examines the cultural identity values of the Vietnamese people in the southern region, as exemplified 
by the Ky Yen celebration at Binh Thuy Dinh, and proposes methods to help preserve cultural values. 

Keywords: Cultural identity, Binh Thuy Temple, Ky yen festival 



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey

LUNDAYEH INDIGENOUS KNOWLEDGE ON FOOD PLANTS AND ANIMALS
IN LONG PASIA, SABAH, MALAYSIA

Kennedy Aaron AGUOL
Centre for the Promotion of Knowledge and Language Learning (CPKLL),

Universiti Malaysia Sabah,
88400 KOTA KINABALU

SABAH, MALAYSIA

ABSTRACT 

A preliminary study was conducted among indigenous Lundayeh community regarding their 
knowledge on food plants and animals commonly used in Lung Pa’ Sia’, Sipitang District, Sabah, 
Malaysia. The aim of the research was to record plants and animal species used by indigenous 
Lundayeh as food resources. In this study, ethno-botanical and ethno-veterinary approach was
employed that included open-ended, semi-structural interview and exploratory method. Two Village 
elder, one able informant and 15 respondents had participated and contributed as information sources. 
20 families of edible plants, 16 families of fruit trees, one dozen of jungle game meat and 8 game birds 
are used as food sources by Lundayeh community. All of those plant and animal families are found 
within Lung Pa’ Sia hamlet, both wild and cultivated. Brassicaceae and Convolvulaceae were used as 
leafy green vegetables, Cucurbitaceae was used as vegetable, and Solanaceae was used as fruits, 
vegetables and spices. Zingiberaceae was used as spice source and Afa’ fulung (Albertisia papuana
BECC) was used as Umami enhancer.

Keywords: Indigenous knowledge, Lundayeh Food Resources, plants and animals 

INTRODUCTION 

Sabah situated at the Northern most on Borneo Island is a country blessed with high degree of plant, 
animal and indigenous ethnicity diversity. Sugau and Nur Adillah (2014) reported that the number of 
plant species in Sabah is more than 8,000 species. According to Martha et al. (2016), local knowledge 
on food plants and animals enable the utilization of these diverse natural resources for the benefits of 
the indigenous communities. Numerous plant species in Sabah have been used as source of foods, 
medicines, local handicraft and traditional food and textile dyes since ancient times. Indigenous 
knowledge in plant use inherited from forbears is transcendences through oral tradition and rarely
written. The knowledge of food plant and animal species varies between indigenous groups or 
communities and highly dependent on the availability of plants and animals surrounding their domain. 

LITERATURE REVIEW 

Lundayeh is one among 35 indigenous tribes of Sabah that lives in the interior highland districts of 
Sipitang, Tenom and Keningau according to LKNS (2016). Lundayeh categorized food plants and
animals based on its function and role in daily sustenance. It is categorized based on the practice of 
Lundayeh food system, such as staple food plant and animal, alternative food source, vegetables, 
fruits, mushrooms, spices and flavor enhancer. Hoare (2002) described that the Lundayeh had
maintained their traditional food through proper forest management and stewardship. Unrecorded 
indigenous knowledge could be lost over time and even extinct. Therefore, written documentation is
vital to prevent the loss of indigenous knowledge. Ajiningram (2011) reported the mega diversity of 
Nonkayu Forest Reserve and massive indigenous knowledge of Dayak Lundayeh in Malinau, East 
Kalimantan. This study aimed to identify and record the indigenous knowledge on food plants and 
animals among the Lundayeh of Lung Pa’ Sia’. 

1608



International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey

609

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted in Long Pasia (Lung Pa’ Sia’), Sipitang District, Sabah, Malaysia. Lung Pa’ 
Sia’ is a rural settlement located in the Sabah Southwest Borneo Highlands populated by more than 
90% Lundayeh; the others are Murut, Kayan-Kenyah, Timorese and Lanrantuka Adunarra. The main 
livelihood of Lung Pa’ Sia’ Lundayeh revolves around farming of fragrant Adan Rice, Rubber and
Palm Oil small holder, gathering of jungle produces when in season and hunting. The data were 
collected by open-ended and semi-structural interview and explorative method following Martin 
(1995). Primary informant and respondents were determined by purposive sampling method following 
Giday (2009). Descriptive statistics were used to describe the number of plant species based on its 
usage.

FINDINGS AND DISCUSSION

The study listed 20 families of edible plants, 16 families of fruit trees, 12 types of jungle meat and 8
types of birds were used as food sources by Lundayeh community of Lung Pa’ Sia’. This level of 
indigenous knowledge could have developed in the presence of high biodiversity of plants and animals 
around the settlement and their infinite ability to use a great variety of plant and animal resources 
surrounding the study area. Food plant species that have been recorded is dominated by Brassicaceae, 
Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Gramineae, Solanaceae and Zingiberaceae family. All of 
these plant families are easily sourced in the settlement either gathered in the wild or cultivated in 
kitchen garden allotment and so they become more frequently used. The number of species from those 
families representing 63.26% of the total species used as food plants (Fig. 1).

Figure 1: Families, genus and species of food plants used by Lundayehs in Lung Pa’ Sia’

LIST OF PLANTS USED BY LUNDAYEH LUNG PA’ SIA’

Alliaceae
Lundayeh use of Alliaceae family is represented by red onion and garlic which are used to aromatize
stir fries while chives are prepared as a main dish or incorporated into omelet.

Lundayeh English Scientific
Bawang sia Red onion Allium cepa L.
Bawang putih Garlic Allium sativavum L.
Kusai Chives Allium tuberosum
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Lundayeh use Amanitaceae family either fresh or dried. Stir fried mushroom is also a common dish.
Kulat Elub or Mushroom (Amanita sp.) is also added into curry and light broth.

Amaranthaceae
Blood red amaranth is prepared as vegetable dish either stir-fried or made into a broth with dried 
anchovies or meat.

Lundayeh English Scientific
Kuru sia Blood Red Amaranth Amaranthus tricolor

Apiaceae
Celery and Coriander are always chopped and sprinkled onto chicken, fish, pork and water buffalo 
clear soup broth.

Lundayeh English Scientific
Doon Sup Celery Apium graveolens var. secalinum
Doon Katumbar Coriander / Cilantro Coriandrum sativum

Araceae
Taro yam is prepared boiled and eaten with a pinch of mountain or highland salt. It is also cooked with 
canned stewed pork.

Lundayeh English Scientific
Ufa’ Taro Yam Colocasia esculenta (L.) Schott.

Bambusoideae
Lundayeh use Bambusoideae family as Bamboo shoots in stir fry preparation. Puluh bulu betong or 
bamboo shoots (Gigantochloa levis) is also added into curry preparation. Surplus bamboo shoots are 
dried and are called Kireng puluh.

Brassicaceae
Lundayeh will always include one Brassicaceae family when preparing bitter a watery congee which 
is compulsory when having a lunch or dinner.

Lundayeh English Scientific
Dinudur Malabar Spinach Basella alba L.
Sayur Pait Large-petiole mustard Brassica juncea
Sayur Abi’ Horned Mustard Brassica juncea subsp. Integrifolia var. 

strumata
Sesei’ Head mustard Brassica juncea subsp. Integrifolia var. 

rugosa
Sayur Sawi’ Choy sum Brassica rapa subsp. parachinensis

Convovulaceae
Morning glory is prepared stir fried with garlic or with spicy sambal belacan while sweet potatoes are 
boiled, roasted on a hearth, cooked with sayur manis and also made into cakes and dessert.

Lundayeh English Scientific
Kangkung Morning glory Ipomea aquatica
Ubih War Sweet Potatoes Ipomea batatas

Cucubitaceae
Lundayeh uses Cucubitaceae family in myriad of ways. Pumpkin are cooked with sayur manis and 
coconut milk to form a main dish. It is also boiled, steamed and made into cakes. Gourds are stir-fried
with salted fish, dried anchovies, dry prawns and mung bean noodles to form a dish. Cucumber are 
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eaten raw or made into fresh pickle with pineapples and chilies. Angled loofah is stir fried with 
scrambled egg or made into a soup while Bitter gourd is prepared stir fried with pork, chicken or beef 
slices, made into a broth or stir fried with scrambled egg.

Lundayeh English Scientific
Bua’ Tacak Yellow pumpkin Cucurbita maxima 
Bua’ Tacak Abai Field pumpkin Cucurbita pepo
Bua’ Tacak Cina Spaghetti gourd Benincasa pruriens f. pruriens
Bua’ Tacak Fadey Wax gourd Benincasa pruriens f. hispida
Bua’ Tabuh Butternut pumpkin Cucurbita moschata
Bua’ Timun Cucumber Cucumis sativus L.
Sifula’ Angled Loofah Luffa acutangula
Paria Bitter gourd Momordica charantia L.

Euphorbiaceae
Cassava tuber are boiled or roasted and eaten on its own or made into cakes. The young shoots and 
leafs of Cassava and Sayur manis are made into bitter (watery congee) and macerated to make a 
vegetable stir fry with dried anchovies.

Lundayeh English Scientific
Ubih Kayu Cassava Manihot esculenta
Sayur manis Sweet leaf /Star

gooseberry
Sauropus androgynus (L.) Merr.

Fabaceae
Peanuts were prepared by boiling plain with salt or with turmeric and lightly salt. French beans, 
Winged beans and long beans are sliced thin diagonally and stir fried either with garlic or with slices 
of meat.

Lundayeh English Scientific
Kacang Tanah Peanut Arachis hypogaea L.
Paritak buncis French bean Phaseolus vulgaris L.
Paritak lebping Winged bean Psophocarpus tetragonolobus 

(L.) DC.
Paritak kadang Long bean Vigna unguiculata (L.) Walp.

Gramineae
Adley millet and Millet are used as cereal. It is prepared dry roasted and eaten as a snack. In could also 
be turned into a congee. Sugar cane is taken as a sweet treat by chewing into the cane. The 
introduction of roller mill allowed the cane to be crushed and filtered to get sugar cane juice to be 
drunk fresh or chilled. Muscovado sugar is also produced by boiling the sugar cane juice until its 
consistency turned toffee. Once it is cooled, the slabs of concentrated cane sugar are smashed and 
shifted before being packed. Maize is taken fresh and also dried. Young corns are taken as salad or stir 
fried with meat. Corn-on-the-cob roasted on wood fired Tetel (hearth), boiled or steamed and made 
into cakes.

Lundayeh English Scientific
Dalai karokob Job’s tears/Adlay millet Coix lachryma-jobi L.
Tabpu Sugar cane Saccharum officinarum L.
Binamud Millet Setaria italica (L.) Walp.
Dalai Corn Zea mays L.

Lamiaceae
Bawing (Garden mint) is used as garnish on meat and it is also drunk as herbal tea.
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Lundayeh English Scientific
Bawing Garden mint Mentha spicata L.

Lauraceae
Cinnamon powder is used as spice in cooking meat and making soup or broth. 

Lundayeh English Scientific
Kayu manis Cinnamon Cinnamomum burmannii

Menispermaceae
The use of Afa’ fulung (Albertisia papuana Becc) as Umami flavour enhancer concurs with Sulvi et 
al. (2019) its usage, role and function with other indigenous communities in Western Borneo Bekkai 
(Kenyah) & San-sangk (Banyadu or Banyuke - descendants of Bidayuh Bakati-Kanayatn marriage 
living among the Bidayuh).

Meripilaceae
Lundayeh use Meripilaceae family as a meaty mushroom stir fry. Kulat kecep or Hen-of-the-wood
(Grifola frondosa (Dicks.) Gray, 1821) is also added into curry preparation. Surplus mushroom are 
dried and are called Kireng Kulat Kecep.

Poaceae
Lundayeh use Poaceae family as staple food especially the short grain highland fragrant rice, herb and 
spice condiment in soup preparation. Bera’ Adan (Oryza sativa) or Adan rice is the single most 
important staple grain planted for food and valuable trade commodity. Gesimau or Lemongrass 
(Cymbopogon citratus Stapf.) is often used in clear freshwater fish broth preparation.
Solanaceae
Lundayeh uses Lada rayeh, Lada and Lada antu or pepper in spicing up their food. Bua’ Telefek or 
Cape Goose berry is often taken as a snack near the paddy field perimeter when taking a break from 
paddy planting. Tomatoes are taken fresh but more often it is cooked with freshwater fish and made 
into a soup. Beliwan, Biterong, Bua’ Ulem or Eggplants are prepared stir fried and added into curries. 
Potatoes are prepared as a dish often cooked with light soy sauce and meat and is also added into 
curries.

Lundayeh English Scientific
Lada Rayeh Pepper Capsicum annuum
Lada Birds’ eye chili Capsicum frutescens
Lada antu Bonnet pepper Capsicum chinensis
Bua’ Telefek Cape Gooseberry Physalis peruviana L.
Tomate Tomato Solanum lycopersicum
Beliwan Glossy Nightshade Solanum americanum Miller
Biterong Eggplant Solanum melongena L.
Bua’ Ulem Pea eggplant Soalnum torvum
Ubih gatang Potatoes Solanum tuberosum L.

Umbelliferae
Lundayeh use Umbelliferae family as a vegetable. Lobak merah or Carrots (Daucus carota L.) is often 
used in stir-fry, stew and soup preparation.

Zingiberaceae
Lundayeh use several species of Zingiberaceae as spices (Table 1). Likuaa (Alpinia galangal Willd.), 
Kunus (Curcuma domestica Valeton) and Lieh (Zingiber officinale Roscoe).

Lundayeh English Scientific
Likuaa Galangal Alpinia galangal Willd.
Kunus Tumeric Cucuma longa
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Curcuma domestica Valeton
Lieh Ginger Zingiber officinale Roscoe
Bua’ Saleh Torch Ginger fruit Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm.
Bua’ beluduh Torch Ginger flower Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm.
Baku’ Ucat Torch Lily Etlingera coccinea

LIST OF FRUITS USED BY LUNDAYEH LUNG PA’ SIA’

Fruit trees species that have been recorded is dominated by Anacardiaceae, Bombacaceae, Moraceae,
Rutaceae, and Sapindaceae family. All of these fruit families are sourced in the village either gathered 
in the wild or cultivated in orchards and are frequently used. The number of species from those 
families representing 57.14% of the total species used as fruits (Fig. 2).

Figure 2: Families, genus and species of fruits consumed by Lundayeh of Lung Pa’ Sia’

Anacardiaceae
Laam, Bua’ keramut and Lam karung are eaten fresh when it is in season. Bua’ Felaam is prepared 
into a lightly salted fermented pickle.

Lundayeh English Scientific
Laam Mango Mangifera indica L.
Bua’ Felaam Mango Mangifera pajang
Bua’ Keramut Mango Mangifera sp.
Lam karung Mango Mangifera sp.
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Annonaceae
Durian Belanda (Annona muricata L.) and Bua’ Nona (Annona reticulate L.) are the two species of 
Annonaceae family cultivated as seasonal fruit.

Lundayeh English Scientific
Durian belanda Soursop Annona muricata L.
Bua’ Nona Custard Apple Annona reticulata L.

Arecaceae
Lundayeh use Arecaceae family as Areca / betel nut (Areca catechu) chewing among the elders, young 
coconut (Cocus nucifer L.) water is consumed when in available and old coconut would be used to 
obtain thick coconut milk for making Kelupis rice cakes and curries.

Bombacaceae
Lundayeh most beloved treat is the jungle durians. Beleleh, Dalit, Lapun Salat and Lapun are collected 
in the eaten fresh.

Lundayeh English Scientific
Beleleh Red-Carotene flesh

midget jungle durian
Durio graveolens Becc.

Dalit Pastel Yellow flesh 
midget jungle durian

Durio oxleyanus

Lapun Durian Durio kutejensis
Lapun salat Durian Durio testudinarius
Lapun Durian Durio zibethinus Murray

Bromeliaceae
Lundayeh use Bromeliaceae family as a fruit. Bua’ Kaber or Pineapple (Ananas comosus L. Merr.). It 
is also prepared into a fresh pickle.

Caricaceae
Lundayeh use Caricaceae family as a fruit. Sesila’ or Papaya (Carica papaya L.) is also used as fruit 
pickle preparation, while leafs are made into a traditional medicine to remediate malaria fever and 
flowers are stir-fried as vegetable dish.

Euphorbiaceae
Lundayeh use Euphorbiaceae family as a fruit. Pugi or Tampoi in Malay (Baccaurea 
macrocarpa (Miq.) Muell.Arg.) is often taken as a snack fruit when in season.

Flacourtiaceae
Lundayeh use Flacourtiaceae family as a fermented fruit preparation. Bua’ Laam Fayang or Pangi in 
Malay (Pangium edule Reinw.) is often made into a lightly salted fermented fruit relish when in 
season.

Lauraceae
Lundayeh use Lauraceae family is often taken as a fruit when in season. Bua’ Talal or Butter fruit
(Litsea garciae Vidal.) is often eaten with a pinch of salt. The salt granule when macerated with the 
fruit flesh will produce smooth buttery consistency and eaten with rice in meals.

Meliaceae
Meliaceae family is often taken as a fruit when in season. 
Bua’ Lingat or Langsat in Malay (Lansium domesticum Correa.).

Moraceace
Bua’ Balunu’, Feriubi, Bua’ Laka’ and Bua’ Kiran are all eaten fresh when in season. 
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Lundayeh English Scientific
Bua’ Balunu’ Chempedak Artocarpus integer
Feriubi Jungle Chempedak Artocarpus cf. Primackiana 

Kochummen
Bua’ Laka’ Jackfruit Artocarpus heterophyllus Lamk.
Bua’ Kiran Tarap/Marang Artocarpus odoratissimus

Musaceae
Lundayeh use Musaceae family as a fruit. Bua’ Bong or Bananas (Musa sp.) is often eaten fresh, made 
into fried banana fritters, steamed banana cakes and its leafs are used as wrappers for steaming parcel 
or barbeque wraps.
Myrtaceae
Lundayeh use Myrtaceae family as a fruit. Jambu batu or Guava (Pisdium guajava L.) and Jambu Air
or Rose Apple (Syzigium aqueum) is often eaten fresh or made into spicy fruit salad.
Passifloraceae
Lundayeh uses Passifloraceae family as a fruit and vegetable. Bua’ Markisah or Passionfruit 
(Passiflora edulis Sims) is made into a cordial while Bua’ Timun Belanda or Giant Granadilla 
(Passiflora quadrangularis) is stir-fried with dried prawns and mung bean noodles (suhoon) made into 
a vegetable dish.
Rutaceae
Lundayeh uses Rutaceae family as a fruit and herb.

Lundayeh English Scientific
Buyor Pamelo Citrus maxima
Buyor Key Lime Citrus aurantiifolia
Buyor Calamondin Kasturi Citrus microcarpa
Buyor Kaffir Lime Citrus hystrix

Sapindaceae
Bua’ Sia’, Rambutan and Bua’ Beritem are all taken as fresh fruit when in season.

Lundayeh English Scientific
Bua’ Sia’ Rambutan Nephelium cuspidatum Bl. var. eriopetalum 

(Miq.) Leenh.
Rambutan Rambutan Nephelium lappaceum L.
Bua’ Beritem Rambutan Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh.

LIST OF JUNGLE MEAT USED BY LUNDAYEH LUNG PA’ SIA’
Bakaa or wild boar is the most prized meat from a dozen list of jungle meat. Fayo (Sumbar deer), 
Talau (Barking deer) and Palanuk (Mousedeer) are the other jungle meat favoured by this community.

Lundayeh English Scientific
Bakaa Wild boar Sus barbatus
Badan Small-toothed palm civet Arctogalidia trivirgata
Barangad Grey leaf monkey Presbytis hosei
Fayo Sambar deer Cervus unicolor
Fugeh Bornean Slow loris Nycticebus borneanus
Kubung Flying lemur Cynocephalus volans
Kuyad Long-tailed macaque Macaca fascicularis
Menelen Bornean Short-tailed Python Python breitensteini
Palanuk Mousedeer Tragulus napu
Talau Barking deer Muntiacus muntjac
Tarutung Porcupine Hystrix brachyura
Tubang Leopard Cat Felis bengalensis
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LIST OF JUNGLE BIRD USED BY LUNDAYEH LUNG PA’ SIA’
Eight type of game birds commonly hunted in Lung Pa’ Sia’ are Tapiak, Tuau, Balud,Mator, Bau’ 
Ulun, Gagor, Sukur and Karuak. 

Lundayeh English Scientific
Tapiak Bulwer’s Pheasant Lophura bulweri
Tuau Great Argus Pheasant Argusianus argus
Balud Green Imperial Pigeon Ducula aenea
Mator Green Pigeon Treron capelli
Bau’ ulun Suit 
Rayeh

Borneo Peacock Pheasant Polyplectron 
schleiermacheri

Gagor Red-breasted Hill Patridge Arborophila hyperythra
Sukur Spotted-necked Dove Streptopelia chinensis
Karuak White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

CONCLUSION
Lundayeh in Lung Pa’Sia’ used 49 species which belong to 37 genus and 20 families as food plants. 
Seven families have the highest number used as food sources, namely Brassicaceae, Convolvulaceae, 
Cucurbitaceae, Fabaceae, Gramineae, Solanaceae and Zingiberaceae. Source of fruits comes from 35 
species, 18 genus and 16 families. Jungle meats consist of one dozen of wildlife and 8 birds with Wild 
boar being the most prized protein source. 
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RECOMMENDATION
It is highly recommended that more in-depth research should be conducted in Lung Pa’ Sia’ on the 
Lundayeh indigenous way of sustainable practice on plants and animals conservency and utilization 
for a brighter future in community development.
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ABSTRACT

This study uses statistical data from the Vietnam Living Standards Survey to analyze the change 
in income, expenditure and food expenditure structure over the past 10 years. The results show 
that average income increased from 1.39 million VND per person per month in 2010 to 4.25 
million VND per person per month in 2020. Total expenditure also increased from 1.14 million 
VND per person per month to 2.71 million VND per person per month in the same period. In
which, food consumption expenditure (eating, drinking and smoking) that is a basic need of 
human life increased from 0.60 million to 1.34 million VND per person per month. Thus, the 
structure of expenditure on food has decreased from 43.4% to 31.6% of total expenditure. It is 
worth noting that the structure of expenditure on food is very different between the low-income 
group (Quintile 1) and the high-income group (Quintile 5). In 2010, food consumption 
expenditure of the Q5 group accounted for only 30.4% of total income, while that of the Q1 group 
accounted for 88.4%. By 2020, the food consumption expenditure of the Q1 group has decreased 
but is still very high (67.7%). Thus, the burden of food expenditure is still very large for the low-
income group. The government needs to have appropriate policies to share this burden with low-
income people, especially in years with natural disasters and epidemics.

Keywords: expenditure, food, income, expenditure, Vietnam
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Abstract

Freeze-drying of propolis (FDP) obtained from ethanol extraction of raw propolis enhanced its total 
phenolic and reduced effective concentration (EC50) substantially > 95% and 99%. Then the ground 
fish of rainbow-trout was mixed with different (0.1, 0.2 and 0.4%) levels of FDP to make frozen fish 
burger (FFB), and analyzed for physicochemical, and microbial characteristics on 0-, 30-, 60- and 90-
days of -18oC storage. While the PV, TBA, TVN-B and overall color changes (∆E) of FFB with 
highest FDP increased only ~30, 120, 25% and 7.3 unit, they increased in control sample up to 90, 
183, 40% and 13.1 unit after 90-days frozen storage. Whereas the cooked FFB patties (containing 
0.4% FDP) had significantly higher cooking yield, its fat and moisture retentions were considerably 
more than the control sample. Additionally, its CFU for Staphylococcus aureus, coliform, yeast & 
mold counts were 1040, 219 and 19.3 times less than the control.

Keywords: Propolis, phenolic, frozen fish burger patties, physiochemical and microbiological
properties, hygienic quality.
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Abstract

Global population is predicted to reach 9,8 billion by 2050 according to UN thus the demand for food 
should be increased by 70 %. Besides this fact the agri-food system exerts high pressure on the 
environment at present. Protein alternatives, such as plants, cell-based meat and edible insects could 
alleviate this pressure. Edible insects are considered an environmentally friendly protein sources, as they 
required significantly less land, feed and water than traditional livestock, while they emit fewer 
greenhouse gasses at the same time. From the nutritional point of view insects contain such valuable 
compounds like protein, micronutrients and bioactive compounds. Despite their excellent nutritional 
profile the most common stumbling block is the acceptance of them by consumers.

In the present research different amounts of cricket flour (Acheta domesticus) were used to produce 
gnocchi pasta, as this food matrix proved to be popular among consumers and nutritionally poor in 
protein content. The organoleptic analysis was carried out on freshly prepared pasta. The colour, texture, 
aroma, taste, overall acceptability and willingness to purchase were assessed by hospitality college 
students. Consumer study was performed before and after the sensory evaluation in order to know their 
perceptions.

Results show that adding small amount of insect flour has an impact not only the colour but the texture 
and taste of the final product, that could be perceptible for the consumer and challenging to accept it 
against the well-known original product. However small amount of cricket flour has benefical effect on 
the nutritional profile of the final product. Food industry should face challenges to introduce new food 
ingredients like edible insects, although proper technology and good marketing strategy could be the 
key for success.

Keywords: edible insects, nutrition, sensory evaluation, consumer acceptance
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Malatya, özellikle etsiz yemekleriyle geleneksel yemekler bakımından özel bir vilayettir. Bu 

durum büyük oranda Malatya’nın coğrafi alanlarıyla bağlantılıdır. Malatya çok fazla sulak 

alanlara sahiptir. Bu da Malatya’daki sosyal ve kültürel yaşamı etkilemiştir. Özellikle 

gastronomi ile ilgili alışkanlıkları büyük oranda Malatya’nın doğal güzellikleri ve insan 

yapısıyla bağlantılı olarak gelişmiştir. 

Malatya hem etli hem de etsiz yemek çeşitlerine sahiptir. Yemek çeşitleri Malatya’da oldukça 

zengindir. Bu açıdan Malatya mutfağı oldukça güçlüdür. 

Bu çalışmada Malatya’nın etsiz yemeklerini sosyolojik bakış açısıyla analiz ettim. 

Anahtar Sözcükler: Gastronomi, et yemekleri, etsiz yemekler, Malatya 

Malatya is special province with its traditional dishes in particular meatless patterns. These 

depend on Malatya’s geographical areas. Malatya has many aquatic areas. This situation 

affected the social and cultural life in Malatya. In particular attitudes towards gastronomy 

have devekoped largely depending on Malatya’s natural characteristics and human structure. 

Malatya has both meat and meatless dishes. The variety of food is quite strong.  

In this study I studied meatless dishes of Malatya with the sociological perspective. 

KeyWords: Gastronomy, meat dishes, meatless dishess, Malatya 
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Giriş. Amaç, Kapsam, Sınırlılıklar, Materyal ve Metod: 

Tarihi süreç içerisinde Malatya ilinin etsiz yemek kültürünün ele alındığı bu çalışma ile; 

Yukarı Fırat Havzası’nın Bu Şehrinin başka yerlerde bilinmeyen yemek türlerinin kültürel 

temellerinin açıklanması amaçlanmıştır. 

Bu çalışma üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde insanlık tarihinin başlangıcından 

itibaren antropolojik olarak yemek ve kültür konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde geçmişten 

günümüze Malatya’nın önemi izah edilmiştir. Üçüncü bölümdeyse Malatya’nın etsiz 

yemekleri açıklamalı olarak izah edilmiştir. 

Çalışmada alandaki literatür ve web ortamındaki bilgiler materyal olarak kullanılırken, 

sosyolojik teori metod olarak benimsenmiştir. 

Bu aşamada öncelikle yemek konusunun antropolojik izahatının yapılması gerekmektedir. 

1.Yemeğin Antropolojik Temeli:

Antropolojik olarak insanların çözmek zorunda oldukları temel problemlerinin en başta geleni 

beslenme problemidir. Bu problemi çözmek ile ilgili yapılan faaliyetler toplumda ekonomi 

kurumunu ortaya çıkarmıştır. Gıda temini temel problemlerin en başta geleni olarak öne 

çıkmaktadır(Beşirli, 2021). Bu çabaların doğal bir sonucu olarak insanlar yemek 

yemektedirler. Yemek yemenin açlık güdüsünü ortadan kaldırması gerçeğiyle ortaya çıkan 

yemek kültürü zaman içerisinde gelişim göstererek zevk için yemek yemek ve hazırlamak 

boyutuna ulaşmıştı(Talas-Çatlı Özen, 2019). 

Bir bakıma ilk planda doğada var olan bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarıyla açlığı 

gidermek olgusuyla hareket eden insan, zaman içerisinde bu olguyla zorlukla yapılan 

yemeklerin vazgeçilmezler arasına girmesi durumunu ortaya çıkarmıştır(Bozkurt, 2017). 

Aslında, ilk insandan itibaren gıda aranan ve arandığında temin edilen yerler genellikle büyük 

tatlı su kaynakları civarında olmuştur. Gıda deposu olarak varlığını sürdüren sucul alanlar, 

aynı zamanda, kültür ve medeniyetin doğuş ve gelişimi konusunda öncül coğrafi koordinatlar 

olarak kendini ortaya koymaktadırlar. Fırat, Dicle, Nil, Amazon, İndus, Seyhun ve Ceyhun 

Nehirleri boylarının ilk yerleşimlerin ve şehirlerin doğuş yerleri olması bu gerçekten 

kaynaklıdır. 

Türkiye de Fırat ve Dicle gibi bu açıdan öne çıkan sucul alanların doğuş coğrafyasıdır. 

Bu iki önemli su kaynaklarının haricinde başka önemli ırmakların da sahibi olan Türkiye, 

dünyada ortaya çıkmış ilk medeniyetlerin beşiği olma özelliğini bu doğal avantaja borçludur 

denilebilir. Dünyanın her evresine ait medeniyet kalıntılarının olması bu gerçekliğin en 

önemli ispatıdır denilebilir. 

Yemek kültürünün izahatını ele aldıktan sonra Malatya’nın anlatılması gerektiğini bu 

aşamada söyleyebiliriz. 
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2.Malatya:

Tarihi olarak Anadolu’daki en eski devletlerden biri olan Malatya, bir çok millete ev sahipliği 

yapmıştır (Yaylagül, 2021), 

Doğunun Batısı ve Batının Doğusu tanımlamasını en çok taşıyan şehirlerden biri olan 

Malatya, Türkiye’de Yukarı Fırat Havzası içerisinde coğrafi olarak konumlanan bir diyardır. 

Bu konumu, Malatya’ya sucul alanlar bakımından geniş imkânlar sunmuştur diyebiliriz. 

Fırat’ın ana geçiş güzergahının yanı sıra Fırat’a dökülen Tohma, Kuruçay ve Şiro Çayı gibi 

akarsular ve çok sayıdaki kolları, bunlar üzerine yapılan baraj gölleri ile sucul alan zengini 

yerleşim yerlerinden olma ünvanı yakalayan Malatya vilayeti tarihin eski medeniyetlerinin 

pek çoğuna yurt olma vasfını da bu sayede elde etmiştir. 

Malatya’nın yukarıda anlatılan bütün özelliklerinin doğal bir sonucu olarak daima önemli bir 

nüfusu barındıracak topraklara sahip olması gerçeği ile karşı karşıya olduğu söylenebilir. 

Sucul alanların yanı sıra, Malatya’nın önemli geçiş güzergahında olduğu gerçeği mevcuttur. 

Bu geçiş güzergahı olayı, Malatya’ya, aynı zamanda, iklimde de geçiş iklimi özelliğini 

kazandırmıştır. Karasal iklim özelliği taşıyan Malatya’nın güneyine doğru Akdeniz’e geçiş 

iklimi vasfı taşıdığı, buna karşılık Kuzey bölgesi ile de Karadeniz’e geçiş üzerinde olduğu 

söylenebilir. Batı tarafından geniş platolara sahip olan Uzunyayla havasına açık, Doğu’dan da 

Fırat’ın ılıklaştırıcı etkisiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

İklim yapısındaki bu özelliklerini insan kaynağı açısından da sergileyen Malatya Diyarı, insan 

çeşitliliğini de büyük oranda farklı dönemlerde farklı yerlerden insan kaynağı çekmesi  

olgusuna borçludur diye düşünmek gereklidir. 

Malatya’nın fiziksel özelliğinin katkısıyla ortaya çıkmış olan kültürel yapının gastronomi ile 

ilgili boyutları da aynı temellere dayalıdır. Bir bakıma beslenme kültürü yaşanılan 

coğrafyanın üzerinde varolan yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

Malatya’nın sahip olduğu sucul alanlarda var olan ve yaşam bulan bitkisel ve hayvamsal 

üretim unsurları Malatya gastronomisinin tayin edicisi konumundadır. Bunların yanı sıra 

insan çeşitliliği de beslenme kültüründeki dayanak noktalarından biri olarak öne çıkmaktadır. 

Et yemeklerinin yanı sıra, sebze yemeklerinin olması; bunların karışımından oluşan yemek 

çeşitlerinin yoğunluğu söz konusu olmaktadır. 

Bu yemeklerden etsiz olanlarının izah edileceği üçüncü bölüme bu noktada başlanabilir. 

3.Malatya’da Etsiz Yemek Kültürü:

Malatya’da yemek kültürü çok zengin örnekler sunmaktadır. Bu zenginliğin kaynağında üç 

unsur öne çıkmaktadır: Et, bulgur ve sebze. Bu üç unsurun lezzet kaynağı ve destekleyicisi 

olarak ise vazgeçilmez bir biçimde tereyağı rol üstlenmektedir. Bir bakıma etli ya da etsiz 

olsun bütün Malatya yemeklerinde tereyağının gezdirilmesi ve tereyağıyla pişirilme olgusu 

çok yaygın karakterlidir. 
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Etli, sebzeli, bulgurlu yemeklerin yanı sıra etsiz, sebzeli ve bulgurlu yemekler Malatya yemek 

kültüründe bir çeşitlilik yaratmıştır. Bunun yanı sıra bölgede yetiştirilen meyvelerden kurutma 

yoluyla veya tereyağıyla kavrularak yapılan tatlı çeşitleri ve çerez hususu da etsiz beslenme 

kültürünün önemli parçaları olarak  kendini öne çıkarttırmaktadır. 

Malatya’nın Etsiz Yemeklerinden Örnekler(Talas, 2021:283-287): 

Malatya’nın etsiz yemeklerinin biricik olanlarından başlayarak tanıtımını yapmak istiyorum. 

Bu ifade ile anlatılmak istenen husus şudur: Başka yerlerde örneği olmayan yemek demek 

oluyor. 

 Ayranlı yaprak küftesi: En spesifik Malatya yemeğidir. En yaygın olarak kiraz yaprağından 

yapılır. Bununla beraber mevsimine göre dut, fasulye, fındık, ayva, üzüm teveği, Pancar 

peziği vs. gibi çeşitli yapraklardan da yapılır. Bu yaprakların içine başka yerlerde dövme 

denilen Malatya’da yarma denilen bulgur konulup ayrı bir tencerede kaynatılması ve ayranlı-

unlu ve içine erik ekşisinin konulup pişirildiği suyunun içine ayrı bir kapta pişirilmiş 

yapraklar bırakılır. Bundan sonra da bir başka tavada bol soğan salça sosu hazırlanıp tabaklara 

konulan pişmiş ayranlı yaprak sarmasının üzerine gezdirilir. Pişirildiği geniş tencereden daha 

küçük tabaklara ayrı ayır yerleştirildikten sonra soğanlı sosun gezdirilmesi tavsiye olunur. 

Etsiz Kömbe: Daha çok Akçadağ ilçesinde yapılan unlu ve farklı bir börek çeşidinin etsiz 

olanında kat kat açılan hamurun arasına patates, ıspanak, küncü, haşhaş ve çeşitli başka otlar 

konularak soğan ile desteklenen iç malzemesi olan bir Malatya spesiyalidir. 

Etsiz İçli Köfte: İçinde ve dışında etin kullanılmadığı yine ıspanak, küncü, mercimek, patates 

gibi iç malzemesinin kullanıldığı bu içli köfte türü çoğunlukla Malatya’dan başka yerde 

görülmeyen bir yemek türüdür. Dışında bol miktarda tereyağı gezdirilerek ya da kavrulması 

ile etin eksiğinin tamamlanması amaçlanmaktadır. Bazı çeşitlerinde içte et kullanılır. 

Etsiz Lahana Küftesi: Başka yerlerde lahana sarması diye ifade edilen bu yemeğin iç malzeme 

olarak yarma bulgurun kullanılması söz konusudur. Hamur şeklinde yoğrulan iç malzeme 

lahana içine sarılır. Daha sonra sulu ve salçalı olarak, imkân da varsa kemik suyunun 

kullanılması yoluyla pişirilir. Yine bir Malatya spesialidir. 

Eşkili küfte: Bu yemek de vejeteryan tarzda hazırlanan bir Malatya klasiği olan eşkili küfte, 

dövme bulgur dedikleri Malatya’da yarma denilen bulgurdan yuvalama yapılarak suyunda 

salça ve erik ekşisinin, mercimeğin, yerine göre ıspanak veya lahananın sarılmayan yerlerinin 

konmasıyla farklı bir tarz ve lezzet alabilen yemek. 

Mercimekli Köfte: Etsiz olarak, çiğköftenin tarzında orta bulgur dedikleri bulgur ile 

mercimek, maydanoz ve bulunduğu mevsimde Malatyalının samut dediği kokulu otun (tere) 

eklenmesiyle pişirilen farklı bir lezzet örneği. 

Erişte Çorbası: Yumurtalı unla yapılıp kurutulan eriştenin mercimek ve nane gibi çeşitli 

bitkiler karıştırılarak hazırlandığı çorba türü.  
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Ayranlı Çorba: Soğuk olarak tüketilir. Malatya’da gendime denilen buğday ürünü ile nohutun 

pişirilmesinden sonra nane ilaveli yoğurtla sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olarak 

hazırlanan çorba.  

Yoğurtlu Sıkma Küfte: Aynı ayranlı çorba gibi soğuk tüketilir. Yarma bulgurdan yuvalanan 

köfteler pancar peziği, nohut veya mevsimine göre çeşitli başka otlarla karıştırılarak 

pişirilmesinden sonra yoğurt eklenerek (İsteğe bağlı olarak sarmısaklı) hazırlanan yaz yemeği. 

Yassı Kadayıf: Yassı kadayıf, içinde ceviz olan tatlı türüdür. Bu da önemli ve farklı Malatya 

lezzetlerindendir. Bu kadayıfın satıldığı özel işletmeleri içinde barındıran otantik çarşı da 

Malatya’da ünlüdür. 

Sıkma Küfte: Yarma bulgurun maydanoz ile karışımıyla yoğrulduktan sonra salçada ve yağda 

kavrulduğu bir Malatya usulü vejetaryan spesialidir.  

Tandır Ekmeği: Tandırda pişirilen ve yufka ekmeğe göre sert olan, ıslatılarak yumuşatılan bir 

Malatya ekmeği. Uzun süre dayanması üstün olan yanıdır.  

Kayısı Tatlısı: Gün kurusu kayısının içine ceviz konarak şire ilave edilerek fırınlandığı bir 

tatlı türü. 

Malatya ilinin anlatılacak ve yerinde tadılması elzem olan daha başka lezzetleri de 

bulunmaktadır. Daha geniş boyutlu bir araştırmayla bunların hepsinin izahatının  söz konusu 

olabileceğini ifade edebilirim. Bu çalışmanın geliştriilmiş haliyle sonraki adımda taraafımdan 

araştırma yapılacağının da vaadini vermek istiyorum. 

Sonuç: 

İnsanlığın başlangıcından beri insanların en temel problemlerinden biri beslenmedir. 

Beslenme ile ilgili ihtiyaçların karşılanması olgusu ekonomi adlı toplumsal kurumu ortaya 

çıkarmıştır. 

İnsanların beslenme ihtiyacı ile ilgili çabalar beslenme kültürünü yani yemek ile ilgili kültürü 

ortaya çıkarmıştır. Karnını doyurmak için yapılan çabaların sonucunda geliştirilen yemekler 

bir sonraki evrede zevk için yapılan yemeklere dönüşmüştür. 

Beslenme kültürünü de insanlık medeniyetini de ortaya çıkaran tabiat şartlarının sahip olduğu 

imkanlardır. Büyük su kaynaklarına sahip olan ortamlar yemek kültürünün de medeniyetin de 

eskiden beri gelişme şartlarının olduğu yerlerdir. 

Malatya da dünyanın önemli su kaynaklarından Fırat’ın havzasında bulunmaktadır. Bundan 

dolayı da ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı bölgelerden biridir. Bu durumun bir yansıması 

olarak Malatya yemek kültürü aynı insnadave iklimde olduğu gibi çeşitlilik arz eden bir 

özelliğe sahip olmaktadır. 

Malatya’nın yemeklerinden önemli bir kısmını da etsiz yemekler oluşturmaktadır. Etsiz 

yemek açısından Türkiye’nin en güçlü mutfaklarından birine sahip dense yanlış olmayacaktır. 

Bu yemeklerden önemli ve Malatya için biricik olanlarının tariflerini de bildirimizde izah 
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etmiş olduk. Yemeklerin yanı sıra meyvelerden yapılan tatlı ve çerez çeşitleri de Malatya 

mutfağını etsiz yemek kültürü açısından renklendirmektedir. 
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Özet 

Toplumsal yaşamda önemli işlevler üstlenen, üretimi özel ustalık gerektiren ve uzun yıllar 

talep görmesi nedeniyle sürdürülen faaliyetler ayrı bir meslek kolu olarak geleneksel hale 

gelmiştir. Geleneksel mesleklerin dönemin ihtiyaçlarını karşılamasındaki etkisi, sürdürülmesi 

bağlamında diğer kuşaklara aktarılmasındaki kurallar, üretimlerinin toplumda bulduğu 

karşılık, onun yaşamla iç içe geçmesine ve toplumun kültürel zenginliklerine eklenmesine 

neden olmuştur. Bu bağlamda, Türk kültüründe Orta Asya‟dan Anadolu topraklarına 

aktarılarak gelmiş geleneksel el sanatlarımızdan birisi olan bastonculuk toplumsal yaşamdaki 

işlevselliğine bağlı olarak tarihsel süreçte her zaman var olmuştur.  Bastonculuk Anadolu 

topraklarında Ahilik kurumunun çatısı altında ayrı bir meslek dalı olarak uzun yıllar varlığını 

sürdürmüştür. Bu dönemde ustaların yetiştirilme süreçleri, mesleğin sürdürülmesi ve 

geleneğin diğer kuşaklara aktarılmasındaki uygulamalar geleneksel özelliğini kazanmasında 

önemli olmuştur. 

Sanayi devrimi ile seri üretimin artması, ürünlerin makineler ve malzemelerle üretilmesi ve 

çeşitlenmesi diğer geleneksel el sanatı üretimlerinde olduğu gibi geleneksel bastonculuk 

sanatını da olumsuz etkilemiştir Bu olumsuz gelişmeler karşısında ustalarının birçoğu 

atölyelerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bu zorluklara rağmen Anadolu‟da az sayıda da olsa 

geleneksel baston ustası günümüzde üretimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Bunlardan birisi 

de Adilcevaz‟lı geleneksel baston ustası Cumali Birol‟dur.  

Turizmin gelişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte başka kültürlere olan ilginin artması 

Adilcevaz‟da baba mesleği olan bastonculuk geleneğinin canlanmasına neden olmuştur. Bu 

bağlamda Bitlis ili Adilcevaz ilçesinde yaşayan Cumali Birol geleneksel öğreti yöntemleriyle 
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öğrendiği baston sanatınıa olan ilgiyi artırmaya çalışmaktadır. Atölyesinde hediyelik eşya 

olarak üretip pazarlamakta ve kültür ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada konu 

ile ilgili yazılı ve sanal kaynaklar taranacak saha çalışmaları yapılarak inceleme ve 

değerlendirme sonuçları ortaya konacaktır. Çalışma yöresel maddi kültür ögelerinin tespit ve 

değerlendirilmesi yönüyle etnolojik açıdan önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, usta, baston, Bitlis, Adilcevaz 

Summary 

The meaning of the word cane is defined as getting support ,support in walking. Cane Sceptre, 

usually made of wood or metal. tayak is known as dayangaç. In the historical process, the 

cane, which is used by the elderly and those with health problems, is an accessory that the 

noble and rich cannot give up in many cultures, and from time to time it appears as a clothing 

accessory that women use in the concept of fashion. 

Activities that perform important functions in public life, require special skill in production 

and are in demand for many years, have become traditional as a separate professional branch. 

The influence of traditional professions in meeting the needs of the period, the rules in 

transferring them to other generations in the context of their maintenance, the response that 

their production found in society, caused it to be intertwined with life and added to the 

cultural riches of society. In this context, walking stick, one of our traditional crafts that came 

from Central Asia to the Anatolian lands in Turkish culture, has always existed in the 

historical process, depending on its functionality in social life. Bastonism has existed in 

Anatolia for many years as a separate profession under the roof of the Ahilik institution. 

During this period, the training processes of Masters, the maintenance of the profession and 

the practice of transferring tradition to other generations were important in gaining its 

traditional characteristic. 

As with other traditional crafts, the increase in mass production with the Industrial 

Revolution, the production and diversification of products with machines and materials 

negatively affected the traditional art of walking sticks in the face of these negative 

developments, many of their masters were forced to close their workshops. Despite these 

difficulties, a small number of traditional cane Masters in Anatolia are trying to continue their 

production today. One of them is Cumali Birol, a traditional cane master from Adilcevaz. 

Along with the development and diversification of tourism, increasing interest in other 

cultures has led to the revival of the tradition of walking sticks, which is the father's 
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profession in Adilcevac. In this context, Cumali Birol, who lives in Adilcevaz District of 

Bitlis province, tries to increase the interest in walking sticks with new decorations by 

combining this art with other arts, which he has learned through traditional teaching methods. 

He produces and markets as souvenirs in his workshop and contributes to the cultural 

economy. In this study, written and virtual resources related to the subject will be scanned and 

field studies will be carried out and the results of the examination and evaluation will be 

revealed. The study is ethnologically important in terms of identifying and evaluating 

elements of local material culture. 

Key Words:  Traditional, master, walking stick, Bitlis, Adilcevaz 

1.GĠRĠġ

Geleneksel el sanatları, yaşamsal ihtiyaçlarından doğan ve buna bağlı olarak sürdürülen 

üretimlerdir. Türkler Orta Asya‟dan Anadolu topraklarına göçle bu kültürü de beraberlerinde 

getirmişler ve yeni yurtlarında da yeni yaşam biçimleri içinde kullanmışlardır. Özellikle 

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı İmparatorluğu 

dönemlerinde etkileri yaklaşık yedi asır devam eden Ahilik kurumu içinde kurallarını 

oluşturarak diğer geleneksel el sanatları ile devam ettirilmiştir. Atölye ortamında usta çırak 

ilişkisi içinde meslek bırakma şeklinde aktarılan öğretinin bunda önemli payı vardır. 

Sanayi devrimi ile seri üretimin artması ve ulaşımın hızlanması, teknolojinin gelişmesi, 

alternatif ürünlerinin dünya pazarlarına yayılması, ekonominin küreselleşmesi, değişen yaşam 

biçimi ile birlikte üretilen ürünlerin yaşam içindeki alanları daralarak yerlerini alternatif 

ürünlere bırakmıştır. Bu gelişmeler sonucu ustalar işlerini bırakmış ve atölyeler bir bir 

kapanmıştır. Kalanlar da zor şartlarda üretimlerini sürdürmektedirler. Anadolu coğrafyasında 

çok çeşitli maddi kültür örnekleri bulunmaktadır. Bastonculuk geleneği de bu el sanatlarından 

birisi olup yapımı birkaç usta tarafından sürdürülmektedir. Bu mesleği yapan ustaların sayısı 

azalsa da sürdürülebilirliği bağlamında kalan son ustalar çaba gösterilmektedir. 

Baston kelimesi İtalyanca da bastòn “değnek, çubuk” sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca 

sözcük  Geç Latince aynı anlama gelen bastum veya basto sözcüğünden evrilmiştir. Bu 

sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bastone sözcüğü ile eş kökenlidir dilimize İtalyancadan 

geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden 

yapılan araç” (Türkçe Sözlük, 2005, 208) olarak tanımlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı; Bitlis‟e bağlı Adilcevaz ilçesinde bastonculuk mesleğini yapan son 

baston ustası Cumali Birol‟un yaşamı sanatı ve bastonculuk geleneği çevresinde oluşan 

kültürel birikimin tespit ve kayıt altına alınmasıdır. Çalışmada konu ile ilgili yazılı ve sanal 

kaynaklar taranacak ve saha çalışması yapılacaktır. 

Adilcevaz’ın Coğrafı Konumu 

Adilcevaz, Doğu Anadolu Bölgesinin Van Bölümünde yer alan Bitlis iline bağlı bir ilçedir. 

İlçe, Van Gölünün kuzeybatısında yer alır. Adilcevaz ilçesinin; doğusunda Erciş, kuzeyinde 
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Patnos, kuzeybatısında Malazgirt, batısında ise Ahlat bulunmaktadır. İlçe merkezinin 

kuzeydoğusunda Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Sûphan Dağı(4058) bulunmaktadır.        

( http://www.adilcevaz.gov.tr/adilcevazin-cografi-yapisi). 

Baston Ustası Cumali Birol 

Bitlis ilinin Adilcevaz ilçesi 1969 doğumlu olan Cumali Birol evli ve üç çocuk babasıdır 

yüksek okul mezunudur. Usta kendine ait baston atölyesinde sanatını icra etmektedir. Cumali 

Birol, mesleki hayatına 1979 yılında yine baston ve ahşap ustası dedesi ve babasının yanında 

başladı. Babasının yanında çıraklık ve kalfalık yapmıştır. Bu dönemde baston yapımında 

kullanılacak malzeme seçimi, baston yapım teknikleri ve süslemeler üzerine bilgi ve 

becerilerini arttırdı.  Baston yapımında kullanılan ağaçlardan olan yıllanmış ceviz ağaçlarını 

ve çeşitli boynuz türlerini kullanarak ince işçilikle ürettiği sedef kakma, ebru, çini, Türk 

kültürüne has motiflerini ürettiği bastonların üzerine aktarmaktadır. 

 Dedesi Dereli oğulları lakaplı Mustafa‟dan ve babası Mehmet Birol‟dan aldığı kültürel 

birikimi kendi dönem anlayışını katarak bastonculuk mesleğini yaşatmak ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak için birikimlerini çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmaktır. 

Usta atölyesinde yetiştirdiği çırak sayısı otuz beşin üzerindedir. Ancak çırakların çoğu 

ekonomik şartlardan dolayı başka mesleklere yönelmiş olup halen beşi kişi ile baston 

yapımını sürdürmektedir. Cumali Usta yaptırdığı baston kataloğu, oluşturduğu web sitesi ve 

katıldığı fuarlar ile Adilcevaz Bastonunun tanıtımına katkı sağlamaktadır. Fuar, festival ve 

sergilere katılarak hem bastonculuğu hem de ilçenin tanıtımını yapmaktadır. Ürettiği 

bastonları yurt içi ve yurt dışında pek çok sanatçı ve koleksiyonerlere ve ilgi duyanlara 

pazarlamaktadır. 
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ADĠLCEVAZ BASTONU VE YAPIM AġAMALARI 

Adilcevaz‟da baston üretimi  çok eski tarihlere dayanmaktadır. Baston yapımında 

yörede yaygın olarak ceviz ağacının yetiştirilmesinden dolayı ceviz ağacı kullanılmaktadır. İlk 

zamanlar da evlerde basit el araçlarıyla geleneksel yöntemlerle yapılan bastonlar daha sonra 

teknolojinin gelmesiyle atölyelerde makine kullanarak seri üretimi geçilmiştir.  

Baston yapımında, ceviz ağacı,  süslenmesinde koç ve manda boynuzu 

kullanmaktadır. Bastonun yüzeyinde ise ebru için toprak veya anilin boya, gomalak cila / 

selülozik vernik, zeytinyağı, ağaç tutkalı, tiner ve kireç kullandığını belirtmiştir. Baston 

sanatın ayrıntılarını ve ustalığını ,ceviz ağacı yaş iken direk güneş ışığına maruz kaldığında, 

bükülmeler ve çatlamalar oluşur bu yüzden ceviz ağacının içindeki su dışarıya çıkıncaya 

kadar (en az bir yıl) güneş görmeyen yerde kuruturuz ve devam eden bir yıllık süreçte de 

güneşte kurumaya bırakıldığını ve kullanacağı ceviz ağacının kullanıma hazır olması için en 

az iki yıl beklettiğini ve  baston yapımına hazır hale geldiğini söylemiştir.. 110 cm boyunda, 6 

cm eninde ve 2,5 cm genişliğinde kesilen biçilmiş halde ham alınan ağaç Adilcevaz bastonu 

için uygun bulunmaktadır.  

Baş kısmının boyu genellikle 5,5-6 cm‟dir ve her biri 7 mm kalınlığında biçilen 5 

parça üst üste plastik tutkalla yapıştırılmaktadır. Bu beş parçanın da yapıştırılması ile kafa 

boyu 9,5-10 cm‟ye ulaşmaktadır. Vida ve çivilerle parçalar sağlamlaştırılmaktadır. 

Boynuz/kemik, rendeler törpü yardımıyla eğelenip düzeltildikten sonra kafa kısmına tutkalla 

yapıştırılarak çakılan çivilerin gizlenmesini sağlarlar.  

Bastonun baş kısmında genelde kemik kullanmaktadır. Kemikleri , koç boynuzu veya 

manda boynuzundan elde edilmektedir. Manda boynuzu çok sert ve rengi siyah olduğundan 

pek tercih etmediğini,  Koç boynuzunun  benekli, bazen siyah-beyaz veya beyaz olduğu en 

önemlisinin ise  sedef görüntüsü verdiğinden dolayı tercih ettiğini belirtmiştir..  

Genellikle hazır kalıp kullanılarak çizimler yapılmakta ve el testeresiyle kesilip törpü 

ve eğe yardımıyla şekillendirilip cilalanmaktadır. Tornaya çekilen baston gövdesinde üst ve 

alt kalınlık aynı olduğundan tercih edilmemekte ve elle şekillendirilmektedir 

(https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-81027/baston-yapimi.html). 

Adilcevaz Bastonunda gövde tipleri sade (klasik) gövde, motifli gövde (Selçuklu ve 

Osmanlı Motifleri), zebra gövde (iki parçalıdır), kemik gövde, kılıçlı gövde, belikli gövde, 

çatlatma gövde, kakma gövde (kemik ya da ağaç) gibi çeşitleri bulunmaktadır. Sap kısmı 

olacak ağaca Adilcevaz yöresine ait olan özgün kalıplarla istenilen şekil çizilerek  dekopaj 

makinesi yardımıyla istenilen şekil verilmektedir. 

Kaba şekli verilen sapın köşeleri freze yardımıyla yuvarlatılır. Törpü ve eğe marifetiyle 

bastonun sapına son şekli verilir. Baston saplarında da malzeme olarak ceviz ağaç 

kullanılmaktadır. Ancak, sap kısmındaki süslemelerde ceviz ağacının yanı sıra kısmen ya da 

tamamen manda boynuzu ve gümüş de kullanılabilir. Adilcevaz bastonunda kullanılan sap 

modelleri: halka sap, yarım halka (çoban) sap, asil sap, kobra sap, masifli sap, T sap, asa sap, 

gümüş sap, kemik sap, mahmuzlu sap, ortopedik sap şeklindedir. Baston süsleme yöntemleri 

ise, kakma (nokta ve parçalı kemiklerin bastona kakılması) ve yakmadır (ısıl işlem veya 

kimyasal işlem ile geometrik şekillerin gövdeye yakılması). Taban kemiğinin yapıştırılacağı 

kısım “iskarpile” adı verilen aletle şekillendirilmektedir. Zımpara ile baston yüzeyine son 
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düzeltme yapıldıktan sonra cilalanmaktadır. Gomalağın ispirto içine konup eritilmesiyle 

hazırlanan cila, baston üzerine bir bez parçasıyla yedirilerek sürülmektedir. Daha doğal 

parlaklık sağlayan ve çok çabuk kuruyan bu cila 'cam cila' olarak adlandırılmaktadır. Son 

aşamalarla birlikte Adilcevaz bastonu tamamlanmış olmaktadır 
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(http://www.turkpatent.gov.tr/Türkpatent) (resim 1). 

Resim 1: Adilcevaz Bastonu yapım aşamaları (Cumali Birol‟un Arşivinden) 

ADĠLCEVAZ BASTONLARINDA KULLANILAN MOTĠFLER 

Eski dönemler de düz dayanak kullanılan bastonlar zamanla Cumali Birol ustanın 

Türk motiflerini kullanarak estetik ve sanat değeri sağlamıştır. İlçede yapılan oymacılık ve 

kakmacılık sanatı kullanarak yapılan bastonlara gün geçtikçe ilgi ve talep artmıştır. Adilcevaz 

bastonunda kullanılan süsleme ve motiflerin genellikle Türk kültürünü yansıtmaktadır. 

Adilcevaz baston bezemelerinde; bastonların bezemelerinde kullanılan motiflerinin 

bölgenin tarihi eserlerine ışık tutacak şekilde at, kurt, kuş gibi bazı hayvanların resimleriyle 

süslenmekle birlikte, ebru sanatında yararlanılmıştır ve yaşadığımız dönemin kültürü ile 

toplumsal yapılarını sanat eserlerine yansıtmıştır. Motif olarak bölgenin tarihi dokularında 

bulunan ve fazlaca işlenmiş hayvansal figürler, (kurt, at, kuş, arı, vb.) görülmekle birlikte, 

geometrik ve bitkisel motifler ile ebrulu bastonlar ön plana çıkmaktadır. Bu eserlerin 

imalathanelerde el mahareti ,emek ve ince bir zevk sahibi olmayı gerektirdiğini 

belirtmektedir.  Adilcevaz bastonlarının, gövde kısmının düz, burmalı, yarı oyma-yarı burma 

ve oymalı olarak adlandırılırlar Sap kısmının şekline göre ise at baş, topbaş, kurt baş, kartal, 

şahin, aslan, güvercin, yılan ve mahmuzlu gibi çeşitleri de sıklıkla uygulanmaktadır. 

Baston süsleme tekniklerini geçmişten günümüze taşıyan, geliştiren ve üreten, 

Adilcevaz ilçesinde yapılan klasik ağaç bastonlarda en çok kullanılan baston formu olan 

burma ve bu formda yer alan yılan figürüdür. Bastonlarda en çok bu formu ve figürü 

görmemizin sebebi bu formun daha kolay işlenmesi ve kullanılan bu forma uyabilecek en 

uygun figürün yılan figürü olmasıdır. Günümüzde geleneksel motifleri halen kullanmaya 

devam etmektedir. Bunun yanında yeni motifler ve süslemeler de eklenmiştir. Bastonlarda 

geometrik ve bitkisel bezemeler fazlaca bulunmaktadır. Bunun yanında değişik hayvan başlı 

takma saplar yapılmıştır. Bastonların gövdesinde girişik bezemeye (geçmelere) de az da olsa 

yer verilmektedir.  

Baston Yapımında Kullanılan Hayvan Motifler 

Anadolu halkının zengin kültürü içerisinde, sosyal ve ekonomik hayatında mitolojik 

hayvanların ayrıcalıklı bir önemi bulunmakla birlikte hayatlarının her döneminde ve her 

yerinde kahraman olarak sembolleştirmiş, hem süs eşyalarında, hem günlük kullanım 

eşyalarında ve motiflerde ölümsüzleştirmiştir. Bu yüzden hayvan figürlerini Adilcevaz 

bastonları üzerinde de sıklıkla görmekteyiz (Sökmen, Balkanal, 2018, 282)(resim 2). 

Kartal BaĢı: Kartal ve özellikle çift başlı kartal dünyanı en eski mitolojik ve ikonografik 

varlıklarından biridir. Özellikle çift başlı kartal, dünya üzerinde çeşitli coğrafyalarda yaşamış, 

din kültür sosyal açıdan farklı topluluklar tarafından kabul edilen kabul edilen ve saygı 

duyulmuştur (Göksu, 2016, 119). 

Kurt: Türk topluluklarının yaratılış efsanelerinde adı geçen kurt, Türklerin ulusal 

sembollerinden biri olan hayvandır ayrıca süsleme sanatında da motif olarak kullanılmıştır 

(resim 3) (Tansu- Güvenç, 2015, 12). 
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At BaĢı: At, insanın en yakın yardımcısı olan hayvanlardan biridir Türk toplulukları 

dendiğinde en başta gelen hayvandır. Özellikle, savaşlarda en büyük destek olan bu hayvan 

eski Türk topluluklarında besin kaynağı olarak da değerlendirilmiştir (Tansu- Güvenç, 2015, 

4). 

Resim 2:  Hayvansal figürlü bastonlar Resim 3: Hayvansal figürlü bastonlar (Cumali 

Birol‟un Arşivinden) 

Rumiler: Hayvanların kanat, bacak, ağız, kuyruk ve bedenlerinin ve bunların hareketlerinin 

stilize edilmiş şekillerinden oluşan ve kökenleri Orta Asya„ya dayanan çok yaygın bir süsleme 

elemanıdır. Bu zoomorfolojik motif zaman içinde dekoratif unsur olmaya başlamış ve 

süsleme sanatlarının sık kullanılan stilize bitkisel motiflerinden biri haline gelmiştir (Şimşir, 

1990, 7).  

Bastonlarda Kullanılan Bitkisel Motifler 

Türk el sanatlarında kullanılan bezemeler anlam ve semboller bakımından önemlidir. Bu 

bezemelerden olan bitkisel motifler baston bezemelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bitkisel 

motifler dört ana gruba ayrılır. Bunlar; çiçek, yaprak, ağaç ve meyve motifleridir.  Bitkisel 

süslemelerde kullanılan çiçek, yaprak, kıvrım dal gibi motifler süsleme kompozisyonunda 

yerine göre doğal ve stilize edilmiş olarak yer alırlar. Bitkisel motifler direk yüzeye kabartma 

şeklinde işlendiği gibi boyama şeklinde de yapılmaktadır. Adilcevaz bastonlarını diğer 

bastonlardan ayıran en belirleyici özellik son zamanlarda yapılan tezhipli bastonlardır 

(Coşkun, 2019, 482-486).  Çiçekler işlendiği gibi yaprak ve Rumi motifi kompozisyonların 

kullanıldığı Adilcevaz bastonları geleneksel sanatları ile birlikte başka bir boyuta taşınmıştır. 

Ebru sanatı ile süslenmiş bastonlarda yapılmaktadır (Resim 4). 
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Resim 4: Ebru sanatlı bastonlar(Cumali Birol‟un Arşivinden) 

Çiçekler: Süsleme sanatında çiçekler doğal ve stilize olarak motif olarak kullanılmıştır. 

Süslemelerde çiçekler diğer bitkisel süsleme motiflerinde olduğu gibi bir sap ve bir bitki ya da 

yapraktan oluşur. Sap üstüne yer alan dalların üzerine ve ise çiçek motifleri yerleştirilerek 

süsleme oluşturulmaktadır. Süsleme sanatında lale gül, sümbül, karanfil, kadife çiçeği gibi 

doğadan alına çiçekler ile birlikte lotus gibi stilize edilmiş çiçekler de kullanılmıştır (Ümit, 

2014, 344). Baston saplarında ve gövdesinde çeşitli süsleme tekniklerine uygun çiçek 

desenleri kullanılmaktadır. En çok kullanılan çiçek desenleri gül, lale, karanfil, papatya, 

sümbül, mineler tomurcuklar vb. (Resim 5). 

Resim 5: Bitkisel motifli bastonlar(Cumali Birol‟un Arşivinden) 
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Yapraklar: Süsleme sanatımızda yaprakların da önemli bir yeri vardır. Stilize yapraklar 

doğal görünüşte olanlar, tek dilimliler, üç dilimli olanlar, beş dilimli olanlar, çok dilimli 

olanlar birbirlerine sarılmış yapraklardan oluşan pek çok sınıfa ayrılırlar. Yapraklar, süsleme 

sanatında bitkisel süsleme dâhilinde ele alınır. Süslemelerde yalnız başına kullanıldıkları gibi 

natürel ve stilize çiçek, meyve, ağaç gibi diğer motifler ile birlikte de kullanılmıştır ( Ümit, 

2014, 343). 

Bastonlarda Kullanılan Geometrik Motifler 

Türk süsleme sanatında sıklıkla kullanılan geometrik motifler, Türk İslam sanatının 

karakteristik özelliklerindendir. Geometrik desenler kare, dikdörtgen, üçgen, daire, baklava ve 

yıldızlar gibi birçok yalın formların birleşmesinden oluşmakta anlam olarak evrenin 

sonsuzluğunu simgelemektedir. Genellikle sınırları katı çerçevelerle belirlenmeyen yerlerde 

uygulanarak başlangıç ve bitiş noktasını göstermez. Bazen de geometrik motifler bitkisel 

motiflerle bir arada kullanılmaktadır. Baklava, yıldız, çoban çentiği gibi motifler özellikle de 

bastonların gövde bölümlerinde rastlanmaktadır. Küçük dairelerden oluşan ve noktalama 

yöntemi ile yapılan geçmelerin binlerce kompozisyon çeşidi vardır. Geçmeler, İslam 

ülkelerinin süslemelerinde kullanılmakla beraber en güzel ve zengin örnekleri Anadolu 

Selçuklu dönemindeki eserlerde görülmektedir. Bastonlardaki ağaç yüzeylerin süslemesinde 

kullanılan geçmeler bastonun görünümünü oldukça etkiler. Dişçi frezesi ile oyma tekniğinde 

geçmeli girişik bezeme desenler de kullanılmaktadır. Bastonda geçmeler kullanılırken daha 

dikkatli ve özenli bir çalışma gerektirdiğinden baston yüzeylerinin süslemesinde diğer 

süsleme desenlerine oranla daha az uygulanmaktadır (resim 6.) (Coşkun, 2019, 482-486). 

Resim 6: Geometrik motifli bastonlar (Cumali Birol‟un Arşivinden) 
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Cumali Birol Usta tanınmış kişilere baston hediye ederken(Cumali Birol‟un Arşivinden) 
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SONUÇ 

Bastonculuk, günümüzde çeşitli malzemelerden el işçiliğinden ziyade seri üretim 

olarak üretilmeleri ucuz olması ve kolay ulaşılması bakımından el yapımı bastonlarının yerini 

aldığından  unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarındandır.Günümüzde az da olsa el 

yapımı bastonların imalatı Anadolu‟nun bazı yerlerinde devam etmektedir. Adilcevaz 

bastonunun işlevinin yanı sıra üzerindeki bezememeler sanatsal olarak farklılık 

göstermektedir. Cumali Birol estetik görüntü kazandırmak amacıyla çini desenlerini ve ebru 

sanatını da bastonlara uygulamaktadır.  

Kaybolmaya yüz tutan bastonculuk geleneğinin yeniden canlandırılması ve 

değerlendirilmesi amacıyla, üretim yerlerinin ve ustalarının tanıtılması önemlidir. Geçimini 

yaptığı zanaatdan sağlayan ustalara  maddi destek  sağlanması önemlidir. Ayrıca usta çırak 

geleneğinin canlandırılması bağlamında Adilcevaz ilçesinde geleneğin tek baston ustası 

Cumali Birol atölyesinde faaliyet göstermektedir.  

Geleneksel el sanatı ürünleri halkın kültürünü ve geçmişini yansıtması bakımından 

korunması gereken maddi kültür varlıklarındandır. Bu gibi değerlerin korunabilmesi için 

yapılabilecek başlıca  işlerden biri coğrafi işaret uygulamasıdır ki bu anlamda Adilcevaz 

Bastonu coğrafi işaret kapsamında tescil edilmiştir. Çalışma sonrasında günümüzde de 

geçerliliğini devam eden ve kültürel birer unsur olmalarının yanında ekonomik açıdan da gelir 

getirmeye devam eden bastonculuk varlığını devam ettirdiği ve ustanın geleneğin sanatına 

yeni yorumlar katarak sürdürdüğü gözlenmiştir. Ancak her ne kadar bu meslekler 

devamlılığını sağlandığı görülse de genç neslin geleneksel mesleklere yönelmemesi, söz 

konusu ve bu mesleklerin  gelecekte sürdürülebilirlik sorunu ile karşı karşıya kalınmasına 

neden olacaktır.  

Coğrafi İşaret ve Marka Tescil Belgeleri 
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GIDA ĠSRAFININ ÖNLENMESĠ ĠÇĠN OTEL MUTFAKLARINDA ARTAN 

YEMEKLERDEN YENĠ YEMEK TÜRETME UYGULAMALARI 

NEW FOOD DERIVATION PRACTICES FROM LEFTOVER MEALS IN HOTEL 

KITCHENS TO PREVENT FOOD WASTE 

Doç. Dr. Emre HASTAOĞLU 

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary 

Arts 

ġefahat TAġÇI 

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary 

Arts 

Özet 

Gıdalarda yapılan israf küresel bir problem olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde bu 

problemin hızı giderek artmaktadır. Gıda israflarının daha çok zengin ülkelere mahsus bir 

problem olduğu düşünülse de yapılan araştırmalar gelir grupları fark etmeksizin her ülkede 

önemli miktarda gıdaların israf edildiği göstermektedir.  2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı 

Endeksi Raporu’na göre Türkiye, Dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler 

arasında yer almaktadır. Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edilmekte 

olup, her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılmaktadır. Rapora göre Dünya genelinde 

her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf edilmektedir. Bu bağlamda otel işletmelerinin her şey 

dahil ve açık büfe hizmetlerinin tüketiciye aynı anda sayısız yiyecek çeşidi sunması gıda 

israfına yol açmaktadır. Bu çalışmada otel işletmelerindeki gıda israfını önlemek amacıyla 

artan yemekleri başka bir yemeğe dönüştürülmesine yönelik uygulamalar verilmiştir. Bu 

bağlamda derleme yöntemi ile yapılmış olan çalışmada otel işletmelerinde en çok tüketilen ve 

bir o kadar çok israf edilen yemekler tespit edilmiş ve yemekler başka yemeklerin ana 

malzemesi haline getirilmiştir. Bu uygulamalara örnek olarak otel işletmelerinin büfelerinde 

sıklıkla çıkan pilavın tüketilmeyen kısmı ile yayla çorbası ya da kadınbudu köftesi yapılabilir. 

Bunun yanı sıra artan salatalarla ile gazpacho çorbası, bulgur pilavı ile bulgur salatası, bayat 

ekmekler ile salata veya galeta unu, kurumuş kekler ile supangle veya çikolatalı kek topları 

yapılabilir. Bu dönüşüm sayesinde yeni ürünler ortaya koyulabileceğini ve bu sayede gıda 

israfının azaltılmasının yaygınlık kazanmasına ve mutfak personellerinin gıda israfını 

önlemeye yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Gıda İsrafı, yiyecek içecek işletmeleri, Gıda 

GĠRĠġ 

Gıda, insanlığın başlangıcından bu zamana kadar beslenme gibi temel ihtiyaçları 

karşılama adına büyük önem taşımaktadır. Günümüzde ise sadece temel ihtiyaçları 

karışlamakla kalmayıp ötesine geçerek zevk, yeni tecrübe edinimi ve eğlence unsuru haline 

gelmiştir. Gıdaya kazandırılan yeni unsurlarda beraberinde olumsuz etkileri de getirmiştir. En 

önemli olumsuz etkisi israf olarak görülmektedir. İsraf, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre, 
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lüzumsuz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, müsriflik olarak tanımlanmaktadır (TDK, 

2022). Aynı zamanda israfın gıda atığı, gıda israfı veya gıdaya dair kabul görmüş 

tanımlamalarda mevcuttur. 

Gıda israfı, küresel çapta acil olarak önlem alınması gereken konular arasına girmiştir 

(Tekiner, Mercan, Kahraman, & Özel, 2021). Gıda israfı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü tarafından, gıda arz zincirinin herhangi bir aşamasında meydana gelen, bozulan, atılan, 

kaybolan veya haşereler tarafından tüketilen, insanlar için üretilen ve sağlıklı yenilebilir 

maddeler olarak tanımlanmıştır (Hatipoğlu, Atalar, Düzgün, Ağgün, & Polat, 2022). Bir başka 

tanımda ise gıda israfı, üretim aşamasındaki gıdaların yanlış işlemler sonucunda 

değerlendirilememesi veyahut üretilmiş gıdaların tüketim aşamasında israf edilmesi olarak 

tanımlanmıştır (Erik & Pekerşen, 2019). 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel ölçekte her yıl 1,3 milyar ton israf 

edildiğini ve bu israfın üretilen toplam gıda miktarının 1/3’üne karşılık geldiğini 

bildirmektedir (Tekiner, Mercan, Kahraman, & Özel, 2021). Küresel gıda kayıplarının ve gıda 

israfının oluşum sebepleri tablo1’de belirtilmiştir. 

 İnsanların gıda israfının farkında 

olmamaları

 Hazır gıda sektöründe porsiyonların

standart büyüklüğünün bilinmemesi

 Gıdaların tavsiye edilen son kullanma

tarihi ve tüketim biçimleri ile ilgili

bilince sahip olmamaları

 Gıda işletmelerinde (Restoran,

yemekhane, otel vb.) müşteri sayısı ile

tüketim oranının doğru hesap

edilememesi

 Perakende satış alanlarında stok 

yönetiminin yetersiz olması 

 Harman sırasında ve sonrasındaki tüm

gıda tedarik aşamalarında elverişsiz ve

yetersiz depolama, işleme ve ambalajlama

Tablo1. Gıda İsrafının Oluşum Sebepleri (Hatipoğlu, Atalar, Düzgün, Ağgün, & Polat, 2022) 

Gıda israfını azaltmanın çözümleri şöyle sıralanabilmektedir: 

 Saklama ve depolama çözümleri: Gıdaların depolama koşullarının geliştirilmesi

israfın önlemede oldukça etkilidir. Gıda israfını önlemek için gıdalar hava geçirmeyen

kaplarda veya polietilen torbalarda saklanabileceği belirtilmiştir. Bu kaplar sayesinde

oksijen seviyesi %10’un altına düşürülebilir bu sebepten dolayı böceklerin faaliyetleri

duru ve gıdanın uzun süre bozulması engellenir.

 UlaĢım ve paketlemede teknik çözümler: Gıdaların ulaşım ve paketleme çözümleri

bölgesel farklıklar gösterebilmektedir. Paketlemede akıllı paketleme sisteminden

faydalanılabileceği belirtilmiştir. Bu sistem sayesinde paketin içerisinde veya

dışarısında gıdanın kalitesini bozabilecek maddeler tespit edilerek gıda israfı önemli

oranda azaltılabileceği belirtilmiştir.

 Hane halkı çözümleri: Sivil toplum kuruluşları, tüketiciye gıda israfı konusunda

bilinç sahibi olması adına çeşitli tasarılar yaparak, israf hakkında hane halkının bilinç

düzeyi artırılabileceği belirtilmiştir.

 Özel politikalar: Birleşik Krallık, Kore Cumhuriyeti, Japonya ve Fransa gibi birçok

ülkeler gıda israfını azaltmak adına çeşitli politikalar uyguladığı görülmüştür.

Uygulanan politikalar doğrultusunda gıda israfının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu

doğrultuda devlet politikaları yardımıyla gıda israfının önlenebileceği belirtilmiştir.

 Gıda bankaları: Üretim fazlası gıdaların, sağlığa uygun koşullarda depolayan ve kâr

amacı gütmeden açlık sınırında bulunan kişilere ulaştıran gıda bankaları
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uygulamalarının artırılması ve bu bankaların düzenli olarak gıda bağışında bulunması 

gıda israfının önlenmesine katkı sağlayabileceği belirtilmiştir (Garanti BBVA, 2020). 

Dünyada Gıda israfı 

Küresel bağlamda nüfus artış hızı ile paralel olarak gıda israfı da artmaktadır. 

UNEP,2021- Gıda İsrafı Endeks Raporuna göre hane tüketimi, gıda hizmetleri ve perakende 

düzeyinde mevcut gıdaların %17’sini israf ederek, gıda sistemlerinin iklim, doğa ve kirlilik 

üzerindeki etkileri aratılmaktadır. Bu üç sektörde toplam yaklaşık olarak 931 milyon ton gıda 

atığı olduğu belirtenmiş ve %61’i hane tüketimi, %26’sı gıda hizmetleri ve %13’ü 

perakendeden kaynaklandığı belirtilmiştir (UNEP, 2021). İsraf edilen gıda maddeleri arasında 

%44 oranla meyve ve sebzeler ilk sırada yer almaktadır. Bunları %20 oranla kök ve yumrulu 

bitkiler ve %19 oranla tahıllar takip etmektedir (Tekiner, Mercan, Kahraman, & Özel, 2021).  

UNEP tarafından 2021’de Bölgesel Gıda Atığı Çalışma Gruplarının bölgesel 

sınıflandırmasına göre hazırlanan ve mevcut veri türleri ve tahminleri içeren çalışmalar 

hakkında fikir vermek için hazırladığı veriler tablo 2.’de ülkelerin gelir dağılımına göre gıda 

israf tahminleri ise tablo 3.’te incelenmiştir. 

Ülke ÇalıĢma Alanı Gıda Ġsrafı Tahmini 

(kg/kiĢi/yıl) 

Afrika 

Nijerya Sapele 189 

Güney Afrika Ülke çapında 134 

Ruanda Kigali 164 

Latin Amerika ve 

Karayip 

Belize San Ignacio 95 

Meksika Ülke çapında 94 

Brezilya Ülke çapında 60 

Asya ve Pasifik 

Çin Kentsel Çin toplamı 150 

Avustralya Ülke çapında 102 

Malezya Ülke çapında 112 

Batı Asya Irak Nasiriye 163 

Bahreyn Ülke çapında 132 

Suudi Arabistan Ülke çapında 105 
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Tablo 2. Bölgelere göre gıda israfı ile ilgili çalışmalara ait sonuçlar (UNEP, 2021). 

Gelir Grubu 

Ortalama gıda israfı (kg/kiĢi/yıl) 

Ev Yemek servisi Perakende 

Yüksek gelirli ülkeler 79 26 13 

Üst orta gelirli ülkeler 76 Yetersiz veri 

Alt orta gelirli ülkeler 91 Yetersiz veri 

Düşük gelirli ülkeler Yetersiz veri 

Tablo 3. Ülke gelir dağılımına göre gıda israf tahminleri (UNEP, 2021). 

Dünyadaki Gıda Ġsrafını Önlemeye Özgü Faaliyetler 

Gıda kayıplarının azaltılması ana hedefleri arasında olan Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) 1945 yılında kurulmuştur. 1974’te ilk Dünya Gıda Konferansı yapılmış, 

konferansta dünyadaki açlık probleminin çözümüne katkı sağlaması adına hasat sonrasında 

gıda kayıplarının azaltılması gerektiği belirtilmiştir (Demirbaş, 2018). 

Faaliyet Adı Ülke Faaliyetleri 

1-Save Food BM 

Dünyadaki gıda kaybı sorunun karmaşıklığını çözmek 

için tek başına hareket eden kuruluşların 

çalışmalarının yeterli gelmeyeceğinden, tüm 

oyuncuların ve tüzel kişiliklerin iş birliği yapması 

gerektiği düşüncesi ile Messe Düsseldorf ile 

FAO’nun ortaklaşa gerçekleştirilen, özellikle de 

muhtaç durumda olan ülkelere yoğunlaşılan, gıda 

kayıplarını ve israfını azaltmayı hedefleyen küresel 

bir girişimdir. 

2- City Harvest ABD 1982’den bu yana faaliyette olan dünyanın ilk gıda 

kurtarma kurumu olan City Harvest her gün 

restoranlar, fırınlar, marketler ve tarlalardan 68 ton 

kurtarmaktadır. 

3- Share Your Fridge

App

Fransa Aplikasyon sayesinde buzdolabında tüketilmeyen 

ürünlerin resmini çekip ürünle ilgili bilgiler yazılır ve 

aplikasyonun veri tabanına kaydedilir. Uygulamayı 

kullananlar bir başka kullanıcı tarafından ihtiyaçları 

olan ürünler tercih edilip alınır ve bu sayede gıda 

israfının azaltılmasına katkı sağlanır. 
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4-Son Kullanma Tarihi

Yasası

Fransa Çıkarılan bir kanunla Fransa’daki süpermarketler son 

kullanma tarihi yaklaşan ve satılmayan gıdaları 

yardım kurumlarına bağışlamaları gerekmektedir. Bu 

yasayla birlikte 2025’e kadar ülkenin gıda israfının 

ortadan kalması öngörülmektedir. 

5- Zero Waste Jam Avusturya Kalite bakımından herhangi bir sorunu olmayan 

meyve ve sebzelerden reçel üretimi yapılarak gıda 

israfının azaltılması hedeflenmektedir. 

6- Harvest Power ABD ‘Balkabağının enerjiye, israfı servete çevirme’ 

ideolojisi ile gıda atıklarından enerji üretilmektedir. 

Tablo 4. Dünyadaki gıda israfını önlemeye özgü faaliyetler/girişimler (EKOIQ, 2021) 

Türkiye’deki Gıda Ġsrafını Önlemeye Özgü Faaliyetler 

Faaliyet Adı Faaliyetleri 

1-Gıdanı Koru

Sofrana Sahip

Çık

BM Gıda ve Tarım Örgütü ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

ortaklaşa yürüttüğü ‘Gıdanı Koru’ kampanyası israfı azaltmaya yönelik 

önemli çalışmalar arasında yer almaktadır. 

2-Gıda Kaybı ve

Ġsrafının

Azaltılması

Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, 

Tacikistan ve Özbekistan’ı kapsayan bir projedir. Proje kapsamında gıda 

israfı ve kaybını azaltmak adına yerel strateji ve eylem planları 

geliştirilmesi, konuyla ilişkin tüm aktörler arasında gıda israfı ve kaybı ile 

ilgili bilinç ve anlayış oluşması, bilgi yönetimi ve kapasite geliştirilmesi 

için destek verilmeyi hedeflemektedir. 

3-Gıda Ġsrafını

Önleme ve

Bilinçlendirme

Programı

Gıda israfına yönelik bilincin artırılması için turizm işletmeleri, 

belediyeler, eğitim kurumları, restoranlar, hastaneler ve sivil toplum 

örgütleri gibi birçok birim başta olmak üzere tüm ülkeyi kapsayan bir 

programdır. 

4-Gıda Dostu

Turuncu Bayrak

Türkiye’deki otellerde uygulanan kalite yönetim sistemi programın 

önemli parçasını olan bu sistemde gıdanın üretiminden tüketimine kadar 

bütün aşamaları kapsamaktadır. 

5-Gıda

Bankaları

Ülkede ilk gıda bankası Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından 2004 

yılında gıda israf ve yoksullukla mücadele amacıyla faaliyete geçmiştir. 

6-Gıda Ġsrafı 

Projesi

Proje kapsamında gıda israfının boyutlarını ortaya çıkarma, gıda israfını 

azaltma, topluma gıda israfı bilinci kazandırma ve gıda çöp olarak israf 

olduğunda geri dönüşüm sayesinde ekonomiye tekrardan kazandırma 

amaçlanmaktadır. 

Tablo 5. Türkiye’deki gıda israfını önlemeye özgü faaliyetler/girişimler (Hatipoğlu, Atalar, 

Düzgün, Ağgün, & Polat, 2022) (Gıda İsrafı Projesi 2020, 2020) 

Otel ĠĢletmelerinde Gıda Ġsrafı 

Turizm endüstrisi kapsamında otel işletmelerin benzersiz yapısı ve misafirlerine 

sunduğu geniş hizmet yelpazesinden dolayı otellerde gıda israfı ve kayıpları çok büyük bir 

alana yayılmaktadır. Otel işletmelerinde sunulan açık büfe hizmetinde daha fazla malzeme 

girişiyle oluşturulan geniş menülerde her yemeğin atığı hem ek maliyet meydana getirmekte 

hem de israf ve atıkların otelcilik sektörünün gelirini, imajını ve kamusal imajını 

zedeleyebileceği belirtilmiştir. Otel işletmelerinde gıda israfını ve atığını önlemede iki hayati 

husus vardır. Bunlar atıkların minimum seviyeye indirgenmesi ve atık yönetimidir. Bu 
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hususta atıkları ilk aşamada önleyebilme, ürettikten sonra yönetmekten daha etkili sonuç 

vereceği düşünülmektedir. Otel işletmelerinde gıda atığı ve israfının engellenmesi için en 

önemli üç aşama şunlardır; mutfak öncesi aşamasında, yöneticiler doğru tahmini ve etkili stok 

kontrolü yapmalıdırlar. Mutfak aşamasında, yöneticiler gıdaların doğru ve yerinde 

kullanılmasına teşvik etmelidirler. Son olarak mutfak sonrası aşamasında ise misafirlerle 

ilgilenerek gıda israfı ve atığı hususunda farkındalık yaratacak faaliyetler yürütülmelidir (Erik 

& Pekerşen, 2019). 

Ceyhun Sezgin ve Ateş (2020) tarafından yapılan çalışmada otel işletmelerinde gıda 

atıklarının en fazla olduğu kısım restoran olarak belirmektedir. Mutfak kısmında ise ön 

hazırlık aşamasında gıda atıklarına sebebiyet veren başlıca süreç olarak belirmektedir. Gıda 

atıklarının en fazla ortaya çıktığı ürünler meyve ve sebzelerin olduğu, kahvaltı kısımlarında 

peynir çeşitlerinin, öğle yemeklerinde pastane ürünlerinin akşam yemeklerinde ise sebze 

yemeklerinin en fazla atığı oluşturduğunu belirtmektedir (Ceyhun Sezgin & Ateş, 2020). 

Bu çalışmada, gıda israfında büyük payı olan otel mutfaklarında artan yemeklerin 

değerlendirerek yeni yemekler türetme uygulamalarının gıda israfının önlenmesine katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. Çalışma ise derleme yöntemi kullanarak yürütülmüştür. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma kapsamında, nitel araştırma tekniği kullanılarak Akdeniz ve Ege bölgelerinde 

bulunan 16 otelle görüşülerek, otel mutfaklarında en çok artan yemekler hangileri olduğu ve 

hangi mutfak kısmından arttığı tespit edilerek artan yemeklerden, başka bir yemeğin ana 

malzemesi olarak hangi yemeklerde kullanılabileceği belirlenmiştir.  

Bu sayede gıda israfında büyük paya sahip olan otel mutfaklarındaki gıda israfı ve atığı bir 

nebze azaltılabileceği düşünülmüştür.  

SONUÇ, TARTIġMA ve ÖNERĠLER 

İnsanlık için en elzem ihtiyaç yeme-içmedir. Dünyada ve Türkiye’de yapılan birçok 

çalışmada belirtildiği üzere gıda israfı konusu bütün insanlığın problemi olması giderek 

ciddiyetini artırmaktadır. Gıda israfının önlemesi adına bazı kesimler önlemler alıp çaba sarf 

ederken büyük kesimi ise konuyla ilgili çaba sarfetmemektedir. Bu doğrultudan yola çıkılarak 

otel mutfaklarında artan yemeklerden yeni yemek türetme uygulanabileceği düşünülmüştür. 

Bu sayede gıda israfında büyük paya sahip olan otel mutfaklarındaki gıda israfı ve atığı bir 

nebze azaltılabileceği düşünülmüştür.  

Bu bağlamda otel mutfak kısımlarına göre artan yemeklerden bir başka kısmın 

veyahut aynı kısımda değerlendirilmesi için yeni türetilebilecek yemekler belirlenmiştir.  

 Sıcak mutfakta artan mercimek çorbası ve sade bulgur pilavı yine aynı kısımda

ezogelin çorbası olarak,

 Artan sade pirinç pilavı yayla çorbası ve kadınbudu köfte olarak, aynı zamanda

aratan sade pirinç pilavı pastane kısmında sütlaç olarak,

 Artan sebze yemeği sebze çorbası olarak,

 Artan patates yemeği patates püresi olarak,

 Artan nohut yemeği soğuk mutfak için humus veya falafel olarak,

 Artan bulgur pilavı soğuk mutfakta bulgur salatası olarak,

 Soğuk mutfakta artan salatalar yine soğuk mutfak için gazpacho çorbası olarak,
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 Pastane kısmında kuruyan kekler supangle veya Hemşin tatlısı olarak,

 Artan patlıcan yemeği patlıcan böreği olarak,

 Artan pideler tirit kebabı olarak, pastane kısmında artan pudingler kuruyan

keklerle birlikte kullanılarak kek topları olarak,

 Artan çikolatalar glaze sos olarak,

 Kuruyan ekmeklerde bütün mutfak kısımlarının kullanabileceği galeta unu

olarak, aynı zamanda elde edilen galeta unu Kıbrıs tatlısı olarak da,

 Artan balıklar balık köftesi veya balık çorbası olarak, bayatlayan ekmekler

kahvaltı kısmı için bayat ekmek pizzası veya yumurtalı ekmek olarak,

 Artan haşlama et yemeği düğün çorbası olarak,

 Artan kuru fasulye yemeği fasulye piyazı olarak, kahvaltı büfesinden artan

peynirler peynirli börek olarak,

 Artan haşlanmış yumurtalar soğuk mutfak kısmında salata olarak,

 Artan tuzsuz haşlanmış tavuktan pastane kısmında tavuk göğsü tatlısı olarak,

 Sıcak mutfakta karnıyarık yaparken kalan iç harcı bolonez sos olarak,

 Salata büfelerinden artan dilim domateslerden sıcak mutfak kısmı için

napoliten sos olarak,

 Artan deniz mahsulleri güveci deniz mahsullü makarna olarak, artan taze

fasulye salatası zeytinyağlı taze fasulyesi olarak,

 Meyve büfelerinden artan meyveler meyve salatası,

 Komposto veya soomitie olarak değerlendirilerek yeni yemek türetilebileceği

düşünülmektedir.

Yemeklerin Arttığı 

Kısım 

Artan Ürünler Yeni Yemek 

Türetme 

Uygulanan 

Kısım 

Türetilen Yeni Yemekler 

Sıcak mutfak Mercimek çorbası Sıcak mutfak Ezogelin çorbası 

Sıcak mutfak Sade bulgur pilavı Sıcak mutfak Ezogelin çorabı 

Sıcak mutfak Sade bulgur pilavı Soğuk mutfak Bulgur salatası 

Sıcak mutfak Sade pirinç pilavı Sıcak mutfak Yayla çorbası 

Kadınbudu köfte 

Sıcak mutfak Sade pirinç pilavı Pastane Sütlaç 

Sıcak mutfak Sebze yemeği Sıcak mutfak Sebze çorbası 

Sıcak mutfak Patates yemeği Sıcak mutfak Patates püresi 

Sıcak mutfak Nohut yemeği Sıcak mutfak Falafel 

Sıcak mutfak Nohut yemeği Soğuk mutfak Humus 

Soğuk mutfak Salatalar Soğuk mutfak Gazpacho çorbası 

Pastane Kuruyan kekler Pastane Supangle 

Hemşin tatlısı 

Sıcak mutfak Patlıcan yemeği Kahvaltı kısmı Patlıcanlı börek 

Hamur hane kısmı Pide Sıcak mutfak Tirit kebabı 

Pastane Kuruyan kek ve 

artan pudingler 

Pastane Kek topları (Cake pop) 

Pastane Çikolata Pastane Glaze sos 

Hamur hane kısmı Kuruyan ekmekler Tüm kısımlar Galeta unu 

Soğuk mutfak Galeta unu Pastane Kıbrıs tatlısı 

Hamur hane kısmı Bayat ekmek Kahvaltı Bayat ekmek pizzası 

Yumurtalı ekmek 
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Kasaphane kısmı Balık ızgaralar Sıcak mutfak Balık köftesi 

Balık çorbası 

Sıcak mutfak Et haşlama Sıcak mutfak Düğün çorbası 

Kahvaltı kısmı Peynir çeşitleri Kahvaltı kısmı Peynirli börek 

Sıcak mutfak Kuru fasulye Soğuk mutfak Fasulye piyazı 

Kahvaltı kısmı Haşlanmış yumurta Soğuk mutfak Yumurta salatası 

Sıcak mutfak Tuzsuz haşlanmış 

tavuk göğsü 

Pastane Tavuk göğsü tatlısı 

Soğuk mutfak Taze fasulye 

salatası 

Soğuk Mutfak Zeytinyağlı taze fasulyesi 

Hatipoğlu ve ark. (2022) tarafından yapılan çalışmada israf edilen gıdalar erken 

müdahale ile gıdaların sofralara besin olarak geri kazandırabilmesine meyve ve sebzelerin 

atıklarından sirke üretimi örneği vermişlerdir. 

Tropea (2022) tarafından yapılan ‘Food Waste Valorization’ adlı çalışmada israf 

edilen gıdaların geri dönüşümü ve dönüştürülmesi, fermantasyon süreci ile katma değerli 

ürünlere dönüştürerek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına fırsat sunacağını 

belirtmektedir. Tropea çalışmasında gıda ürünlerinin yem ve gıda katkı maddeleri, gübre, 

biyoyakıtlar, hayvan yemleri ve diğer faydalı kimyasallar gibi katma değerli ürünlere 

dönüştürülebileceğini aynı zamanda kozmetik ve farmasötik alanlarda da yeni ürünler ortaya 

çıkarılabileceğini belirtmiştir. 

Gıda israfının azaltılması için bu tür yeni yemek türetme uygulamaları otellerde 

düzenli olarak uygulanabilir ve hatta yeni yemek çeşitleri türetilebilir. Bu tür artan 

yemeklerden türetilen yemeklere karşı önyargılı olan misafirlere bilinçlendirme çalışmaları 

yürütülebilir. Yeni yemek türetme uygulamalarını kullanan oteller diğer otelleri teşvik 

edebilir. Otellerde gıda israfı bilincinin sağlamak adına artan yemeklerle hazırlanan yeni 

yemekler yapılabileceğine örnek teşkil etmesi açısından workshoplar düzenlenebilir. 
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Özet 

Geçmişten günümüze bakıldığında gelişen sosyal ve ekonomik imkanlar ile bireylerin çalışma 

şartları gün geçtikçe iyileşmektedir. Sosyal hakları, saygıyı ön plana çıkararak düzenlenen 

çalışma hayatı tatil, eğlence, aile ile vakit geçirme gibi kişinin moral ve motivasyonunu 

yükseltecek kavramlara değer vermiştir. Buna bağlı olarak çalışma zamanı dışındaki vakitleri 

değerlendirmek isteyen bireyler rekreatif faaliyetleri seçmektedir. Ayrıca şehir hayatının 

beton yapısı, stresli yaşamı, hareket özgürlüğünü kısıtlaması insanların doğaya ve doğa 

sporlarına ilgisini artırmaktadır. İnsanların doğa sporlarına ulaşması spor turizminin önemli 

bir kolu haline gelmiştir. Bu araştırmada Malatya ili özelinde doğa sporları faaliyetlerinin ve 

doğa sporlarına imkân sağlayan coğrafik alanların incelenmesi amaçlanmıştır. Bölgenin doğa 

sporlarına yönelik elverişliliğinin fiziki olarak incelenmesi ve alanyazın/literatür taraması 

yapılarak bunlara ait yayınlanan raporlar ve analizlerin dikkate alınmasıyla bulgular bölümü 

derlenmiştir. 

Malatya ili coğrafi konumu ve iklimsel şartları dolayısıyla pek çok doğa sporuna elverişlidir. 

Bu doğa sporları; trekking (doğa yürüyüşü), dağ bisikleti, oryantring, kano, yamaç paraşütü, 

kürek, dağcılık, rafting ve kaya tırmanışı, olarak ön plana çıkmaktadır. Malatya ili ve 

çevresinde bulunan akarsular, göller ve barajlar su sporlarına yönelik imkanlar 

doğurmaktayken, şehrin dağlık yapısı yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, dağcılık, kaya 

tırmanışı gibi sportif faaliyetler için uygundur. İklimsel şartları dolayısıyla yağmur ve kar 

yağışının aralık, ocak, şubat ayları dışında etkili olmaması, şehrin imkân sunduğu doğa 

sporlarına ulaşılabilirliği kolaylaştırmaktadır. Şehrin bu özelliklerinden istifade etmek isteyen 

bireyler, ilgili branşlarda amatör olarak tecrübe etme imkânı sunan dernek ve kulüplerden 

faydalanmaktadır. Sonuç olarak doğa sporlarının yapılmasına coğrafik olarak elverişli olan 

alanlar ilgili kurumlar aracılığıyla iyileştirilip çeşitlendirilerek yerli ve yabancı turistlerin 

istifadesine sunulmalıdır. Böylelikle ilin doğa sporları içerikli turizm potansiyeline katkı 

yapacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Doğa Sporları, Malatya, Spor Turizmi 
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Abstract 

When we look from the past to the present, the working conditions of individuals are 

improving day by day with the developing social and economic opportunities. Working life, 

which is organized by emphasizing respect for social rights, valued concepts such as vacation, 

entertainment, spending time with family which are increasing the morale and motivation of 

the person. Accordingly, individuals who want to evaluate their time outside of working have 

choose to recreational activities. Also, the concrete structure of city life, stressful life and 

restriction of movement increasing people's interest to nature and nature sports. People‘s 

access to nature sports has become an important branch of sports tourism. In this research, it 

is aimed to examine the nature sports activities and the geographical areas that provide 

opportunities for nature sports in the province of Malatya. The findings section has been 

compiled by examining the suitability of the region for nature sports physically and by 

reviewing the literature, taking into account the published reports and analyzes of them. 

Malatya province is suitable for many nature sports due to its geographical location and 

climatic conditions. These extreme sports; trekking (hiking), mountain biking, orienteering, 

canoeing, paragliding, rowing, mountaineering, rafting and rock climbing. Malatya province 

and around rivers, lakes and dams has facilities for water sports, while the mountainous nature 

of the city suitable for sports activities such as mountain biking, paragliding, trekking, 

mountaineering and rock climbing. Due to the climatic conditions, the ineffectiveness of rain 

and snowfall except months of December, January and February makes it easier to access the 

nature sports. Individuals who want to benefit from these features of the city participate to 

associations and clubs that offer the opportunity to experience them as an amateur in related 

branches. As a result, the areas that are geographically suitable for nature sports should be 

improved and diversified by the relevant institutions and offered to the use of domestic and 

foreign tourists. Thus, it is thought that the province will contribute to the tourism potential of 

nature sports. 

Keywords: Nature Sports, Malatya, Sport Tourism 

GĠRĠġ 

Turizm, dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün hızla gelişen bir sektör olarak öne 

çıkmaktadır. Bu hızlı gelişimin en önemli sebeplerinden biri teknolojik yeniliklerle yeni 

turizm noktaları keşfetmenin ve yaygınlaşmasının kolaylaşmasıdır. Yeni rotaların oluşması ve 

buraların meraklı bireylerce keşfedilme isteği, turizm anlayışında farklılıklar meydana 

getirmektedir. Klasikleşen ―kum, deniz, güneş‖ tatil anlayışı yerini macera turizmine 

bırakmaya başlamıştır. Dünyada bu yönde hızlı bir değişim yıllar öncesinden başlasa da 

Türkiye‘de örnekleri yaklaşık olarak son on yılda görülmektedir. Turizmin 12 aya yayılmasını 

sağlamak adına doğada olma, doğa faaliyetleri yapma önemli bir seçenek olarak 

görülmektedir. Bunun farkına varan birçok yerel ve global turizm firması, ülkeleri oteller ile 

tanıtmak yerine, ülkenin veya bölgenin tabii güzelliklerinin yanı sıra, yapılacak etkinlikleri de 

tanıtım materyallerine eklemeye başlamışlardır. 

Doğada olma, doğayı keşfetme arzusu insanlığın en temel duygularındandır. Bunu eğlenceli 

hale getirmek tatil anlayışının tamamlanmasını sağlar. Bu noktada bireyler ilgi alanlarına 

yönelik doğa sporları faaliyetlerini tercih edebilir. Doğa menşeli spor turizminde, önceliğin 

nispeten bakir bölgeler olan; yaban hayatı, su, peyzaj ve bitki örtüsü gibi zarar görmemiş 

doğal alanların imkan sağladığı kayak, bisiklet, yürüyüş, snowboard, kar motosikleti, balık 

avlama, kano, avcılık, su sporları, dağ bisikleti, golf, kuş gözlem, yaban hayatı izleme ve 

fotoğrafçılık gibi birçok doğayı temel alan spor branşlarını içermektedir (Weber, 2001; 

Olafsdottir, 2013; Köroğlu ve Karaman, 2014). 
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Tablo.1 Malatya Ġlinde Doğa Sporları 

No Kara Sporları Su Sporları Hava Sporları 

1 Doğa Yürüyüşü (Trekking) Kano Yelken Kanat 

2 Dağcılık Kürek Yamaç Paraşütü 

3 Kaya Tırmanışı Rafting 

4 Dağ Bisikleti 

5 Oryantring 

Malatya ili sahip olduğu doğal değerler ile doğa turizminden azami ölçüde faydalanabilir bir 

şehirdir. Şehrin sahip olduğu zenginliklere bakıldığında Akçadağ ilçesinde yer alan Levent 

Vadisi, Karakaya Barajı, Sultansuyu Harası, Kozluca Vadisi, Darende Somuncu Baba 

Türbesinin de yer aldığı Tohma Kanyonu, Melekler Deresi ve bu bölgede keşfedilmeyi 

bekleyen mağara mezar evleridir (Malatya Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, 6). 

Bu çalışma Malatya‘nın doğa sporları potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Şehir 

ile uyumlu olup bilinmeyen doğa sporları branşlarına ışık tutarken, bilinen branşların 

görünürlülüğünü artırma noktasında önemli bir çalışmadır. 

Malatya Ġlinin Coğrafi Özellikleri 

Malatya ili Doğu Anadolu Bölgesinin batısında yer alan, ülkenin doğusu için geçiş kapısı, 

doğuda yer alan iller için ise batıya açılma kapısı olarak konumlanmış önemli bir 

lokasyondur. Malatya sınırları içerisinde kalan bölgenin yüzölçümü 12.313 km
2
 olup, 35 54'

ve 39 03' kuzey enlemleri ile 38 45' ve 39 08' doğu boylamları arasında yer 

almaktadır. Malatya vadileri ile özel bir geçiş kapısı oluşturmaktadır.  Fırat Vadisi ile Doğu 

Anadoluya, Tohma Vadisi ile İç Anadoluya, Sürgü Çayı ve Sultasuyu Vadileri ile Akdenize 

açılan bir geçit konumundadır (Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022). Şehir, 

kuzeyde Yama Dağı, güneyde Toros Dağları, batıda Nurhak ve Akçababa dağları ile 

çevrelenmiştir. Şehrin başlıca akarsuları; Sürgüsuyu, Tohma Suyu, Kuruçay, Beylerderesi, 

Morhamam Çayı, Sultan Suyu, Söğütlü Çayı, Mamihan Çayı ve Şiro Çayıdır. Ayrıca şehrin 

doğusundan Türkiye‘nin en büyük havzasına sahip Fırat Nehri geçmektedir. Şehirde doğal bir 

göl bulunmamasına rağmen Karakaya Baraj Göleti, 67 köyün batık halde olduğu 150.875.583 

m² alanı kapsamaktadır. Denizden uzak olması ve yüksek jeolojik yapısı ile karasal iklim 

görülmektedir. Bitki örtüsü bakımından zayıf olan şehrin il sınırları içerisinde bulunan 

toprakların %10‘u ormanlık ve fundalık, %53‘ü çayır ve meralardan oluşurken geri kalan 

toprağın büyük bir bölümü bozkırdır. İlin ekonomisi; tarıma, tarımsal sanayiye ve 

hayvancılığa dayalıdır. Kuru kayısı tedariğinde dünya istatistikleri incelendiğinde, piyasanın 

%90‗ı Türkiye‘ye aitken, bu oranın %70‘i Malatya‘nın tarım potansiyelinin ürünüdür 

(Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 2022). Turizm şehrin ekonomisinde önemli bir 

gelir kaynağı olarak yer tutmazken, gelişmeye açık bir sektör olarak ön plana çıkmaktadır. 

YÖNTEM 

Malatya ili çalışma alanımız olarak belirlenmiştir. Çalışma bir alan çalışması olup Malatya ili 

sınırlarınca sınırlandırılmıştır. Malatya iline ait materyaller ilk olarak belirlenip, derlenmiştir. 

Malatya ilinin doğa turizmi potansiyelinin tespit edildiği bu çalışma, belgesel nitelik 

taşımaktadır. İlin sahaya yönelik özelliklerinin tespit edilmesi öncelikli olarak, yerinde 

gözlem yoluyla ve literatür taraması yapılarak belirlenmiştir. Bu veriler, gözlem sonuçları ve 

literatür taramaları bir araya getirilerek incelenmiştir. İncelenen veriler birbirleri arasında 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca doğa sporlarına yönelik literatür taraması yapılmıştır. Doğa 

sporlarının coğrafi, iklimsel şartlara göre çalışma alanına uygunluğu belirlenmiştir. 
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BULGULAR 

Malatya Ġlinde Yapılabilecek Doğa Sporları 

Doğa YürüyüĢü (Trekking): Doğada rekreasyon amaçlı, belirli bir noktadan yürümeye 

başlayarak başka bir noktaya varılmasına doğa yürüyüşü denir. Temelinde çok önemli 

kazınımlar amaçlayan doğa yürüyüşü, köy hayatını ziyaret etmek ve deneyimlemek, doğa ile 

iç içe olmak, farklı maceralar yaşamak, sadece yütümekten ziyade özelinde fotoğrafçılık, bitki 

ve hayvan gözlemi, su sporları yapmak, at binmek gibi birçok deneyimi bir arada sunmaktadır 

(Yılmaz, 2008). 

Malatya doğa yürüyüşü için uygun birçok rotaya sahiptir (Tablo 2). Amatör sporcular ve hobi 

olarak doğada yürüyüş yapmak isteyen bireylerce, şehrin farklı bölgelerinde doğa yürüyüşü 

rotaları oluşturulmuştur. Bu rotaların profesyonel olarak haritalandırılması, animasyonlar 

hazırlanarak yerel yönetimlerce tanıtılması, bireylerin ilgilerine göre rotalara teşvik edilmesi 

ve tanıtım amaçlı geziler düzenlenilmesi parkurların bilinirliğini artıracaktır. 

Tablo 2. Malatya Doğa YürüyüĢü Rotaları 
No Bölge Rota Mesafe 

1 Malatya- Arapgir Arapgir Eski Şehir Vadisi 11.22 km. 349 m artı irtifa 

2 Malatya- Darende Günpınar Şelalesi 12.31 km. 323 m artı irtifa 

3 Malatya- Nemrut Nemrut Parkuru 10.13 km. 1194 m artı irtifa 

4 Malatya- Onar Köyü Arapgir Eski Şehir Vadisi 12.99 km. 213 m artı irtifa 

5 Malatya- Darende Tohma Kanyonu 0.88 km. 3 m artı irtifa 

6 Malatya- Gözeli Kuyulan Roma Yolu Parkuru 2.53 km. 137 m artı irtifa 

7 Malatya- Yalınkaya Yalınkaya Tümülüsleri Rotası 7.74 km. 492 m artı irtifa 

8 Malatya- Arapgir Berenge Deresi Parkuru 9.24 km. 82 m artı irtifa 

9 Malatya- Arapgir Kayaarası Kanyonu Parkuru 14.64 km. 677 m artı irtifa 

10 Malatya- Akçadağ Levent Vadisi Parkuru 12.98 km. 479 m artı irtifa 

11 Malatya- Arapgir Göz-Peri Karababa Yaylası 6.04 km. 62 m artı irtifa 

12 Malatya- Akçadağ Levent Vadisi Mağaraları 5.99 km. 516 m artı irtifa 

13 Malatya- Darende Somuncubaba Tohma Kanyonu 5.12 km. 245 m artı irtifa 

14 Malatya- Arapgir Kutanlı Peri Bacaları- Taş Köprü 

Rotası 

12.04 km. 526 m artı irtifa 

15 Malatya- Yazıhan Ansır Mağaraları Parkuru 2.09 km. 293 m artı irtifa 

16 Malatya- Akçadağ Küçük Kürne Köyü Parkuru 1.88 km. 304 m artı irtifa 

17 Malatya- Aşağı Karagöz Beydağı Yürüyüş Rotası 10.45 km. 1121 m artı irtifa 

Dağ Bisikleti: Doğada ve engebeli arazilerde, spora özel tasarlanmış donanımlara sahip 

bisikletlerle yapılan bir doğa sporudur. Bisiklet sporunun yeni bir branşı olarak ön plana 

çıkmasına rağmen oldukça fazla rağbet görmektedir. Bu ilginin en temel sebeplerinden biri 

şüphesiz ülkemizin bu spora uygun doğal pek çok parkur sunmasıdır. Spor, bireyin engebeli 

doğa şartları ve motor kontrol algısını birleştirmesiyle yüksek efor gerektirmektedir. Farlı 

seviyelerde fizyolojik zorlanmalar içeren dağ bisikleti, sürekli inişler ve çıkışlar içeren 

engebeli arazide yapılan bir spor branşıdır (Aslan, 2019). Dağ bisikleti her yaştan insana hitap 

etmekle birlikte doğada olmanın en yorucu çeşitlerindendir.  

Malatya ili sahip olduğu coğrafi özelliklerin çeşitliliğiyle dağ bisikleti sporuna elverişlidir. 

Şehrin dağlık yapısı, ovaları, vadileri bu spor branşı için eşsiz parkurlar sunmaktadır. 

Halihazırda İnönü Üniversitesi‘nin güney yamacında İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu 

tarafınca hazırlanmış ve üniversiteler arası yarışlarda kullanılan amatör bir parkur 

bulunmaktadır. Diğer bir parkur örneği ise Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali 

için hazırlanmış olup, Uluslararası Levent Vadisi MTB Cup C2 Dağ Bisiklet Yarışı‘nda 
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kullanılmıştır. Şehrin sahip olduğu imkanların duyurulması ve kullanıma kazandırılması, 

branşın il içerisinde yaygınlaşmasına olanak sağlayacaktır. 

Oryantiring: Zekâ ile fiziksel becerinin birleştiği oryantiring, bir doğa sporudur. Oryantiring 

harita ve pusula araçlaruyla, önceden haritalandırılmış bir arazi üzerinde, belirlenmiş hedefleri 

en kısa sürede bulmayı amaçlayan bir spordur (Tanrıkulu, 2011). Bireye harita okuma, 

zamana karşı yarışma, rekabet edebilme, fiziki ve zihinsel egzersiz yapma, doğada olma gibi 

çok önemli kazanımlar sunar. Özellikle genç yaştaki bireylerin, kişisel gelişimlerine katkı 

sağlamak adına tavsiye edilen bir spor branşıdır. Doğa sporu özelliklerine sahip olan 

Oryantiring, rekreatif bir faaliyet olarakta ön plana çıkmakla beraber, yalnızca doğada değil, 

turizm kapsamında her türlü kültürel, tarihsel ve kentsel mekanda yapılabilir (Özaltın ve Gül, 

2006). 

Turgut Özal Tabiat Parkı, İnönü Üniversitesi kampüsü, Arapgir Kayaarası kanyonu, sahip 

oldukları yeşil alan ile oryantiring sporuna ev sahipliği yapabilir. Turizme katkı sağlamak 

adına oryantiring, şehrin tanıtılmasında önemli bir araç olarak görülebilir. Bu bağlamda 

Malatya şehir merkezi tercih edilebilir bir bölgedir. Ayrıca halkın spor branşına yönelik 

ilgisinin artmasını sağlayacaktır. Diğer bir seçenek olarak, Battalgazi ilçesi tarihi ve kültürel 

değerlerini tanıtmak, farkındalık yaratmak adına değerlendirilebilecek önemli bir 

lokasyondur. 

Kano ve Kürek: Kano ve kürek sporları benzer spor alanlarını kullanmalarına rağmen 

uygulamada farklılıklar göstermektedir. Kano sporu akıntılı sularda da yapılabilirken, kürek 

sporu yalnızca durgun suda yapılmaktadır. Bu bağlamda çalışma alanımız durgun su olduğu 

için her iki spor branşını aynı başlık altında inceleyebiliriz. Etkinlik alanı olarak genelllikle 

göllerin tercih edildiği kano sporu, debisi fazla olmayan akarsularda da yapılabilmektedir 

(Ülker, Kılıçarslan ve Derman, 2016). Kano sporunda, profesyonel yarışlarda genellikle tek 

kişilik kano kullanılırken, turizm amaçlı olarak tek ve iki kişilik kanolar kullanılmaktadır. 

Öğrenmesi kolay ve profesyonel kanolara oranla daha güvenli olmasıyla ―Kızıldereli tipi 

kano‖ turizm amaçlı kullanımlarda tercih edilmektedir. Durgun sulara uygun olan kızıldereli 

kano, yavaş yol almakta ve doğayı seyretmeye imkân sağlamaktadır. Kürek, kuvvetli kas 

gücüyle beraber dayanıklılık, mental ve fizyolojik yeterlilik gerektirmektedir (Türker ve ark., 

2021). 1, 2, 4, 8 kişilik tekneler kullanılır.  Turizm odaklı olmaktan ziyade rekabet amaçlı, 

profesyonel sporcular tarafından tercih edilen bir spor branşıdır.  

Karakaya Baraj Gölünde hizmet vermekte olan Malatya Su Sporları Merkezi, kano ve kürek 

sporlarını bünyesinde barındırmaktadır. İnönü Üniversitesinin bir çalışması olan Merkez, 

bölgenin su sporları için uygun olduğunu göstermektedir. Yerel yönetimler ve özel yatırımlar 

ile bölgenin su sporlarına yönelik canlandırılması teşvik edilebilir. Gerekli güvenlik şartları 

sağlandığı takdirde yeni bir cazibe merkezi haline gelebilir. Şehir halkının bu tarz faaliyetlere 

katılımını sağlamak amacıyla imkanların artırılması, özel teşebbüslere destek verilmesi, 

reklam yapılarak halkın haberdar olması, eğitim merkezleri kurarak gençlerin spora dair bilgi 

edinmesini sağlamak gibi birçok çalışma yapılabilir. 

Yamaç ParaĢütü ve Yelken Kanat: Yamaç paraşütü ve yelken kanat sporları kalkış ve iniş 

alanları olarak ortak pistleri kullanmaktadır. Yelken kanat sporu uçuşa başlama ve 

malzemenin taşınması noktasında daha teferruatlıdır. Bu sebeple turizm amaçlı kullanımlarda 

yamaç paraşütünün gerisinde kalmıştır. Yamaç paraşütü, serbest paraşütlerden geliştirilen 

süzülerek uçan, koşarak uçuşa başlanılan ve yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere motorsuz 

hava taşıtıdır (Gatterer ve ark., 2019). Yamaç paraşütü, sporun yerel toplumda hangi konuma 

sahip olduğuna, yamaç paraşütçüleri için kısıtlamalara ve bölgenin güvenlik bileşenlerine 

bağlı olarak turizm gelişimi için bir fırsattır (Mekinc ve Mušič, 2016). Ülkemizin birçok 
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bölgesinde gelişmekte olan, doğa ve turizm bileşeni yamaç paraşütü sporu, extreme sporlar 

içerisinde en ekonomik olanıdır. Uçmak fiillini kolaylaştırması ve ulaşılabilirliği bakımından 

tercih edilebilir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, tecrübeli yetkililer tarafından belirlenmiş 

her bölgede yapılabilir. Doğaya gökyüzünden bakma fırsatı sunan yamaç paraşütü ve yelken 

kanat, her geçen gün ilginin arttığı spor branşları olarak ön plana çıkmaktadır. 

2001 yılında İnönü Üniversitesi Havacılık Kulübünün kurulmasıyla, Malatya ili ilk defa 

yamaç paraşütü ile tanışmıştır. Şehrin güneyinde yer alan Beydağı zirvelerinde 2 adet Türk 

Hava Kurumu tarafınca onaylı uçuş tepesi bulunmaktadır. Şehirde aktif olarak uçmakta olan 

kulüpler ve topluluklar mevcuttur. Tandem uçuşu ile daha önce yamaç paraşütü yapmamış 

bireyler bir pilot eşliğinde uçuş gerçekleştirebilir. Malatya‘nın karasal iklimi sayesinde yaz 

aylarında termal aktivite oluşumu çok fazla olup, uzun ve keyifli uçuşlar yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca Beydağı sıradağ olması bakımından daha fazla termal aktivite 

oluşturmakta ve ileri seviye yamaç paraşütü sporcularının ―mesafe uçma‖ isteğine cevap 

verebilecek bir konumdur. 

Rafting: Akarsu turizmi, ülkemizde tarihi, kültürel ve kendine özgü doğa güzellikleriyle öne 

çıkan bölgelere entegre bir turizm şekli olarak öne çıkmaktadır (Uğurlu, 2005). Özellikle 

Uluslararası Rafting Federasyonu (2010) raftingin bir spor ve eğlence olduğunu belirtmiştir. 

Başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar nehir yüzeyinde bir sal üzerinde kürek çekerek 

açık havada yapılan bir aktivitedir (Nurlaila, Susanto ve Afgani, 2021). Yüksek debili sularda 

yapılan rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. Asıl amaç yüksek hızlı akarsuda raftı 

devirmeden ve kayalara çarpmadan ekip halinde bitiş noktasına varmaktır. 

Malatya Darende ilçesinde, Tohma Çayı‘nda rafting sporunu tecrübe etmek mümkündür. 

Tohma Çayı‘nda 2, 4, 6 kişilik ekipler halinde rafting yapılabilir. Özellikle Somuncu Baba 

Türbesi‘ni ziyaret eden bireylerin ulaşması daha kolaydır. Şehrin akarsu yönünden 

çeşitliliğine bakıldığında, Tohma Çayı dışında birçok alternatif görülmektedir. Sürgüsuyu, 

Kuruçay, Beylerderesi, Morhamam Çayı, Sultan Suyu, Söğütlü Çayı, Mamihan Çayı ve Şiro 

Çayı profesyonel ekiplerce değerlendirilebilecek diğer akarsu seçenekleridir. 

Dağcılık ve Kaya TırmanıĢı: Kendine has heybeti, ötesinin gizemini saklayan dağlar ve 

dağlık bölgeler, geçmişten beri insanlığın merakını çekmiş olup, ilk çağlarda korunaklı bir 

alan olarak toplulukları kendine çekerken günümüzde farklı sebepler ile aynı etkiyi 

göstermektedir (Emekli, 2015). Günümüzde dağcılık, spor turizminin önemli bir branşı haline 

gelmiştir. En önemli örneklerinden biri Everest dağına yapılan turistik ve sportif 

tırmanışlardır. Dünyanın en yüksek zirvesine her yıl 2000‘in üzerinde sporcu tırmanmaktadır. 

Kaya tırmanışı, ilk ortaya çıktığı dönemde dağcılığın içerisinde kabul edilsede, günümüzde 

dağcılıkla beraber kendi başına bir aktivite türü olarak da kabul görmektedir (Çetinkaya, 

2014). 

Yama, Nurhak ve Akçababa dağlarıyla, üç tarafı çevrili olan Malatya ili için dağcılık sporu 

olmazsa olmazdır. Şehre yakınlığı ve ihtişamı ile Beydağı, Malatyalı her bir bireyin merakını 

uyandırmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tırmanma duvarına sahip olan İnönü 

Üniversitesi, kaya tırmanışı için meraklı ve ilgili insanların eğitilmesine katkı sağlamaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Çalışmada araştırma konumuz ile benzer alan yazıları taranmış olup sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Malatya ilinin coğrafi, fiziksel ve iklimsel şartları incelenerek, doğa 

sporları branşlarının hangi bölgelerde yapılabileceği incelenmiştir. Bulgular bölümünde her 

bir spor branşı için uygun bölgeler incelenmiştir. Farklı branşların, şehrin sahip olduğu 

özellikler bağlamında, uygulanabilir olması mümkündür. Malatya ilinde yapılan ve 
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yapılabilecek doğa sporlarını tanıtmak, katılımı artırmak adına alınabilecek bazı önlemler 

mevcuttur. Bu önlemler çalışma alanımız içerisinde incelenerek belirlenmiş olup, doğa 

sporları potansiyelini artırmak, katılımı teşvik etmek adına elzemdir. Araştırmamızda Malatya 

ilinin doğa sporları vasıtasıyla turizme yapacağı katkı öncelikli olmak üzere, şehrin doğal 

varlıklarının spor turizmi açısından incelenmesi, mevcut değerlerin görünürlülüğünün 

artırılması, ilin doğa sporları turizmine katkı sağlayacak yeni kaynakların araştırılması ve 

yapılacak çalışmalara öncü olması sebebiyle kıymetlidir. Şehrin doğa sporları potansiyeli 

bulunmaktadır. İl ve ülke turizminin gelişmesine katkısı olacaktır. 

Malatya ili eşsiz fiziki, coğrafi ve iklimsel özelliklere sahip olmakla beraber, ülkenin batısı 

doğusu arasında bir geçiş noktasıdır. Sahip olduğu coğrafi konumun önemli kazanımları 

olduğu kesindir. Tarihi değeleri incelendiğinde ilk çağlardan beri birçok devletin kıymetli bir 

şehri olmuştur. Anadolu‘nun en eski şehir devletlerinden biri olarak kabul edilen Arslantepe 

Höyüğü‘nün Malatya‘da olması bunun göstergesidir. Dünyanın, doğudan batıya uzanan 

tarihin en önemli ticaret yollarından biri olan İpek Yolu‘nun Malatya‘dan geçiyor olması yine 

şehrin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Tüm bu kazanımlar ile beraber sahip olduğu 

doğal güzelliklerin çekiciliği şehrin değirini artırmaktdır. Bu değerlerin en iyi şekilde 

korunması, değerlendirilmesi ve geleceğe aktarılması gerekmektedir. 

Son yıllarda şehrin doğal güzelliklerinin sportif branşlar ile birleştirilerek festivale dönüştüğü 

etkinlikler görülmektedir. Bu etkinliklerden ilki 2017 yılında düzenlenen ve her yıl geleneksel 

olarak düzenlemeye devam edilen (covid-19 virüsü sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında 

düzenlenememiştir), Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivalidir. Malatya‘nın 

Akçadağ ilçesinde yer alan Levent Vadisi‘nde yapılmaktadır. Dağ bisikleti, yamaç paraşütü, 

dağcılık, doğa yürüyüşü, kampçılık, kaya tırmanışı, slackline, doğa fotoğrafçılığı gibi birçok 

doğa sporunu içermektedir. Her yıl katılımın artttığı ve şehrin tanıtıldığı kıymetli bir 

festivaldir. Bir diğeriyse Uluslararası Malatya Fotokamp Etkinliğidir. Özelinde doğa ile içiçe 

olmayı hedefleyen etkinlik, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık ve doğa yürüyüşü kapsamında 

etkinlikler sunmaktadır. Malatya‘nın Arapgir ilçesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, son 

düzenlendiği 2019 yılında iki bin çadır ve otuz beş bin katılım almıştır. Malatya ilinin en 

büyük iki doğa etkinliği olan Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali ve 

Uluslararası Malatya Fotokamp Etkinliği şehrin doğa sporlarına yaklaşımı noktasında 

potansiyeli yansıtmaktadır. 
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Malatya Ġlinde Doğa Sporlarını GeliĢtirmek Adına; 

 Yerel yönetimler ile yerel spor birimleri arasında kordinasyon sağlanmalı,

 Turizmi canlandırma kapsamında doğa turizmine maddi destek verilmeli,

 Doğa sporlarına yönelik, alanında yetkin uzmanlardan bilgi ve öneriler alınarak ilin

doğa sporları potansiyeli belirlenmeli,

 Malatya ilinde yapılabilir doğa sporlarına yönelik reklam oluşturmak, bilinirliliğini

artırmak adına demo, dergi, broşür, yayın hazırlanması ve sosyal medya, yerel ve

ulusal tv kanallarınca tanıtımlar yapılmalı,

 Doğa sporlarının uygulanabileceği bölgelere rehber personel yetiştirilmeli,

 İlgisini arttırılması ve genişletilmesi adına ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde geziler

planlanarak, doğa sporlarını tecrübe etmeleri sağlanmalı,

 Festival, etkinlik gibi faaliyetlerin destekleri artırılmalı içerdikleri spor branşlarının

çeşitlenmesi sağlanmalı,

 Ulusal ve uluslararası seviyede parkurlar kurularak profesyonel yarışların

düzenlenmesi desteklenmeli,

 Doğa sporlarına yönelik bölgeleri ve sporları tanıtmak için video, mp3, mp4 ve

uygulamalar oluşturularak bilgiye ulaşımı kolaylaştırılmalı,

 Kale bölgesinde yer alan Karakaya Baraj Gölü‘nde mevcut su sporları branşlarının

imkanları arıtılmalı, verilecek teşvikler ile yeni tesislerin kurulması sağlanmalı,

 Doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı için rotalar, yazılı ve dijital olarak herkesin

ulaşabileceği platformlarda yayınlanmalı,

 Rekreasyon faaliyetleri kapsamında yerel halkın bu noktaları ziyaret etmesi teşvik

edilmeli,

 Katılımın fazla olması neticesinde doğanın olumsuz etkilenmemesi için önlemler

alınmalıdır.
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ÖZET 

Malatya ili coğrafi konumu sebebiyle birçok devletin tarihi ve kültürel izlerini bünyesinde 

taşımaktadır. Anadolu’nun en eski şehir devletlerinden biri olarak kabul edilen Arslantepe 

Höyüğü, Selçuklu Devleti mirası olan Battalgazi Ulu Camii ve doğa güzelliği ile İslami 

değerleri birleştiren Somuncu Baba Türbesi bunlardan birkaçıdır. Son yıllarda popülaritesi 

artan hava sporlarının, Malatya ilinde uygulanabilirliği, tarihi ve kültürel değerlerin 

anlatılmasında oynayacağı rol ve çeşitli bölgelerdeki benzer uygulama yöntemlerinin 

incelenerek değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  

Malatya ili iklimsel ve coğrafi özellikleri bakımından sıcak hava balonu, yamaç paraşütü, 

yelken kanat, paramotor ve paramotor trike gibi hava sporlarını yapmaya elverişlidir. Şehir 

merkezinin kuzey sırtında bulunan Beydağı, sıradağ olması bakımından birçok bölgesinde 

yamaç paraşütü ve yelken kanat için kalkış imkânı sunmaktadır. Halihazırda Beydağı 

üzerinde bulunan Türk Hava Kurumu tarafından onaylanmış iki adet ve henüz onay sürecine 

alınmamış bir olmak üzere, toplam üç kalkış pisti mevcuttur. Şehrin karasal iklim şartları 

sebebiyle termal aktivite oluşturması uzun ve zevkli uçuşlara olanak sağlamaktadır. 

Paramotor ve paramotor trike uçuşa başlamak için tepeye ihtiyaç duymadan 80 metre 

uzunluğundaki herhangi bir düzlükten kalkışını ve inişini gerçekleştirebilir. Motorlu olmaları 

bakımından gezi ve tanıtım uçuşları amacıyla kullanılması uygundur.  

Dünyanın birçok yerinde yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri bölgede farklı bir deneyim 

yaşamak, bölgeye has tesislerden faydalanmak, tanınırlık ve görünürlüklerini arttırmak adına 

hava sporlarını tercih etmektedirler. Bu anlamda, Kapadokya balon turları ile markalaşırken, 

Pamukkale travertenlerde tandem yamaç paraşütü uçuşları popülerdir. Herhangi bir turistik 

veya tarihi değer sunmayan Kayseri Ali Dağı’nda, yaz mevsiminde günde ortalama yüz adet 

yamaç paraşütü uçuşu yapılmaktadır. Sonuç olarak ülkemizin belirli bölgelerinde hızla 

büyüyen hava sporları ve turizm ilişkisi, Malatya ili içinde uygulanabilir bir seçenek olduğu 

varsayılarak gerekli altyapı ve tanıtımların ilgili kurumlarca yapılıp bölge turizmini 

canlandırması açısından önemli fayda sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hava Sporları, Malatya, Yamaç Paraşütü, Turizm 
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Abstract 

Due to geographical location, the Malatya province carries the historical and cultural traces of 

many states. The Arslantepe Mound which is considered one of the oldest city-states of 

Anatolia, the Battalgazi Great Mosque which is the heritage of the Seljuk State, and the 

Somuncu Baba Tomb,which combines Islamic religious values with the beauty of nature, are 

just a few of them. The purpose of this study is to examine and evaluate the applicability of 

air sports, which has gained popularity in recent years, in Malatya, the role it will play in 

explaining historical and cultural values, and similar application methods in various regions. 

Malatya province is suitable for air sports such as hot air balloon, paragliding, sail wing, 

paramotor and paramotor trike in terms of its climatic and geographical features. Beydağı, 

located on the northern ridge of the city center, offers the opportunity to take off for 

paragliding and sailing wings in many areas in terms of being a mountain range. There are 

currently three take-off runways in total, two approved by the Turkish Aviation Authority on 

Beydağı and one of them that has not been taken into the approval process yet. The thermal 

activity of the city due to the continental climate conditions allows for long and enjoyable 

flights. Paramotor and paramotor trike can take off and landing from any flat area where 80 

meters long without need for a hill to start the flight. Since they are motorized, they are 

suitable to be used for sightseeing and promotional flights.  

In many parts of the world, domestic and foreign tourists prefer air sports in order to have a 

different experience in the region they visit, to benefit from the facilities unique to the region, 

to increase their recognition and visibility. In this sense, Cappadocia is branded with balloon 

tours, while tandem paragliding flights are popular in Pamukkale travertines. Kayseri Ali 

Mountain, which does not offer any touristic or historical value, has an average of one 

hundred paragliding flights per day during the summer season. As a result, the rapidly 

growing relationship between air sports and tourism in certain regions of our country, 

assuming that it is a viable option in Malatya province, will provide significant benefits in 

terms of reviving regional tourism by making the necessary infrastructure and promotions by 

the relevant institutions. 

Keywords: Air Sports, Malatya, Paragliding, Tourism 

GĠRĠġ 

Çelik (2018)’e göre turizm, insanların mesleklerinden veya rekreasyon arzularından 

(dinlenme ve dinlenme, yenilenme) arta kalan boş zamanlarında seyahat ve geçici 

konaklamalarından kaynaklanan ana olay ve ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Alternatif 

turizm, klasikleşen kitle turizmine karşı olarak ortaya çıkan, doğal kaynaklara saygıyı ön 

plana çıkarmakla beraber, turizmin olumsuzluklarını en aza indirmeyi hedefleyen turizm 

türüdür (Albayrak, 2013). Alternatif Turizm kavramı, altında sahip olduğu birçok başlığın 

temelinde spor olduğu nettir. Bu başlıklar; sağlık turizmi, inanç turizmi, kış sporları turizmi, 

dağcılık, golf turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, kongre turizmi, yat turizmi, 

hava sporları, İpek Yolu, akarsu-rafting turizmi, su altı dalış, kuş gözlemciliği olarak ön plana 

çıkmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). Spor turizmi her geçen gün değerini 

artırmaktadır. Alternatif turizmin uygulanırlığı farklı coğrafyalarda turizm geliri yaratma, 

bölge kapsamında tanınırlık sağlama ve bölgenin sahip olduğu doğal değerlerin tanıtılmasında 

önemli rol oynamaktadır. Özellikle turizmi yaygınlaştırma ve yeni destinasyonlar ortaya 

çıkarmak için spor turizmi çok kritik bir rol üstlenmektedir. Spor turizmi belirli özellikleriyle 

diğer turizm çeşitlerinden farklılık göstermektedir. Diğer turizm çeşitleri ile ayrıştığı; 

oyunlara aktif katılım göstermek, katılım gösteren bireyleri desteklemek ve bu etkinliklerin 
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yapıldığı alanları ziyaret etmek olmak üzere üç önemli özelliğe sahiptir (Tomay ve 

Değirmencioğlu, 2017). 

Hava Sporları 

Spor turizminin önemli bir türü olan hava sporları turizmi her geçen gün önemini 

artırmaktadır. 

Hava sporları, havada kalma ve süzülme (aerodinamik) özelliklerine sahip hava araçlarıyla, 

bu aracı kullanan birey veya bireylerin koordinesi sonucunda meydana gelen sportif amaçlı 

faaliyetlerdir (THK, 2015). Hava sporları turizmi uygulama olarak iki farklı şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Bölgenin coğrafi ve turistik kapasitesinin hava sporlarına imkân sağlaması 

neticesinde özellikle çift kişilik uçuşlar ile turistlere farklı bir deneyim yaşatma ve hava 

sporlarını yapmakta olan sporcuların yarışma, eğitim, festival, etkinlik gibi faaliyetlere katılım 

sağlaması ile gerçekleşen turizm faaliyetleridir. Hava sporları ekstrem sporlar içerisinde yer 

almaktadır. Sporcularına ve deneyimlemek isteyen bireylere yüksek düzeyde heyecan 

yaşatmaktadır. Daha birçok farklı sebep dolayısıyla tecrübe edilmektedirler. 

Hava sporlarının tercih edilme sebepleri: 

 Macera ve adrenalin tutkusu

 Özgürlük hissiyatı

 Farklı deneyim yaşama

 Doğa ile iç içe olma

 Sağlamış olduğu popülarite olarak ön plana çıkmaktadır.

Turizm kapsamında hava sporları, branş olarak hafif hava araçlarını tercih etmektedir. Türk 

Hava Kurumu tarafından belirlenmiş olan hafif hava araçları içerisinde turizm amaçlı olarak 

ön plana çıkan branşlar şu şekilde görünmektedir; 

• Yamaç Paraşütü

• Paramotor

• Yelkenkanat

• Sıcak Hava Balonu

• Planör

• Microlight

• Serbest atlayış

• Gyrocopter

Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen turizm odaklı hava sporları; yamaç paraşütü, 

paramotor ve yelken kanat olarak ön plana çıkmaktadır. Ekonomik şartlar, taşıma kolaylığı, 

sporun uygulanması için gerekli yan araçlar, coğrafi iklimsel şartların sağladığı avantajlar bu 

sporların uygulanmasını diğer hava sporlarına kıyasla daha kolay kılarken, sporcu sayısının da 

diğer branşlara oranla fazla olmasını sağlamaktadır. Hava sporlarının uygulanabilirliği 

noktasında önemli çevresel etmenler vardır. İklim şartları, coğrafi koşullar, meteorolojik 

etmenler doğrudan hava aracını etkilemektedir. 

Bu araştırmada, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya ili sınırlarında yer alan 

mevcut veya yapılmasına imkan olan hava sporları ile veriler potansiyel tespiti yapılarak 

açıklanmaya çalışılacak, sonuçlara yönelik öneriler ve tavsiyeler derlenecektir. Turist ve 

sporcu odaklı olarak hava sporları bünyesinde, Malatya ilinin turizm merkezi haline 

gelmesinin bir seçenek olup olmadığı şehrin coğrafi ve iklimsel özelliklerinin spora vereceği 

imkan incelenecektir. 
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YÖNTEM 

Malatya’nın hava sporları potansiyeli içerikli araştırmalar hedef olarak seçilmiştir. Literatür 

taraması yapılarak oldukça kısıtlı içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Farklı şehirlerin hava 

sporları potansiyeli ve Türkiye’de hava sporları yeni araştırma başlığı olarak seçilmiş ve 

taranmıştır. Yıllık meteorolojik değerler incelenmiştir. Tüm veriler değerlendirilerek bulgular 

bölümü oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

Çalışma alanımız olan Malatya ili karasal iklim şartlarına sahip olup, yazları sıcak ve kurak, 

kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Yaz aylarında karasal iklimlerde sıkça görülen 

“termal aktivite” özellikle motorsuz hava araçları için irtifa kazanmak ya da havada uzun süre 

irtifa kaybetmeden uzun uçuşlar yapmak adına önemli bir doğa olayıdır. Yamaç paraşütü ve 

yelkenkanat sporcuları bu aktivitenin olduğu bölgeleri tercih ederek uzun süreli uçuşlar ve 

uzun mesafe uçuşları gerçekleştirmektedirler. 

İklimsel şartlar kadar önemli olan diğer bir faktör coğrafi şartlardır. Çok hafif sportif hava 

araçları sınıfında yer alan yamaç paraşütü ve yelkenkanat uçuşa başlamak için yükseltiye 

ihtiyaç duymaktadır. Malatya ilinin kuzeyi, güneyi ve batısının dağlarla çevrili olması, ayrıca 

şehir merkezinin güneyinde yer alan Beydağı kalkış yapmak için ideal yükseltiler 

sunmaktadır. 

Bir hava aracının kalkış ve inişinde oldukça etkili olan diğer bir etmen ise meteorolojik 

şartlardır. Yamaç paraşütü, yelkenkanat ve paramotor kalkış yapabilmek için ideal rüzgar ve 

ideal rüzgar yönüne sahip olmalıdır. Her üç branşında ortalama ideal güvenli kalkış rüzgarı 5-

20 km/h şiddetindeki rüzgarlardır. Ayrıca tepe kalkış yönü ve iniş yönünün rüzgarı 

karşılayacak şekilde olması elzemdir. Diğer bir unsur ise yağıştır. Yağışlı havalar sportif 

branş olan yamaç paraşütü, paramotor ve yelkenkanat için olumsuz durumlar meydana 

getirmekte ve uçuş güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Malatya ilinin sahip olduğu 

yıllık rüzgar hızı, rüzgar yönü ve yağış analizleri aşağıda verilmiştir. 

Malatya Ġline Ait Meteorolojik Durumlar (Yıllık Ortalama Grafikleri) 

ġekil 1. Rüzgar Hızı 

 https://tr.weatherspark.com 

International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference 
September 16-17-18, 2022 

Malatya, Turkey

661



Şekil 1’de Malatya’nın bir yıllık rüzgar analizi görülmektedir. Buna göre yıl içerisinde 

ortalama en düşük rüzgar hızı kasım ayında görülmekte olup 8.8 km/h’dir. Yıl içerisinde 

ortalama en yüksek rüzgar hızı temmuz ayında görülmekte olup 14.2 km/h olarak 

ölçülmektedir. Tüm ayların ortalaması alınarak yıllık rüzgar hızı hesaplandığında 10.8 km/h 

olduğu görülmüştür. Hava araçları için ideal kalkış ve iniş rüzgar hızı 5-20 km/h arası olduğu 

kabul edildiğinde, Malatya ilinin yıllık rüzgar hızı hava sporları için elverişlidir diyebiliriz. 

ġekil 2. Rüzgar Yönü 

   https://tr.weatherspark.com 

Malatya iline ait rüzgar yön analizi Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’de Malatya iline ait hakim 

rüzgarın kuzey rüzgarı olduğu görülmekte. Yıllık rüzgar yönü ortalamasında sporun 

mevsimsel olarak yaz ayında daha sıklıkla yapılması yönünden, yaz aylarının kuzey hakim 

rüzgarının etkisinde olması büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü Malatya’ya ait uçuş tepeleri 

incelendiğinde, Beydağı’nın da güneyde olması ve uçuş yönü olarak kuzeye kalkış sağlaması 

yönünden kuzey rüzgarları oldukça önemlidir. Malatya’nın uçuş tepeleri incelendiğinde daha 

net görülecektir ki; kuzey, doğu ve batı rüzgarları kalkış pistlerinin yönü bakımından kalkışa 

imkan sağlarken, güney rüzgarlarına kalkış imkanı veren pist mevcut değildir. 
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ġekil 3. Ortalama Aylık Yağmur 

 https://tr.weatherspark.com 

Malatya ilinin yıllık yağış ortalaması Şekil 3’de görüldüğü gibi, yağış miktarı yaz aylarında 

oldukça düşük bir seviyededir. Bahar aylarında her ne kadar yüksek seviyede görünse de 

sahip olduğu iklimsel şartlar dolayısıyla, ülkenin diğer bölgelerine göre düşük seviyede yağış 

almaktadır. Bu veri yağışların sıklığının Malatya özelinde, hava sporlarına engel teşkil 

etmediğini ortaya koymaktadır. 

Malatya Ġline Ait UçuĢ Tepeleri ve Özellikleri 

ġekil 4. Malatya Venk Tepesi 

www.googlemaps.com 

Yukarıda verilen harita üzerinde kırmızı ile işaretli üçgen alan Malatya Venk Uçuş Tepesi’dir. 

Malatya Venk Uçuş Tepesi şehir merkezine 4,5 km uzaklıktadır. Şehrin merkez ilçelerinden 

olan Battalgazi ilçesinin Venk Mahallesinde bulunmaktadır. Yamaç paraşütü ve yelkenkanat 

sporu için ideal kalkış pistine sahiptir. 1600 metre rakıma sahip olup tepenin uçuş yüksekliği 

620 metredir. Kuzey rüzgarını karşılamaktadır. Sahip olduğu coğrafi özellikler bakımından 

kimi zaman türbülanslı uçuşlara sahiptir. İniş pistinin kısalığı ve iniş alanı-irtifa dengesinin 
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sağlanmasının zorluğu bakımından başlangıç seviye pilotlar için ideal bir uçuş tepesi değildir. 

Turgut Özal Tabiat Parkı’na yakın olmasından ve iniş alanı olarak tabiat parkını kullanması 

dolayısıyla turistik çekiciliği bulunmaktadır. Kış aylarında kar yağışına bağlı olarak tepe 

ulaşıma kapanmaktadır. Ayrıca yaz aylarında termal aktivite vasıtasıyla irtifa alınarak şehir 

manzaralı uçuşların yapılması mümkündür. 

https://malatyahaber.com)   (https://malatyahaber.com) 

ġekil 5. Malatya Beydağı Uçuş Tepesi 

(www.googlemaps.com) 

Yukarıda verilen harita üzerinde kırmızı üçgen ile işaretlenmiş bölge Malatya Beydağı Uçuş 

Tepesi olarak adlandırılmaktadır. Beydağı Uçuş Tepesi Malatya şehir merkezinin 14 km 

doğusunda yer almaktadır. İnönü Üniversitesi’nin güney doğusunda, Battalgazi ilçesine bağlı 

Beydağı ve Yaygın köylerindedir. İlk olarak 2002 yılında uçulmaya başlanan tepe, 2008 

yılında yetkili kurum olan Türk Hava Kurumu tarafından tescil almıştır. Rakım yükseklği 

1600 metre, tepe yüksekliği 580 metredir. Kuzey, Kuzeybatı ve Kuzeydoğu rüzgarlarına 

kalkış vermektedir. Tepenin coğrafi özelliklerinden dolayı başlangıç seviyesindeki yamaç 

paraşütü ve yelken kanat sporcuları için ideal bir tepedir. Doğu ve batı yönlerine devam eden 

sıra dağlar şeklinde olması, ileri seviye pilotlar için uygun hava şartlarında uzun mesafe 

yapmaya imkan vermektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Malatya coğrafi konumu neticesinde Türkiye’nin önemli bir şehri konumundadır. Doğu 

Avrupa ile batı Asya’yı birbirine bağlayan jeopolitik konumunun katmış olduğu değer ile 

Anadolu’nun geçmişten günümüze kavşak noktası haline gelen değerli bir şehridir (Demiral 

ve Hakan, 2014). Geçiş güzergahlarının bağlantı noktası olması ulaşım olarak birçok şehre 

göre avantaj sağlamaktadır. Doğru bir şekilde planlanmış herhangi bir havacılık festivaline, 

etkinliğine veya yarışmasına katılımın bu sebeple yüksek olacağı kesindir. Her geçen gün 

artan popülaritesi ile hava sporları özellikle yaz aylarında daha fazla tercih edilmektedir. 

Türkiye bir turizm çeşidi olan hava sporları yönünden değerlendirildiğinde oldukça elverişli 

olduğu görülmektedir (Akçakaya, 2021). Bu avantajların oluşması noktasında doğa 

güzelliklerin ve jeopolitik kazanımların etkisi oldukça fazladır. Birçok şehri kendine has tabii 

değerlerin yanında, hava sporları yönünden çok önemli coğrafi özelliklere sahiptir. Şüphesiz 

bunlardan biri de Malatya’dır. Malatya ili iklimsel ve coğrafi özellikleri bakımından yamaç 

paraşütü, yelken kanat ve paramotor gibi hava sporlarının uygulanmasında sağlayacağı 

imkanlarla birçok bölge ile yarışabilir özelliklere sahiptir. İklimsel, coğrafi ve meteorolojik 

şartlar dolayısıyla Malatya ili sportif havacılık için hiçbir engel teşkil etmezken tam aksine 

birçok avantajı bünyesinde barındırdığı görülmüştür.  

Dolayısıyla tanıtım planlanması ile hava sporlarına yönelik bilinirlilik artacak ve bireylerin 

ilgisini bu alana çekecektir. Şehrin sahip olduğu uçuş kalkış alanları için potansiyel seyir 

terasları oluşturulması ekonomik destekle beraber istihdam oluşturacaktır. Turizm amaçlı 

olarak çift kişilik uçuşlar artırılarak eğitim almamış bireylerin sporu deneyimlemesi 

sağlanırken şehrin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Malatya ili hava sporlarına sağladığı 

imkanlar sebebiyle daha fazla ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaparak bu 

alanda önemli bir merkez haline gelecektir. Gerekli altyapı çalışmalı ile kalkış pistleri, iniş 

alanları ve bağlantı yolları düzenlenmeli maddi imkanlar artırılmalıdır. Kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel tur firmaları tarafından hava sporları Malatya 

ilinde tecrübe edilmesi gereken bir aktivite olarak tanıtılmalı ve turistlerin yönlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 
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