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Özet  

Araştırmanın amacı: Türk atasözlerinde gastronomi olgusunu değerlendirmektir.   

Araştırmanın yöntemi: Atasözleri nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile 

değerlendirilmiştir. TDK (2018)’dan atasözleri sözlüğünden ve Divan-ı Lugatit Türk’ten 

belirlenen gastronomi ile ilgili 173 atasözü anlamlaştırmak ve yorum kolaylığı sağlayabilmek 

için konularına göre sınıflandırılmıştır.  

Bulgular: Türk atasözlerinde gastronomi olgusu genel olarak; sağlık, emek-yemek, davranış, 

misafirperverlik-paylaşım ve diğerleri gibi konu başlıklarında karşımıza çıkmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler: Gastronomi ile ilgili veya gastronomik terimlerin bulunduğu deyimlerin 

Türk dilinde hemen her kelime ile bağdaştığı düşünüldüğü için değerlendirmeye alınmamıştır. 

Bu durumlar çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Sonraki çalışmalarda bu sınırlılıklar 

deyimler ve hadisler tek tek veya birlikte işlenebilmesi tavsiye edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Atasözü, Gastronomi 

Gastronomy Phenomenon in Turkish Proverbs 
Abstract 

The aim of the research: to evaluate the gastronomy concept in Turkish proverbs. 

Method of the research: Proverbs have been evaluated by content analysis, one of the qualitative 

research methods. Proverbs from TDK (2018) and 173 proverbs about gastronomy determined 

from Divan-ı Lugatit Türk are categorized according to their subjects in order to make sense 

and to facilitate interpretation 

Findings: The concept of gastronomy in Turkish proverbs is generally confronted with the 

following topics; health, effort-food, behaviour, hospitality-sharing and others. 

Conclusion and Recommendations: Gastronomic or gastronomic terms are not take into account 

because they are considered to be compatible with almost every word in the Turkish language. 

These situations constitute the limitations of the study. In future studies these limitations idioms 

and hadiths can be studied individually or together. 

Keywords: Turk, Proverb, Gastronomy 

1. Giriş 

Atasözlerinin temel işlevi, kültürü yeni kuşaklara aktarmak ve böylelikle kültürün yenilenerek 

üretilmesini sağlamaktır (Karadağ, 2013: 109). Bir milletin maddi ve manevi kültürünü, 

yaşadığı ortamı ve yaşam koşullarını yansıtan bir kültür mirası olan atasözleri (Aksan, 2002’den 

akt. Başfırıncı, 2015), az kelime ile çok mana taşıyan manevi bir kültür olarak da 

değerlendirilebilir (Ersöz, 2010; Çobanoğlu, 2003). Kültürün, gelenek ve görenekler, din, sanat, 

yaşayış biçimi, bilim vb. gibi maddi manevi kurumların birbiri ile etkileşiminden oluşan bir 

manevi bütünün en önemli dayanağı atasözleridir (akt. Özkan ve Gündoğdu, 2011:1134). 

Friedman (2006)’a göre kültürü anlamak için toplumu anlamak, toplumu anlamak içinse o 

toplumun atasözlerini anlamak gerekir (akt.Başfırıncı, 2015: 96). 

Atasözü, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan Divânü Lügâti’t-Türk’te ise 

sav olarak yer almaktadır. 14. Yüzyıl Kıpçak kaynaklarında da sav/sab olarak kullanılan 

terimlerin yerine sonrakiyüzyıllarda, özellikle Türkiye Türkçesinde “atalar sözü”, “atasözü”, 

“mesel” terimleri kullanılmaya başlanmıştır (Türktaş, 2016:129). 

Atasözleri ataların uzun tecrübeleri, gözlemleri göz önüne alarak belirttikleri, halka mal olmuş 

öğüt verici, nasihat edici nitelikteki kısa, net ve özlü sözlerdir (Püsküllüoğlu,1995: 1168). TDK 
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(2018)’a göre “uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt 

verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel” olarak belirtilen atasözleri de bu düşünceyi 

destekler niteliktedir. 

Atasözleri Türk toplumunun yaşamında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki birçok konu hakkında 

bilgi paylaşımı esnasında atasözlerinden yararlanılırken çoğu kez yol gösterici, öğüt verici 

olduğu konusunda fikir birliğine varılır. Azeri Türklerinin atasözleri için “Atalarsözünün her 

biri bir destandır” diyerek atasözlerinin kısa ama yaşanmışlıklarla ve tecrübe ile meydana 

geldiğini anlatmaktadır (Çobanoğlu, 2003:7). Bunun yanı sıra bu tespit Türk toplumunun 

hayatında atasözlerine vermiş olduğu değeri göz önüne getirir diyebiliriz. Paşayev (1998)’in 

yazısında Gordlevvski’den (1961: 26, 77) aktardığı, “atasözleri, Osmanlı Türkü için veya 

herhangi bir Türk için dedelerinden miras kalan en büyük servettir. Bunları, ‘atasözleri’ 

(slovootçov) olarak adlandırmakla Türkler, atasözlerine olan münasebetlerini ifade 

etmişlerdir. Fakat bununla yetinmemiş, dini kutsal hesap ettikleri gibi, atasözlerini de 

kutsallaştırmışlar” diyerek, Türk ulusu için atasözlerinin tarihten beri önemli olduğunu 

vurgulamıştır (akt.Çobanoğlu, 2003:5).  

Ortak bir dil, kültürün uygulanabilmesi, aktarılabilmesi ve geliştirilebilmesi için önemli bir yere 

sahiptir  (Özkan ve Gündoğdu, 2011:1134). Bu nedenle atasözleri soyut kültür öğeleri içinde 

değerlendirilebilir. Dil, iletişimsel süreçte kültürün taşınmasını sağlarken aynı zamanda kültür 

de, dilin sözvarlığına katkıda bulunma işlevini içerisinde barındırır (Özkan ve Gündoğdu, 2011: 

1134). Kültür soyut ve somut varlıklar olarak ikiye ayrılırken bazı kaynaklar yerel gastronomiyi 

de soyut varlıklar altında değerlendirmiştir (OECD, 2009: UNESCO, 2006: Çağlı, 2012:15). 

Soyut varlıklar içinde değerlendirilebilen bu iki kavram kendi aralarında bir ilişki içindedir 

yorumu yapılabildiği gibi bir toplumun kültürünü anlamada yerel gastronominin önemi ve bu 

kültürün aktarımında atasözlerinin önemi yadsınamaz. 

TDK (2018)’e göre gastronomi; "sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek 

düzeni, kültürü ve sistemi” olarak tanımlanmaktadır. Gastronomi yeme içme sanatı olmanın 

yanı sıra yiyecek içecekle ilgili tüm olgularla bilim, sanat, iletişim ve kültürle etkileşim 

içindedir (Çalışkan, 2013: 39). Yemek, yemek sadece biyolojik bir ihtiyaç eylemi değildir. Bu 

eylem aynı zamanda iletişim, kültür, folklorik ve gastronomikkimlik vb. gibi kavramları da 

içinde barındırır (Beşirli, 2010: 159-161).  

2. Literatür Taraması 

2.1.Türk Atasözlerinde Gastronomi Olgusu 

Ulusları birbirinden ayıran önemli özelliklerden biri, temelinde gelenek ve göreneklerin olduğu 

kültürel değerlerdir. Yemekle ilgili farklılıklar da topluma göre değişiklik gösteren kültürel 

değerler arasında yer alır. Bu değişikliğin kültürden kaynaklanması ulusal ve toplumsal kültür 

kimliğini oluşturur. Türk toplumunun kültürel değerlerini ve kimliğini din, dil, sanat, yemek, 

devlet kurma vb. olarak sınıflandırmak mümkündür (Karakeçili ve Çetinsöz, 2017: 316). 

Kültürel değerlerimiz arasında bulunan gastronomi olgusu da Türk ulusunun kendine özgü 

değerlerinin başında gelmektedir denilebilir.  

Türk mutfak kültürü deyince, Türkiye topraklarında yaşayan insanların geçmişten günümüze 

tükettikleri yiyecek içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması ve kullanılan araç 

gereçleri ve teknikleri anlaşılmaktadır (Güler, 2008: 24). Beşirli (2010)’ye göre akşam 

yemeğinin aile içindeki diğer fonksiyonu da sosyalizasyona katkı sağlamaktır. Yemek zamanı 

aile fertlerinin sosyal etkileşimi, aile aktivitelerinin koordinasyonunun sağlanması, üyeler 

arasında bilgilerin paylaşıldığı, bireylerin şekillendiği rutin bir içeriğe sahiptir.  

Yeme ve içme, insanlığın en hayati ihtiyaçlarından birisi olduğu için özellikle halk edebiyatları 

içerisinde bu konuda çok çeşitli eserler verilmiştir. Bu Türk halk edebiyatı için de böyledir. 

Özellikle anonim Türk halk edebiyatında yeme içme ile ilgili çok fazla destan, atasözü, deyim, 

mani vetürkü bulunmaktadır. Âşık edebiyatı içerisinde de yemekle ilgili destanlara sıkça 

rastlamak mümkündür. Özellikle yemek destanları hem konu edindiği yemekler hem de Türk 
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kültürü içinde yemek ve yemek ikramına verilen önemi açıklaması bakımından dikkat çekicidir 

(Türktaş, 2016:131).  

Türk mutfağı, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan 

geniş ve etkili bir coğrafya üzerinde oluşmuştur. Bu nedenle, Türk mutfağının kökleri Orta 

Asya’ya kadar uzanmaktadır. Orta Asya’daki Türk yemekleri Selçuklular döneminde adını 

Anadolu yemeklerine bırakmış, daha sonra da Osmanlı mutfağı, İstanbul yemekleri, İstanbul 

mutfağı, diye ün yapmıştır (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2007). “Can boğazdan gelir ”den ve “su 

küçüğün sofra büyüğün” atasözü Türklerin sofra ile dolayısıyla gastronomi ile ilgili ciddi 

kültürel değerleri olduğunu göstermektedir. Bu değerler bir anda oluşan değerler olmadığı gibi 

uzun yıllardır atalardan aktarılmaktadır. Öyle ki aile sofralarında önce aile reisinin başlaması, 

ziyafetlerde ve davetlerde sofraya büyükten küçüğe ve saygınlık durumuna göre oturuluyor 

olması, yemeğin en değerli yerinin en saygın kişi için ayrılması, Memlüklülerden Osmanlıya 

kadar sultanın sofranın başına oturması emirlerinin ve vezielerinin de rütbesine göre yanına 

oturması (Beşirli, 2010) gibi gelenek görenekler Türklerin yemek kültürünün ne kadar köklü 

olduğunu atalarından beri süregeldiğini kanıtlar niteliktedir. 

Toplumun en küçük yapı taşı aile (TDK, 2018), bir toplumun kültürünü anlatıp aktaran, yaşayan 

ve yaşatmaya aracı olan ilk müessese olarak da değerlendirilebilir. Yemekle ilgili tüm 

alışkanlıkların (hazırlanması, saklanması, tüketilmesi vb.) küçük yaşta söz ve eylemlerle 

öğretilmesi (Tezcan, 2000: Beşirli, 2010: 160)  kültürün ilk olarak aileden aktarıldığını 

destekler niteliktedir. “Söz ve eylem”lerle öğretilen yemekle ilgili alışkanlıkların ve bu 

alışkanlıklardaki davranışların küçük yaşlarda aile büyüklerinden öğreniliyor (Tezcan, 2000: 

Beşirli, 2010: 160) olması gastronominin iletişimsel özelliğini de ön plana çıkmaktadır. 

İletişimde dilin, dilde ise atasözlerinin önemi yadsınamaz.  

Türk toplumunun göçebe kültüründen dolayı yazılı kaynakların az olması kültürün sözlü olarak 

aktarılmasında etkili olmuştur. Türklerin en eski yazılı kaynaklarından olan Divan-ı Lugatit 

Türk ’deki atasözlerinin günümüzde dahi kullanılıyor olması da bu durumu destekler 

niteliktedir. Bu atasözlerinin içinde yer alan yeme içme ile ilgili atasözleri de Türk kültüründeki 

gastronomi olgusunun önemini vurgulamaktadır. Divan-ı Lugatit Türk ‘deki “aç ne yemes, tok 

ne temes (aç olan ne yemez, tok olan ne söylemez?)” atasözünün günümüzde kullanılıyor olması 

da Türk atasözlerindeki gastronomi olgusunun asırlar öncesine dayandığını kanıtlar 

durumdadır. Ayrıca Türktaş (2016) atasözlerinin, yeme içme konusunda, tarihten süzülerek 

gelen tecrübelerin bir sonucu olarak bizlere çok ciddi tavsiyelerde bulunduğunu belirtmektedir. 

Bu durumlar göz önüne alındığında Türk atasözlerindeki gastronomi olgusunu araştırmaya 

değer kılmaktadır. 

2.2.İlgili Literatür 

Uluslararası ve ulusal alanyazında gastronomi üzerine atasözleri çok nadir bulunmaktadır 

(Faycel, 2012; Türktaş, 2016). Atasözleri eğitimle (Yılmaz, 2000), kadına yönelik toplumsal 

cinsiyet rollerinde (Günindi-Ersöz, 2010; Özkan ve Gündoğdu, 2011), alışveriş olgusunda 

(Başfırıcı, 2015), girişimcilik olgusunda (Esen ve Yılmaz, 2011) işlenmiştir.  

Faycel (2012) Tunus’da Arap atasözlerinde yemek üzerine kullanılan mecazi sözleri 

incelemiştir. Mecazi sözler teorisinden hareket ederek yemek ile ilgili sözcükleri kavramsal etki 

alanlarına göre sınıflandırmıştır. Arapların atasözlerinde yemek üzerine söylenmiş birçok 

mecazi sözcükleri üç ana grupta toplamıştır. Bunlar 1) Bir insan gıdadır: Tatlılık ve şirinlik 

özelliğinden dolayı insanı yiyecekle kavramlaştırmışlar. Örneğin balın bir çok hastalığa iyi 

gelen besinsel bir değeri olması ve tatlı olmasından dolayı birçok insan karakterini mecazi 

olarak bal ile karakterize edildiğini belirtmiştir.  2) Duygular gıdadır: Özellikle doğadaki 

meyveleri aşk ve duygular ile özdeşleştirmiştir. Örneğin “aşktan yenilen dayak üzüm yemek 

veya sert bir narı yemek gibidir” veya “aşk ile kaya bile elmaya dönüşür” gibi mecazi ifadelerle 

duyguların yiyeceklerle somutlaştırıldığını belirtmiştir. Ayrıca belli eylemleri aşırı arzulayan 

ve hırsla yapmak isteyen kişileri bazı yiyeceklerin aşırı tüketimi ile kavramsallaştırmıştır. 
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Örneğin “tabağındaki ile doymayan yenilgiye de doymazmış”. Duyguların gıdalarla karakterize 

edildiği diğer özellikler ise sabır/mükafat, değer/kıymetsizlik, cömertlik/tutumluluk, 

fedakarlık/bencillik, bağlılık/bağımsızlık, hoşgörü/bilinçsizlik, ölçülülük/savurganlık ve 

uyumsuzluk/ahenk gibi bazı kavramları gıdalarla karakterize ederek mecazi olarak atasözleri 

ile mesajlar verildiğini belirtmiştir. 3) Hayat gıdadır. Özellikle deneyim / deneyimsizlik, ziyan 

/hile, nezaket/ vefasızlık ve gerçek / görünen gibi insan hayatına dayalı kavramları gıdalarla 

karakterize edildiğini ve mecazi şekilde atasözleri ile mesajlar verildiğini belirtmiştir.  

Türktaş (2016:141) “Atasözleri Üzerinden Türk Kültüründe Yeme-İçme Mantığı” üzerine 

yapmış olduğu çalışmada, özellikle açlık üzerine söylenmiş atasözlerinin çok fazla olduğunu 

belirlemiştir. Ayrıca buna ilaveten, açlığın olumsuz sonuçlarının yanında, çok yemek yemenin 

de zararlarından bahsedilerek yeme içmenin kararında yapılmasının öğütlendiğini belirtmiştir. 

Yazar Türklerin, her ne kadar yeme içmeyi seven bir millet olarak algılandığını belirtse de 

atasözlerinin “az ye, uzun ye”, “az yiyen her gün yer, çok yiyen birgün yer” diyerek yeme içme 

işinin geniş bir hayat dilimine yaymayı önerildiğini belirtmiştir.  

Yılmaz (2000), “Türkçe Atasözlerinde Eğitim Anlayışı” çalışmasında, eğitimle ilgili Türkçe 

atasözlerinden, Türk kültürünün eğitime dair kendiliğinden yaklaşımı irdelenmeye çalışarak 

eğitim sorunlarına farklı bir açıdan bakmaya çalışmıştır. Eğitimdeki sorunlara Türk atasözleri 

ile yaklaşmayı güncel soruna geleneksel yaklaşımla değinilebileceğini dile getirmiştir. 

Günindi-Ersöz (2010), “Türk Atasözlerive Deyimlerinde Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet 

Roller” adlı çalışmasında Türk atasözlerindeki ataerkilliğin kadına hangi rolleri yüklediğini 

anlatmıştır. Kadının evin reisi olan erkeğe itaat etmesi, ailedeki anne ve eş rollerinin önemi, 

evin reisinden şiddet görebileceği ve bunu normal olduğunu, belirleyip bu durumu eleştirmiştir. 

Atasözlerinin artık günümüz aile yapısını yakalayamadığı için yanlış yönlendirmeler içerdiğini 

belirten Gunindi-Ersöz (2010) aynı zamanda atasözlerinin kadına yönelik olumsuz değer yargı 

içeren, kadını ikinci plana atan eski toplumlara hitap eden bir dizi kaynağı olduğunu 

belirtmiştir.  

Gunindi-Ersöz (2010)’ün değerlendirdiği konuya yakın olan bir diğer çalışma ise Özkan ve 

Gündoğdu (2011)’nun “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler” 

adlı çalışmalarıdır. Özkan ve Gündoğdu (2011), söz konusu çalışmada atasözleri ve deyimler 

doğrultusunda Türk kültüründe kadın ve erkeğin rollerini ve toplumun bu rollerden 

beklentilerini ortaya çıkarmak amacını gütmüşlerdir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada 

gerek toplumsal konum, gerekse davranış modellemesi açısından, kız çocuk ve erkek çocuk 

ayrımının var olduğu, kız çocuklarına ve kadınlara sosyal hayatta yuva kurmak, düzenlemek ve 

hizmet etmek rolleri yüklenirken; erkek çocuklara ve erkeğe ailenin geçimini sağlamak, 

güvenliğini oluşturmak gibi rollerin yüklendiği sonucuna varmışlardır. 

Başfırıncı (2015), atasözlerindeki alışveriş olgunu araştırmak için yazdığı çalışmasında 

atasözlerini içerik analizi tekniği ile değerlendirmek amacıyla önce kavramsal şekilde 

sınıflandırmış ve bu sınıflandırmalardaki atasözlerini değerlendirmiştir. Çalışmadan elde edilen 

bulgulara göre; alışveriş olgusu alıcıyla satıcının birlikte yürüttüğü, ritüelleri olan ve sosyal 

zevk içeren kültürel bir öğedir. Ayrıca Türk alışveriş kültürünün geleneksel yapısından 

uzaklaştığı da görülmüştür. 

Türk atasözlerinde girişimcilik olgusunu sosyo-ekonomik açıdan değerlendiren Esen ve Yılmaz 

(2011), atasözlerini girişimcilik ile ilgili olumlu, olumsuz veya yansız kavramlar olarak 

sınıflandırmışlardır. Girişimcilikle ilgili olumlu atasözlerinin daha çok olduğunu tespit eden 

Esen ve Yılmaz (2011) girişimciliğin atasözlerinde yer almasının Türk toplumunun ticarete 

vermiş olduğu önemi göstermişlerdir. 

3. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Gastronomi sadece yemek yeme ve hazırlama sanatı olmayıp, aynı zamanda kültürel kimliğin 

meydana gelmesinde de önemli bir unsurdur. Temin edilmesinden saklanmasına, 

hazırlanmasından tüketilmesine kadar olan oluşumların tamamı gastronominin kültürel 
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değerini göstermektedir. Kültürel kimlikte gastronominin olduğu kadar dilin de önemi ağır 

basmaktadır. Türk ulusununkültürel kimliğinde önemli olan yere sahip olan dilin en önemli 

unsurunun da atasözleri olduğu gerçeği inkar edilemez. Bu kapsamda çalışmanın amacı; Türk 

atasözlerinde gastronomi olgusunu değerlendirmektir.  

Bu amaç doğrultusunda Divan-ı Lugatit Türk’te ve TDK ’da bulunan atasözlerinin içinden 

gastronomi ile ilgili olan çok sayıdaki atasözleri ele alınmıştır. Ele alınan bu atasözleri nitel 

araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yazılı, sözel ve diğer 

materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesi içerik analizi olarak 

değerlendirilmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Belirli kurallar çerçevesinde kitap, kitap 

bölümü, mektup, tarihi dokümanlar, gazete ve yazıları bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük 

içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik yinelenebilir bir teknik olarak değerlendirilebilir 

(Büyüköztürk vd., 2008: 240). Bu çalışmada içerik analizi, bu yönlerinin yanı sıra birbirlerine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek okuyucunun 

anlayacağı biçime dönüştürmesi nedeniyle tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Coffin ve Cohen (1966) ilk olarak uluslararası literatürde atasözlerini konularına göre 

anlamlaştırıp sınıflandırarak Amerikan kültüründe bir model oluşturdu. Faycel (2012) ise 

Tunus’ta Arap atasözlerinde yiyecek üzerine yapılan mecazi sözlere yönelik yaptığı çalışmada, 

elde ettiği atasözlerini konularına göre anlamlaştırabilmek ve yorumlayabilmek için 

sınıflandırmıştır. Çalışmada ilk olarak TDK (2018)’da atasözleri sözlüğü seçilip gastronomi ile 

ilgili atasözlerini belirlemek için “yemek, yiyecek, içecek, içmek, açlık, aç, tok, karın, mide, aş, 

yaşamak, ölmek, sağlık” kelimelerinin içinde bulunduğu atasözleri tespit edilmiştir. Ayrıca 

Divan-ı Lugatit Türk’te bulunan atasözlerinden gastronomi ile ilgili olanları seçildi. Toplamda 

bulunan 187 atasözünden 14 tanesi içinde yeme-içme ilgili kelime olmasına rağmen gastronomi 

ile ilgili olmadığı tespit edildiği için değerlendirmeden çıkarılmıştır. Geriye kalan 173 atasözü 

anlamlaştırmak ve yorum kolaylığı sağlayabilmek için 5 grup (sağlık, emek-yemek, davranış, 

misafirperverlik-paylaşım ve diğerleri) altında sınıflandırarak değerlendirilmiştir. 

4. Araştırma Bulguları 

Araştırmada değerlendirilen gastronomi ile ilgili atasözleri “sağlık, emek-yemek, 

misafirperverlik - paylaşma, davranış ve diğerleri” olarak 5 grupta incelenmiştir. 

Değerlendirmeye alınan atasözlerinin %20,80’si sağlıkla, % 25,43’ü emek-yemekle, %34,68’si 

davranış, % 6,35’si misafirperverlik-paylaşma ve % 12,71’i de diğer değerlerle ilgili olarak 

ortaya çıkmıştır. 
 

Tablo 1. Gastronomi Terimlerinin Bulunduğu Türk Atasözlerinin Gruplandırılması  

Atasözleri  TDK Divan-ı Lugatit 

Türk 

Toplam Yüzde  

   % 

Sağlık 31 5 36 20,80 

Emek-Yemek 40 4 44 25,43 

Davranış 49 11 60 34,68 

Misafirperverlik-Paylaşma  10 1 11 6,35 

Diğer 16 6 22 12,71 

Toplam 146 27 173   100 

 

4.1.Sağlık İle İlgili Gastronomi Alanında Atasözleri 
Atasözlerinin sağlık grubunda toplananları Türk gastronomisinde sağlığın önemini ön plana 

çıkarmaktadır. “Ye tatlıyı içme suyu yanarsa yansın; ye yağlıyı iç suyu donarsa donsun” 

Tatlıların özellikle de şerbetli tatlıların üzerine içilen suyun şekeri eriterek emilimini 

kolaylaştırdığı bunun da zaman içerisinde karaciğer tarafından yağa dönüştürüldüğü, diğer 

yandan yenilen yağlı yemeklerin üzerine içilen suyun yemekteki yağı dondurduğu ve emilimini 

yavaşlattığı ve bağırsaklar vasıtası ile fazla yağın atılmasını kolaylaştırdığı ifadesi ile 

atasözlerinin sağlıklı beslenme ile bağdaştığını söylenebilmektedir.  
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Bir başka atasözünde ise şöyle denmektedir; “Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar”. 

Bu atasözünün de az yemekle ilgili telkinleri, kilo alınmaması, kalbi yormaması, vücut dinçliği 

ve zihin açıklığı sağladığı için sağlıklı beslenmeyi desteklediği görülmektedir 

(www.faydalari.com, 2018).  “Mideyi taşıyan ayaklar değil, ayakları taşıyan midedir”, “zararlı 

şeyden az yemek, faydalı şeyden çok yemekten daha iyidir”, “yemeği yedikten sonra ya yan 

gelip yatmalı, ya da kırk adım atmalı”, “nice yemekler vardır ki yiyeni yemiştir”. Bu ve buna 

benzer diğer atasözlerimiz de yine sağlıklı beslenmeyi öğütlemektedir. Bu durum ise Türk 

toplumunda sağlıklı beslenmeye yönelik tavsiyeler uzun yıllar öncesine dayandığını 

göstermektedir.  

Sağlıkla ilgili Atasözleri 

1. Emikliğ uragut kösekçi bolur 

Emzikli kadın iştahlı olur: Bir amacın var ise o işi isteyerek yaparsın. 

2. Erkeç eti em bolur, eçkü eti yel bolur. 

Teke eti ilâç olur, keçi eti yel olur: Teke etinin besin değerinin yüksek ve insana çok faydalı 

olduğu, aksine keçi etinin besin olarak çok yararlı olmadığını anlatan bir söz. 

3. Azuklug aruk ermes 

Azığı olan yorulmaz: Yolundan giden yorulmaz. 

4. Eğir bolsa er ölmes 

Eğir otu kökü bulunduran kişi, hastalansa da ölmez. 

5. Usukmışa sakıg kamug sub korunur 

Susamışa serab bütün su görünür: İnsan istediği şeyi istediği gibi görür. 

6. Dibi görünmeyen tastan su içme: Sonu görünmeyen işe kalkışma. 

7. Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur: Sonunu düşünmeden hoşlandığı şeyleri yapan 

kişi, bir süre sonra bunun sıkıntısını çeker. 

8. Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış: Aç kalan kişi, yılanın soktuğu kişiden daha 

çok acı çeker, karnı doymadıkça da bu sıkıntısı bitmez. 

9. Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış: Aç olan kimse, ne türlü rahatlık 

sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez; uyuyamaz.  
10. Ye tatlıyı içme suyu yanarsa yansın; ye yağlıyı iç suyu donarsa donsun. 

11. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın: Yersiz, gerçek olmayan bir suçlama karşısında ‘suçum 

yok ki korkayım, kaygılanayım’. 

12. Ağır ağır demeli, çabuk çabuk yemeli: Bir konuşma sırasında söylediklerinin 

anlaşılabilmesi için de sözleri tane tane ve yavaş yavaş söylemelisin. Yemek için oturduğunda 

da yemeğini soğutmadan, çok oyalanmadan yiyip kalkmalısın. 

13. Armudu soy ye, elmayı say ye: Armut, kabuğu soyularak, elma da aşırı 

gidilmeyerek, sayı ile yenilmelidir ki gerekli faydayı sağlasın 
14. Boş bir mide, dolu bir kafayı boşaltabilir: Aç kimse sağlıklı düşünemez. 

15. Zararlı şeyden az yemek, faydalı şeyden çok yemekten daha iyidir: Her şeyin fazlası 

zarardır, bu en yararlı besin öğesi olsa dahi fazlası zarardır. 

16. Mideyi taşıyan ayaklar değil, ayakları taşıyan midedir: Sağlıklı beslenmenin insan 

vücudundaki önemi ön plana çıkarılmıştır. 

17. Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır: Yoksulluk insanın ölümüne neden 

olmaz. Ama yoksulluğun getirdiği birçok sıkıntı ve zorluk insanın yıpranmasına neden 

olur. 
18. Eğer insan yalnız yemekle yaşasaydı, çok yiyenler daha çok yaşardı: Çok yemek yiyen 

değil sağlıklı yemek yiyen uzun ömürlü olur.  

19. Bol bol yiyen bel bel bakar: Elde varken aşırı harcamaya kaçmamalı, yarınları 

düşünmelidir. Kazandığını bol bol yiyip ilerisi için birşey arttırmayan kimse, kazançsız kaldığı 

zaman acıklı duruma düşer. 
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20. Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş:  İsteksiz yenilen yemek, nasıl insana 

dokunursa, istenmeyerek yapılan iş de öylece kötü sonuç verir. 

21. Ucuz etin yahnisi tatsız olur: : Ucuz mal kötüdür. İstenildiği gibi yararlanmaya 

elverişli değildir. 

22. Azıcık aşım, ağrısız (kaygısız) başım: Aralıksız çalışarak, çeşitli sıkıntılara 

katlanarak, amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa, 

didişmelerden ve çekişmelerden uzak, gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir. 
23. Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar: Tok karnına yemek yemek, sağlık için 

çok zararlıdır. 

24. Nefsine uyup yemeği çok yiyen yemeği; nefsine uymayıp yemeği az yiyeni yemek taşır: 

Lezzete aldanıp çok yemek yiyen kişi yediği fazla yemeği hazmetme sıkıntısı çeker ve yorucu 

ve sağlıksız bir yaşam geçirir. 

25. Dertlerin başı mide devaların başı perhizdir: Birçok sıkıntı ve hastalık beslenmeden 

kaynaklıdır ama doğru beslenme ile sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir.  

26. Can boğazdan geldiği gibi boğazdan da çıkar: İnsan vücudu için gerekli olan gıdaları 

almak zorundadır, fazlası insan vücuduna zarar verir. 

27. Bakla değil vakitsiz baklava olsa yenmez: Bir iyilik yapılacaksa mutlaka zamanında 

yapılmalı o  zaman içerisinde iyilik yapılmazsa zaten zamanı geçmiş ve bir anlamı kalmamıştır. 

28. Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur: Az yiyen açlıktan yeterince uyuyamaz. Çok 

yiyen de midesi dolu olduğundan iyi uyuyamaz. 
29. Yemeği yedikten sonra ya yan gelip yatmalı, ya da kırk adım atmalı: Mideyi rahatlatmak 

için sindirilmesi lazım. 

30. Nice yemekler vardır ki yiyeni yemiştir: Hızlı yenilen yemek ani sıkışma ile ölümü 

gerçekleştirdiği gibi bazı yemeklerin besin değeri olumsun etki yapabilir. 

31. Eti kanıyla ciğeri canıyla yemeli: Sevilen bir işi zorda olsa mücadele edilmeli. 

32. Et giren yere dert girmez: Rızık giren evde sıkıntı olmaz veya et yiyen kimsenin daha 

güçlü bir bünyeye sahip olacağı düşünülmektedir. . 

33. Ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın: İnsanlar, akrabalık ilişkilerinde 

kardeşlerinden çok kendi çocuklarını benimser, severler. 

34. Kalbin yolu mideden geçer: Bir kimsenin sevgisini kazanmak istiyorsanız, önce ona 

nefis yiyecekler sunmanız ve karnını doyurmanız gerekir. 

35. Acından kimse ölmemiş: Kişi, yoksul ve fakir olabilir. İşsiz ve parasız kalabilir. Ama 

aç kalmaz. Sağlığı elverdiğince istedikten sonra mutlaka bir geçim yolu bulur. 
36. Sarhoştum aydım, böyle yaşamaktan caydım: Sarhoşluğun verdiği duyguların geçici 

olduğunun farkına varan kimseler için söylenmiş söz.  

4.2.Emek-Yemekİlişkisine Yönelik Gastronomi Alanında Atasözleri 

Bu bölümde “emek olmadan yemek olmaz” atasözümüzü baz alarak beslenmede emeğin 

öneminden bahsedilen atasözlerine yer verilmiştir. “Yatnıñ yağlıg tiküsinden, öznüñ kanlıg 

yuyruk yeğ” (Elin yağlı lokmasından, kendinin kanlı yumruğu yeğdir), atasözü Divan-ı Lugatit 

Türk’te geçen bir atasözüdür. Kendi emeğinle elde edilen yemeğin daha iyi olduğunu savunan 

bu atasözü aynı zamanda mecaz anlamlar da içermektedir. “Bal bal demekle ağız tatlanmaz”, 

“Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar” gibi atasözleri de yine mecaz anlamı kadar 

yemek için emeğin öneminden bahsetmektedir. 

1. Bor bolmayıp sirke bolma 

Şarap olmadan sirke olma: Kendini büyük sanan çocuklar için kullanılır 

2. Tütün kopursa işlenür 

Dumanı kaldıran islenir: Kötüye el ucuyla bile dokunsan sana bulaşır 

3. Yatnıñ yağlıg tiküsinden, öznüñ kanlıg yuyruk yeğ 

Elin yağlı lokmasından, kendinin kanlı yumruğu yeğdir: Başkasının emeğine göz dikmektense 

kendi küçük başarılarınla mutlu olmak gerekir. 
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4. Yazın katıglansa kışın sebnür. 

Yazın katık yapan, kışın sevinir: Yapılan birikim zamanı geldiğinde işe yarar 

5. El kazanı ile aş kaynamaz: Önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an 

yarıda kalabilir. 

6. Ağlamayan çocuğa meme vermezler: Hakkını aramasını bilmeyen kimsenin işi 

görülmez. 

7. Bal bal demekle ağız tatlanmaz: Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir 

etkisi olmaz. 

8. Eken biçer, konan göçer: Her davranış doğal sonucuna varır; emek verip ekin eken ürün 

alır, gezerken bir yerde konaklayan oradan kalkarak başka bir yere gider. 

9. Kaynayan kazan kapak tutmaz: İçten içe, gizlice gelişen olaylar veya duygular bir yerde 

patlak verir. 

10. Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır: Güzel bir hayat isteyen kimse, böyle bir 

hayatın bedelini ödemeyi, onun sıkıntılarını çekmeyi göze almalıdır. 

11. Tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur): Karnı tok olanlara yemek beğendirmek 

kolay değildir. 

12. Bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun: Kişi, karşılık beklediği işten istediğini 

alabilmek için gereken harcamaları yapmalıdır. 

13. Açık ağız aç kalmaz: İsteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kimse, onları 

önünde sonunda elde eder. 

14. Gezen kurt aç kalmaz: Geçimini sağlamak için gezip dolaşan, şuraya buraya başvuran 

kişi aç kalmaz. 

15. Karnı tok it gölgede yatar: Akılsız kişi bugün karnını doyurunca yarını düşünmez, yan 

gelir yatar, keyfine bakar. 

16. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer: Bir şeyi elde etmek için bazı sıkıntılara katlanmak 

gerekir. 

17. Aç gezmektense tok ölmek yeğdir: Yoksulluk ölümden de beterdir. 

18. Aç tokun gözüne bakmakla doymaz: Yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım 

etmekle olur. 

19. Emek olmadan yemek olmaz: Yaşayabilmek, harcayabilmek için çalışıp kazanmak 

gerekir. 

20. Bakan yemez, kapan yer: Bir şey yalnızca bakmakla elde edilemez, onu ele geçirmek 

için davranmak gerekir. 

21. Aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur: Güzel şey, iyi araçlar kullanarak meydana 

gelir, bundan da işi yapana övünme payı çıkar. 

22. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma: İşine sabahleyin erken başlayan kimse başarı 

elde eder. 

23. Kötü söyleme eşine, ağı katar aşına: İlişkide bulunduğun kimseleri sözlerinle incitme, 

kötüleme ki onlar da sana daha büyük kötülük yapmasınlar. 

24. Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına: Kişi kendisi için önceden yaptığı hazırlıkların 

verimini ileride alır. 

25. Pilav yiyen kaşığını yanında (belinde) taşır: Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi, bunun 

için gereken aracı eli altında bulundurmalıdır. 

26. Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır: Bir işten yararlanmak isteyen gerekli 

araçları hazırlamalıdır. 

27. Sirkesini, sarımsağını sayan paçayı yiyemez: Küçük sakıncalarını düşünerek bir işe 

girişmeyen kişi, o işin kazançlarından yoksun kalır. 

28.  Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir: Bir işin güçlüğünü ancak o işi yapan bilir. 

29. Civcivde gözün, et yemeye yüzün olsun: Kişi, karşılık beklediği işten istediğini 

alabilmek için gereken harcamaları yapmalıdır. 
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30. Yağına kıymayan çöreğini yoz (kuru) yer: Bir iş için gerektiği kadar fedakârlıkta 

bulunmayan kişi sonucun kusurlarını hoş görmelidir. 

31. Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur: İyi yaşadığını, iyi beslendiğini veya zenginliğini 

bahseden kişinin diğer özellikleri de (elbise vs.) kaliteli olması beklenir. 

32. Ver yiyeyim, ört uyuyayım; gözle, canım çıkmasın: Başkalarının sırtından geçinmeye 

alışmış kişi en hayati sorunlarının bile çözümünde kendisine hizmet edecek birini arar. 

33. Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını: Bir girişimden iyi sonuç almak isteyen, o işin 

temelini sağlam kurmalıdır. 

34. Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar: Elinde fırsat varken geleceğini 

sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur. 

35. Kuru laf karın doyurmaz: Boş sözlerle olumlu iş yapılamaz. 

36. Sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış: Yapılacak iş için gerekli 

gücün elde edilebilmesi için sabahleyin karın doyurulmalıdır, çocukların anne, baba 

ihtiyarlamadan yetiştirilebilmeleri için de evlenmeleri geciktirilmemelidir. 

37. Tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç: Yaptığım çalışmalarımla başkalarına yarar 

sağlıyorum ancak bundan kendim yararlanmıyorum. 

38. Bal tutan parmağını yalar: İmkânları geniş bir işin başında bulunan kimse bunlardan az 

da olsa yararlanır. 

39. Aç aslandan tok domuz yeğdir: Soysuz olup para kazanan, soylu olup da para 

kazanmayandan üstündür. 

40. Meyve veren ağaç taşlanır: Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, 

eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır. 

41. Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur: Verimin çok olması, kullanılan malzemenin 

bol olmasına bağlıdır. 

42. Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver: Verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun, 

her iş uzmanına yaptırılmalıdır. 

43. Dut kurusu ile yar sevilmez: Büyük özverilerle gerçekleşebilecek bir şey hiç çalışmadan 

elde edilemez. 

44. Kaymağı seven mandayı yanında taşır: Eğer bir şeye sahip olunmak isteniyorsa mutlaka 

çalışmak gerekir. 

4.3.Misafirperverlik-Paylaşma İle İlgili Gastronomi Alanında Atasözleri  

“Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır”, “anuk otru tutsa yok kasanmas (Öne 

konan yemek ikram edilmemiş sayılmaz)” atasözlerinden de anlaşıldığı üzere Türk ulusunda 

misafirperverlik ve paylaşmanın önemi çoktur. Bu atasözleri ev sahibin misafirine karşı olan 

sorumlulukları üzerine telkinlerde bulunurken, misafirin de ev sahibine karşı olan 

sorumlulukları ile ilgili atasözleri de bulunmaktadır. Bunlar “misafir umduğunu değil 

bulduğunu yer” ve “yersen kap açık, yemezsen kapı açık” gibi atasözleridir. 

1. Anuk otru tutsa yok kasanmas: Öne konan yemek ikram edilmemiş sayılmaz 

2. Sana taşla vurana sen aşla (ekmekle, pamukla) var (dokun): Sana sert davranana sen 

yumuşak davran 

3. Varışına gelişim, tarhana aşına bulgur aşım: Sen bana ne kadar değer verir, yakınlık 

gösterirsen benden de o ölçüde karşılığını alırsın. 

4. Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır: Çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi 

bitinceye kadardır. 

5. Bey aşı borç, düğün aşı ödünç: Beyin sofrası çok zengin olur. O sofrada ağırlanan 

kimsenin, karşılık olarak beye yemek vermesi kolay olmadığından bu bir borç olarak kalır. 

Düğün aşı yiyen ise günün birinde kendisinin yapacağı düğüne, birinci düğün sahibini çağırır, 

böylece ödüncün altından kalkmış olur. 

6. Düğün aşıyla dost ağırlanmaz: Ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir 

fedakârlık yapılmasındadır. 
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7. Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden: Oturmayacağını belirten konuk 

yatıya kalır, yemeyeceğini söyleyen de bir türlü doyurulamaz. 

8. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar: Herkesin yararlanabileceği şeyden bazıları 

yararlanır da başkalarına yararlanma fırsatı vermezlerse büyük kavga çıkar. 

9. Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır: Tanrı, misafirin yediğinden kat 

kat fazlasını, misafir ağırlıyor diye ev sahibine verir. 

10. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer: Konuk, ev sahibinin kendisine çok şeyler ikram 

etmesini bekleyebilir ama ev sahibi ancak evinde olanları ikram edebilir. 

11. Yersen kap açık, yemezsen kapı açık: Sabırlı ol, katlan ve kararını ona göre ver. 

4.4.Davranış İle İlgili Gastronomi Alanında Atasözleri 

Yemeğin insan davranışlarına etki ettiği tartışılmaz bir gerçektir. Bu durum genelde açlık 

haliyle atasözlerimize yansımıştır. “Aç ebek, tok telek (Aç aceleci, tok yavaş olur)”, “aç ne 

yemes, tok ne temes (aç olan ne yemez, tok olan ne söylemez?)” gibi atasözleri de bunu 

göstermektedir. Aynı zamanda açlık durumundaki davranışlara ve sofradaki davranışlara göre 

neden sonuç içeren atasözlerimizde mevcuttur. Bunlar ise “aç tavuk kendini buğday ambarında 

sanır” ve “adam olacak çocuk yemek yemesinden belli olur” atasözleridir.  

1. Sütten ağzı yanan yoğurdu (ayranı) üfleyerek yer (içer): Bir olaydan gerekli dersi alan, 

sonra uyanık davranır. 

2. Tilkiye tavuk kebabı yer misin? Demişler, adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş: Bir 

kimseye çok özlediği hâlde elde edemediği bir şeyi ister misin? diye sorulmaz. 

3. Aç ebek, tok telek 

Aç aceleci, tok yavaş olur:  Aç kimse bir an evvel karnını doyurmak için tüm işlerini erkenden 

bitirmek ister ama tok olan kimse daha rahat davranır. 

4. Aç ne yemes, tok ne temes 

Aç olan ne yemez, tok olan ne söylemez?: Aç olan kişi yemek seçmek ama tok olan kişiye ne 

verirsen beğenmez. 

5. Agız yese köz uyadur 

Ağız yese göz utanır: İnsanın yaptıklarından yine kendisi utanır. 

6. Atan yüki aş bolsa açka az korunur 

Aş deve yükü ile olsa aça az görünür: Aç kimse ne kadar çok yemek görse de doymayacağı 

hisseder. 

7. Atası açı galmıla yese oglınıñ tısı kamar 

Babası ekşi elma yese, oğlunun dişi kamaşır: Kişinin yaptıklarından sadece kendisi değil 

çevresindeki kişilerde etkilenir.  

8. Atası anası açı ğalmıla yese oglı kızı tısı kamar 

Babası anası ekşi elma yese, oğlunun kızının dişi kamaşır: Kişinin yaptıklarından sadece 

kendisi değil çevresindeki kişilerde etkilenir.  

9. Aş tatıgı tuz yogrın yemes: Yemeğe tad veren tuzdur ama tuz çanakla yenmez: her şey 

oranı ile güzeldir. 

10. Böri koşnısın yemes. Kurt komşusunu yemez: Bir kişi ne kadar kötü niyetli de olsa 

yakınlarına dokunmaz. 

11. Kagun karma bolsa iyisi ikki eliğin tegir 

Kavun yağma edilse, sahibi iki eliyle kapar: Herkes kendi ürünün kıymetini daha iyi bilir. 

12. Sabın sagrak kat egir 

Sözle, tatlı dille sürâhiye erişilir: Tatlı dilin ulaşamayacağı yer yoktur. 

13. Su bi çürm esge süt ber 

Su içirmeyene süt ver: Kişinin yapığı kötülüğe iyilikle cevap verme daha yeğdir. 

14. Tılın tergiğe tegir 

Tatlı dil ile sofraya erişilir: Varılmak istenen hedefe ulaşmanın en doğru yolun iyi niyet 

olduğunu ve tatlı dilin olduğunu göstermek. 
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15. Acıkan ne yemez, acıyan ne demez: Geçim sıkıntısı içinde bulunan kişi geçinebilmek 

için her yolu dener, her işi yapar, canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler. 

16. Aç kurt yavrusunu yer: Açın gözü kararmıştır, karnını doyurmak için ölümü bile göze 

alarak kendisinden kat kat güçlü olan yaratıklarla boğuşur. 

17. Aç ne yemez, tok ne demez: Yoksul kimse eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz, 

varlıklı kişi ise en güzel şeylerde bile kusur bulur. 

18. Ağız yemese, yüz utanmaz: Bir kişiden hediye alan kimse, hediyeyi veren kişinin 

isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışır, yoksa o kişiye mahcup olmaktan 

çekinir. Yapmak için her imkanı kullanır. 

19. Akraba ile ye, iç alışveriş etme: Alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden 

iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir, bu nedenle de dostluklarını sürdürmek isteyenler 

birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar. 

20. Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır: Görgüsüz kimse 

tesadüfen layık olmadığı bir imkana kavuşsa, bu durum kendisinin hakkı imiş gibi davranır, 

aptalca böbürlenir. Tesadüfen elde edilen makam ve mevkiler, bunları elde eden kimse için bir 

şımarma ve böbürlenme vesilesi olur. 

21. Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü yüzü kara çıkar (olur): Bir 

sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen toplum içinde utanılacak bir duruma düşer. 

22. Büyük lokma ye büyük söz söyleme: Başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir 

konuda kesin sözler söyleme. 

23. Göz gördüğünü (ağız yediğini) ister: Kişi başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir 

konuda kesin sözler söyleme. 

24. Her gün baklava börek yense bıkılır: Hep aynı şeyle uğraşmak, usanç verir. Bunlar en 

güzel şeyler olsa bile. 

25. Kedi yavrusunu yerken sıçana benzetir: Kişi yolsuz olduğunu bildiği bir işi yaparken 

kendini mazur göstermek için bahane uydurur. 

26. Köpek bile yal yediği kaba pislemez: Köpek bile yem yediği kaba saygılı davranırken 

insanın geçimini sağlayan yere, kendisine bu geçimi hazırlayan kimseye kötülük etmesi 

düşünülemez. 

27. Köpek ekmek veren (yediği) kapıyı tanır: Köpek bile kendisini besleyen yeri bilir, 

davranışlarıyla duygularını belli eder, insan da bundan ders almalı, gördüğü iyiliği 

unutmamalıdır. 

28. Kurt komşusunu yemez: Bir kişi ne kadar kötü niyetli de olsa yakınlarına dokunmaz. 

29. Papaz her gün pilav yemez: Her işi daima bir kişiye yaptırmak doğru değildir. O kişi 

çok defalar ses çıkarmadan bu sıkıntıya katlandıysa da günün birinde yapamayacak duruma 

gelir ve yapmaz. 

30. Sofu soğan yemez, bulunca sapını komaz: Hoşa gitmeyen işlere yönelmez gibi görünen 

öyle kişiler vardır ki bu işlere girişince en aşırı yolu tutarlar. 

31. Su içene yılan bile dokunmaz: Düşman olsa bile su içen kimseye dokunulmamalıdır. 

32. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır: İnsanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri 

şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar. 

33. Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar: Karı koca yoksul olursa bunların çocukları da 

yoksul olur. 

34. Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez: Aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da 

istediği şeyi hemen elde etmek ister. 

35. Aç at yol almaz, aç it av almaz: İş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak 

vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız. 

36. Aç domuz darıdan çıkmaz: Kötü yaradılışlı aç olan kimse kime, neye zarar verdiğini 

düşünmeden sadece karnını doyurmaya bakar. 
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37. Aç doymam, tok acıkmam sanır: Aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, varlıklı insan ise 

daha fazlasını ister. 

38. Aç elini kora sokar: Aç insan, geçimini sağlamak için kendisini her türlü tehlikeye atar. 

39. Aç esner, âşık gerinir: Herkes içinde bulunduğu koşula göre davranır. 

40. Aç yanında sarpın kurcalanmaz: Bir kimsenin yanında, onun çok duyarlı olduğu konuya 

değinmemek gerekir. 

41. Açın gözü ekmek teknesinde olur: Kişinin tek düşüncesi, yaşaması için gerekli olan şeyi 

elde etmektir. 

42. Açın imanı olmaz: Aç olan kimseden her türlü kötülük beklenebilir. 

43. Açın karnı doyar, gözü doymaz: Tutkulu olduğu konuda insan doyumsuzdur, yetinmek 

bilmez. 

44. Açın koynunda (karnında) ekmek durmaz (eğleşmez): Kazancı yetmeyen kişi, eline 

geçeni hemen harcar, yarını için bir şey saklayamaz. 

45. Açın kursağına çörek dayanmaz: Yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse 

başka bir eksiği kendini gösterir. 

46. Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin: Bir kişiye bir uyarıyı sürekli 

olarak yapmak ve bir kişiyi istediğinden yoksun bırakmak daima kötü sonuç verir. 

47. Tok açın hâlinden bilmez: Varlıklı olan, yoksulun ne denli sıkıntı içinde bulunduğunu 

bilmez. 

48. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez: Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük 

fedakârlıklar yapılmalı, kimi sıkıntılara girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır. 
49. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır: Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş 

yapma biçimi vardır. Çünkü kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden 

farklıdır. 

50. Adam olacak çocuk yemek yemesinden belli olur: Bir kişinin yeni başladığı veya 

atıldığı bir işte ilerleyebilip, o konuda iyi olacağı daha yolun başındayken anlaşılır. Bu işe başlar 

başlamaz hal ve hareketleri ile bunu belli eder. Yapamayacak ve beceremeyecek adam ise 

baştan durumu belli eder. 

51. Keskin sirke küpüne zarar: Anlık kızgınlıklarla hareket edenler kötü sonuçlar elde 

edebilir. 

52. Yiyenler susar, yemeyenler konuşur: İnsanlar istediklerini elde etmeyince herşeye 

konuşurlar. 

53. Süt dökmüş kediye dönmek: Suçunu bilerek bundan utanmak. 

54. Yeme de yanında yat: Çok lezzetli veya çok hoş olan şeyler için söylenen bir söz. 

55. Et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır: Bilgili ve görgülü kişi, iş başında ve zengin 

olmasa da bilgisiz ve görgüsüz kişilerin üstünde yer alır. 

56. İştah dişin dibindedir: Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında 

iştahının açıldığını görür. 

57. Ekmeğini kana doğramak: Büyük bir sıkıntı ve üzüntüye katlanmak. 

58. Aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur: Güzel şey, iyi gereç kullanılarak meydana 

gelir, bundan da iş yapana övünme payı çıkar. 

59. Aşını, eşini, işini bil: Sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi, yiyeceğine dikkat 

etmeli, arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalıdır. 

60. Besle kargayı, oysun gözünü: Nankörlük edenler için söylenen bir söz 

4.5. Diğer Gastronomi Alanında Atasözleri 

İçinde gastronomi ile ilgili terimlerin olduğu lakin hemen hepsinin ayrı ayrı 

değerlendirilebileceği atasözleri ise diğer başlığı altında toplanmıştır. Bunun yanı sıra içinde 

yemekle ilgili terimler olmasına rağmen daha çok mecazi anlamı çağrıştırdığı için bu atasözleri 

diğer başlığı altında toplanmıştır.  

1. Aşıç ayur tübüm altın, kamıç ayur men kayda men 
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Tencere der dibim altın, kepçe der ki ben neredeyim?: İçyüzünü iyi bilen kimseye karşı, 

kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan 

kişi, gülünç duruma düşer. 

2. Buzdan sub tamar 

Buzdan su damlar: Her işin neticesi aşağı yukarı bellidir anlamına gelir. Yani buzdan su 

damlayacağı aşikardır. Hayatta böyledir bazı işlerin neticesi önceden bellidir 

3. İki koçñar başı bir aşaçta aşıçta pışmas 

İki koç başı bir tencerede pişmez: Fikirleri, eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki 

kişi belli bir konuda, bir iş üzerinde uyuşamazlar; görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey 

çıkaramazlar. 

4. Tokum yüzüp kuyrukta biçek sıma: Deriyi yüzüp kuyruk da bıçağı kırma. 

5. Yakadaki yalga gali eligdeki ıçgınur: Yakandakini yalarken elindeki gider. 

6. Yunt kazısı yağ: Yağın iyisi atın karnından çıkan yağdır. 

7. Asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı: Temiz süt emmiş kişilerle yapılan en güç iş 

kolaylaşır. Sütü bozuk kişilerle yapılan en güzel iş ise tatsız bir biçim alır. 

8. At yedi günde, it yediği günde (belli olur, semirir). Değerli kişilikler zamanla gelişir, 

kısa sürede beliren kişilikler gerçek değer taşımayanlardır.  

9. Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil: Güzel yemeyi, güzel giymeyi, güzel 

eşya kullanmayı herkes ister ama bunları ancak parası bol olanlar yapabilir. 

10. Balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer: Güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi 

görünenin değil kısmeti olanın eline geçer 

11. Üzümünü ye de bağını sorma: Yararlandığın şeyin nereden geldiğini araştırma. 

12. Yemeyenin malını yerler (demine hu çekerler) (üstüne bir bardak su içerler): Pintinin 

yemeye kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün yetmediği kişiler, öldükten sonra da 

mirasçıları bol bol yerler.  

13. Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye: insanların nasipleri arasındaki 

tutarsızlıkları belirten bir söz. 

14. Açlık ile tokluğun arası yarım yufka: Yoksul olan buna üzülmemelidir, küçücük bir şey 

bile en büyük ihtiyacı gidermeye yeter. 

15. Aş taşınca kepçeye paha olmaz: Sıkışık zamanlarda önemsiz şeylerin değeri çoktur. 

16. Aş tuz ile, tuz oran ile: Bir şeyin hoşa gitmesi onun birtakım nitelikler taşımasına ve bu 

niteliklerin de gerektiği oranda bulunmasına bağlıdır. 

17. Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat (pişir) aşını: Davranışlarını içinde 

bulunduğun koşullara uydur. 

18. Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin: Kötü malzemeyle pişirilmiş bir yemeğe 

tuz hiçbir lezzet katamaz. İşe yaramayan bir nesneyi işe yarar hale getirmek boşuna bir çabadır. 

Aklını kullanamayan bir kişiye de ne denli doğru yol gösterilmeye çalışılırsa çalışılsın, hiçbir 

yarar sağlamaz. O kişi yine bildiğini okumaya, akılsızca işler yapmaya devam edecektir. 

19. Zengin helvasını baldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz: Zengin 

insanlar tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken fakir insanlar için önemli olan şey hayati 

ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. 

20. Balın âlâsı oğlun tazesinden: Ne varsa küçük çocukta vardır. 

21. Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil: İyi nitelikli işler kullanılan araç 

elverişsiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez. 

22. Pekmez gibi malın olsun, Antakya’dan sinek gelir: İhtiyaç duyulan maddeye sahip olan 

kimseler nerede olurlarsa olsunlar mutlak surette aranıp bulunurlar. Güzel ve kaliteli malı olan 

kimseleri alıcılar arayıp bulurlar.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Somut olmayan kültürel değerler arasında yer alan gastronomi ve atasözleri bir toplumun 

kültürel kimliğini oluşturan en önemli faktörlerdendir. Friedman (2006)’a göre kültürü anlamak 
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için toplumu anlamak, toplumu anlamak içinse o toplumun atasözlerini anlamak gerek 

(Başfırıncı, 2015: 96). Bu düşünceyle Türk kültürünün kimliğinin tanınmasına katkı sağlamak 

amacıyla atasözlerinde gastronomi olgusunu irdelenmiştir. Türk atasözlerinin seçiminde 

Divan-ı Lugatit Türk ve TDK sözlüklerinden yararlanılmış ve uygun atasözleri seçilmiş, belli 

başlıklar altında gruplandırılmıştır. 

Bu gruplandırmalardan biri olan “sağlık ile ilgili gastronomi üzerine atasözleri”, sağlığı ön 

planda tutan atasözleri değerlendirilmiştir. Bulunan atasözlerindeki telkin ve öğütler göz önüne 

alındığında Türk ulusunun asırlardır beslenmenin sağlık açısından ne kadar önemli 

olduğubelirlenmiştir. 11. Yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lugatit Türk’te 

sağlıklı beslenme ile ilgili atasözlerinin olması Türklerin asırlardır sağlıklı beslenmeye önem 

verdiğini kanıtlar niteliktedir. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” atasözünden yola çıkarak 

Türk ulusunun sağlığa verdiği önemi anlamamız mümkündür. 

Bir diğer gruplandırma olan “emek-yemek ilişkisine dayalıgastronomi alanında atasözleri”ön 

plana çıkmaktadır. “Emek olmadan yemek olmaz” gibi atasözleri ile çalışmadan hiçbir şeyin 

elde edilmeyeceğini anlatılmaktadır.“Ne katarsan aşına, o gelir kaşığına” atasözü de yine 

emeğinin karşılığı kadar yemek elde edileceği dile getirilmektedir. 

“Davranış ile ilgili gastronomi alanında atasözleri”ise kişinin yeterli ve yetersiz beslenmeleri 

sonucu davranışlara nasıl yansıdığı dile getirilmiş ve bunların olumlu olumsuz yönlerine dikkat 

çekilmiştir. Aynı zamanda davranışla ilgili olan “aç ne yemez, tok ne demez”, “aç doymam, tok 

acıkmam sanır”, “aç elini kora sokar” gibi atasözleri daha çok empati kurmayı teşvik 

etmektedir. Atasözlerinin bu şekilde açlıkla empati kurmaya teşvik etmesi paylaşma duygusunu 

aşılayarak toplumsal mesaj vermeye çalışılmaktadır. 

“Misafirperverlik-paylaşma ile ilgili gastronomi alanında atasözleri”az sayıda bulunsa da Türk 

misafirperverliğini tam anlamıyla yansıtamamaktadır. “Yersen kap açık, yemezsen kapı açık”, 

“abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır”, “bir yemem diyenden kork, bir oturmam 

diyenden” gibi gastronomi içerikli misafire yönelik atasözleri Türk ulusunun 

misafirperverliğini yansıtmamaktadır. Oysaki Türk misafirperverliğini en iyi yansıtan 

atasözlerinden biri olan “misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır” gibi atasözleri 

Türk ulusunda daha çok benimsenmiştir şeklinde yorumlanabilir.  

Bu gruplandırmaya dahil olamayan atasözleri “diğer gastronomi alanında atasözleri” başlığı 

altında toplandı. Buradaki atasözleri sebat “balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer”, arkadaşlık 

“asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı”, sosyal statü “zengin helvasını baldan pişirir, züğürt 

derman için pekmez bulamaz”, yemekle ilgili teknikler “iki koçñar başı bir aşaçta aşıçta 

pışmas-iki koç başı bir tencerede pişmez, aş taşınca kepçeye paha olmaz” gibi başlıklarda 

toplanabilmektedir. 

Çalışmada ulaşılabilirlik açısından sadece TDK ve Divan-ı Lugatit Türk’teki atasözleri 

kullanılmıştır. Ayrıca Türk kültüründe etkili olan Türk dilinin deyimleri ve hadisler 

değerlendirilmeye alınmamıştır. Gastronomi ile ilgili veya gastronomik terimlerin bulunduğu 

deyimlerin Türk dilinde hemen her kelime ile bağdaştığı düşünüldüğü için değerlendirmeye 

alınmamıştır. Bu durumlar çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Sonraki çalışmalarda bu 

sınırlılıklar deyimler ve hadisler tek tek veya birlikte işlenebilmesi tavsiye edilebilir.  
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