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Özet  

Amacı: Gaziantep ilinin bayramlarda yaptıkları özel yemekler ele alınarak; yöreye özgü 

kültürün ve buna bağlı olan yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğine, yazına katkı ve 

farkındalık oluĢturmaktır.  

AraĢtırmanın Yöntemi: AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden yapılandırılmamıĢ 

görüĢme tekniği uygulanmıĢtır.  

Bulgular: Katılımcılara üç soru yöneltilerek elde edilen bilgiler doğrultusunda 

Gaziantep‘te bayram günlerinin heyecanının sadece ilk gün değil bayramdan günler 

önce baĢladığı belirlenmiĢtir. Bunda bayramlarda yapılan yemeklerin (yuvalama, kahke, 

sütlü, zerde vb.) yapımı zor ve uzun zaman alması etkili olduğu gözlemlenmiĢtir.  

Sonuç ve Öneriler: Kaynak kiĢilerden elde edilen bilgiler ıĢığında Gaziantep halkının 

bayramlarda önemli bir yemek kültürüne sahip olduğu belirlenmiĢtir. Mevcut araĢtırma 

sonuçları da somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından ileriki yıllar 

için bir yazılı bir kaynak olacaktır.  

AraĢtırmanın Sınırları: AraĢtırma dini bayramlarda Gaziantep ilinin yemek kültürü, 

Gaziantepli olup ve 40 yaĢ üzeri katılımcılar ile sınırlandırılmıĢtır.  

Sosyal etkileri: Uluslararası turizmde yerel kimliğin ön plana çıkmasını sağlayarak, 

Gaziantep gastronomisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.   

Orijinalliği/değeri: Anadolu‘da farklı bölgelerde farklı yerel kültürlerin ortaya 

çıkmasına destek olup bundan sonraki araĢtırmalara kaynak olacaktır. Ayrıca diğer 

somut olmayan kültür miraslarının araĢtırılmasına da katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bayram Gelenekleri, Yöresel Yemek, Gaziantep, Gastronomi, 

Yemek Kültürü. 

 

Tradition of Feast Foods in Gaziantep Region 
Abstract 

Aim: The aim of the research is to contribute the sustainability of local culture and 

cuisine of Gaziantep and constitute an awareness on writings by taking special 

Gaziantep meals cooked during bayrams.  

Method: Among qualitative research techniques unstructured interview technique was 

used in the research.  

Findings: The participants were asked three questions. According to the answers people 

feel the excitement on not only the first day of the bayrams but also many days before. 

mailto:gokhankarakecili@hotmail.com
mailto:cetinsoz@mersin.edu.tr
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That is because the meals (yuvalama, kahke, sütlü, zerde etc.) need a long and difficult 

cooking process. 

Results and Suggestions: It is designated by the information taken from sources that 

Gaziantep people have an important food culture of feasts. The research results will be a 

written source by means of the sustainability of the abstract culture in Gaziantep.  

Limitation: The research has been limited within religious feasts of Gaziantep and 

Gaziantep citizens above 40 yeras old.  

Social Impacts: The research will contribute the sustainability of Gaziantep cuisine by 

putting forward the local culture in international tourism.  

Originality: The research will be a source for discovering different local cultures in 

Anatolia. Furthermore it will contribute searching for the other abstract cultural 

inheritance.  

Keywords: Feast Traditions, Local Food, Gaziantep, Gastronomy, Food Culture 

 

1. GiriĢ 

Yemek yeme insanoğlunun hayatta kalabilmesinde önemli bir faktördür. Bu önemli 

faktörün baĢlangıç noktası ise mutfaktır. Mutfak kavramı günümüzde iki farklı anlamda 

kullanılmaktadır. TDK‘ya göre mutfak "yemek piĢirilen yer, aĢ damı" ve "yiyecek 

kültürünün tamamı" diye iki farklı anlamda tanımlanmıĢtır (www.tdk.gov.tr, 2017). Ġlk 

tanımı mimari özelliklerine yönelik diğeri ise yemeklerin hazırlanıĢı, tüketimi, 

saklanmasıve kullanılan malzemelerin tamamını kapsayan tanımıdır. Sökmen (2014)‘e 

göre mutfak her türlü yiyeceğin hazırlandığı, piĢirildiğive bazen de tüketildiği alandır. 

Nahya (2012)‘ya göre mutfak, tarihin baĢlangıcından bu yanainsanın temel ihtiyacı olan 

beslenmeningiderilmesinde bir geçiĢ alanı olarak kullanılmasının yanı sıra, aynı 

zamanda ateĢi kontrolden, yiyecek ve içeceklerin saklanması, hazırlanması ve ısınma 

ihtiyacının giderilmesini de sağladığından, çoğu kez evin kalbiolmuĢtur. 

Tarihin baĢlangıcından bu yana mutfağın rolü hep aynı kalsa da içerik olarak kültürden 

kültüre, ülkeden ülkeye hatta Ģehirden Ģehre değiĢmektedir. Bundatoplumların tarımsal 

yapısının ve göçebe kültürünün etkisi, sosyo-ekonomik yapılarının etkisi, toplu halde 

yaĢamalarının etkisi, iklim koĢulları ve toplumların davranıĢ kalıplarının etkisi 

görülmektedir (Güler, 2008: 26). Bu farklılıklar daha çok Fransız mutfağı, Ġtalyan 

mutfağı, Çin mutfağı, Türk mutfağı vs. gibi uluslara göre adlandırılmıĢlardır (Sökmen, 

2014: 147). 

Ulusların mutfaklarındaki zenginliklerinin tarihteki rolleri ile iliĢkili olduğu 

söylenebilir. Türklerin asırlardır Orta Asya‘dan Avrupa‘yakadar olan farklı iklim ve 

tarımsal ürünlerin olduğu topraklarda bulunmaları ve göçebe hayatları zengin bir 

mutfak kültürünesahip olmalarını sağlamıĢtır (Talas, 2005). Baysal‘a (1993) göre Orta 

Asya göçebe insanlarının et ve mayalanmıĢ süt ürünlerini kullanmaları, 

Mezopotamya‘nın tahılları, Akdeniz çevresinin sebze ve meyveleri, Güney Asya‘nın 

baharatları, Selçukluların kervansaray kültürü, Ġslamiyet‘in etkisi ile Arap mutfağının 

etkisi ve Osmanlının geniĢ coğrafyaya hükmü Türk Mutfağı zenginliğinin temel 

etkenleridir (Seyitoğlu ve ÇalıĢkan, 2014). Türk Mutfak kültürü deyince, Türkiye 

topraklarında yaĢayan insanların geçmiĢten günümüze tükettikleri yiyecek içeceklerin 

hazırlanması, piĢirilmesi, saklanması ve kullanılan araç gereçleri ve teknikleri 

anlaĢılmaktadır (Güler, 2008: 24). Türk Mutfağı dünya mutfakları arasında en zengin ilk 

üç mutfak arasında yer alırken, en besleyici mutfak olarak değerlendirilmesi 

alanyazında görünen bilgiler arasındadır (Baysal, 1993; Cömert vd. 2009 akt. Seyitoğlu 

ve ÇalıĢkan, 2014). 

Türk Mutfağının belli baĢlı özellikleri ise; ana yiyecek ekmektir, sebze çeĢitleri ile et ve 

et ürünleri çoktur, hamur iĢleri yoğunluktadır, yağ önemlidir, çok çeĢitli baharatlar 
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kullanılır, ayrıca tuz, yoğurt ve ayranın ağırlıkta olduğu görülmektedir (Seyitoğlu ve 

ÇalıĢkan, 2014: 26). Bu maddeler göz önüne alındığında yemeklerde lezzet daha ön 

plana çıkarken görsellik daha sonraki aĢamalarda önem kazanmıĢtır (Özdemir ve Kınay, 

2014: 7). Türk mutfağıbesleyicilik açısından da önemli bir yere sahiptir, bunda birçok 

besin değerinin aynı menüde yer aldığı yemeklerin olması etkili olmuĢtur (Özdemir ve 

Kınay, 2014: 8). 

Günümüzde Türk Mutfağının zenginliği ulusallıkla sınırlı kalmayıp yöresel (bölgesel) 

olarak da zenginliğini sürdürmektedir. Her yörenin kendine özgü piĢirme teknikleri ve 

beslenme kültürü bulunmaktadır (MaviĢ, 2003: 58). Bu değiĢiklikte bölgelerin iklimi, 

toprağı, halkı, tarihi etkili olmaktadır (Pekyaman, 2008; Cömert, 2013: 65). Günümüzde 

turizm hareketleri kültürel, geleneksel değerlerine önem veren yöresel destinasyonlara 

doğru kaymaktadır (Sünnetçioğlu vd. 2012: 959). Bu durum mutfak kültürünü 

bölgelerarası farklılığa yöneltmiĢtir. Bölgeler artık rekabet edebilmek adına yöresel 

değerlerine daha fazla önem verirken bu değerlerin baĢında mutfak kültürü gelmektedir 

(Oğuz, 1990; Tekgül ve Baykan, 1993; ġanlıer ve Arıkan, 2001‘den aktaran Cömert 

2013: 64). 

Karadeniz Mutfağı, Ege Mutfağı, Akdeniz Mutfağı, Doğu-Güneydoğu Anadolu Mutfağı 

gibi aynı çatı altıda görünüp aslında birbirinden farklı mutfak kültürleri Yöresel 

(bölgesel) yemeklere örnektir (Güler, 2010: 28). Karadeniz Mutfağı ağırlıklı olarak 

deniz ürünlerine yöneliktir (Aker ve Terzihan, 2013). Akdeniz Mutfağında Karadeniz 

Mutfağında olduğu gibi deniz ürünleri ön plana çıksa da bu bölgenin iklim koĢulları 

bölgede sebze ve meyvelerin önemini ön plana çıkarmıĢtır (Kadıoğlu Çevik, 1997). 

Ege‘nin yemek kültürünün temelini zeytinyağı oluĢturmaktadır. Egenin mutfak 

kültürünün bir diğer önemli öğesi de yöreye özgü otlardır (ġengül, 2017). Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu mutfağında ise ağırlıklı olarak yoğurtlu ve etli yemekleri göz 

önüne gelmektedir. 

Yaratıcılığı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın stratejik 

bir faktörü olarak belirlemiĢ Ģehirler içinde ve arasında uluslararası iĢbirliğini 

geliĢtirmeyihedefleyen ve böylelikle UNESCO‘nun kültürel çeĢitlilik ideallerini 

destekleyen ―UNESCO Yaratıcı ġehirler Ağı‖na mutfağıyla ünlü Gaziantep Ģehri dâhil 

oldu. Gaziantep, ―Yaratıcı ġehirler Ağı‖nda yer alan ilk Türk Ģehri olarak ―Gastronomi‖ 

alanında dünyadaki 17 Ģehir arasına girmiĢtir (UNESCO, 2017). Mevcut araĢtırmanın 

da amacı Gaziantep ilinin bayramlarda yaptıkları özel yemekler ele alınarak; yöreye 

özgü kültürün ve buna bağlı olan yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğine, yazına katkı 

ve farkındalık oluĢturmaktır.  

 

2. Gaziantep Mutfağı ve Bayram Geleneği  

Bölgelerbirbirinden farklı olduğu gibi aynı bölgede bulunan Ģehirlerin dahi yemekleri 

ve mutfak kültürleri birbirinden farklılık göstermektedir. Gaziantep ve Hatay birbirine 

komĢu iller olmalarına rağmen birbirinden çok farklı yemek kültürlerine sahiptirler. 

Birbirine yakın olsalar da Ankara Ticaret Odasının‘ nın 2015‘de yaptığı araĢtırmada 

Gaziantep mutfağı 291 çeĢit yemekle Türkiye‘nin en fazla yemeği bulunan mutfağı 

olarak adlandırılmıĢtır (Giritlioğlu vd., 2016: 128). Öyle ki Ģehir mutfağı sadece ulusal 

anlamda gastronomi markası olmakla kalmayıp, 2015 Nisan ayında UNESCO yaratıcı 

Ģehirler sıralamasında Gastronomi ile 9. Sıraya yerleĢerek dünyada da gastronomi 

markası olma yolunda ilerlemektedir (www.unesco.org.tr, 2017). Türkiye‘deki 

UNESCO yaratıcı Ģehirleri arasına giren ilk Ģehir olması ve bunu mutfağı ile baĢarması 

da Gaziantep mutfağının önemini tesciller niteliktedir. Gastronomi alanında ülkeler 

ulusal olarak yarıĢa dâhil olurken (Çin mutfağı, Fransız mutfağı) Gaziantep Ģehir olarak 

http://www.unesco.org.tr/
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bu rekabet ortamında kendini kanıtlamıĢtır. Bu durum Türk mutfağının da ne kadar 

zengin bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 

Gaziantep yemeklerinin yapımında tüm yemek piĢirme teknikleri cömertçe 

kullanılmıĢtır. (haĢlama, ızgara, tava, sote, kavurma, tencere yemeği, fırın yemekleri 

vb.) Ayrıca yörede yetiĢen tüm meyve ve sebzeler Gaziantep mutfağında hak ettiği yeri 

almıĢtır (www.tgdturkey.com, 2017). Gaziantep yeme-içmeyi sosyalleĢmenin temeli 

olarak görmüĢtür. Halen devam edilen pazar sahreleri (piknikleri), toplu yenilen cenaze 

ve düğün yemekleri, bayram yemekleri vb. gelenekler bunun örnekleridir. Gaziantep 

mutfağında Gaziantep‘e özgü yemeklerin yanı sıra geleneksel Türk mutfağı ve komĢu il 

ve ülkelerin mutfağının ürünlerini de bulmak mümkün. Yemeklerin nereli olduğundan 

ziyade kazandığı bölgesel tatları dikkate almak gerekir ki bir yemeği yöresel yapan da 

budur (Tokuz, 2017). Yöresel tatların kazanılmasında ise iklim Ģartları sebebiyle orada 

yetiĢen ot ve baharatlara, kullanılan tekniklerden yöresel kültür ve geleneklere kadar 

pek çok etken vardır. 

Ulusları ve toplulukları birbirinden ayıran kültürleridir; kültürlerin temel yapı taĢı ise 

gelenek ve göreneklerdir. Bir ülkenin ayakta kalmasında, toplumun en küçük yapı taĢı 

olan aile kurumunun özünde, toplumsal dayanıĢmada veteknolojik geliĢmelerin getirdiği 

kötü globalleĢmeyekarĢı dirençte, gelenek ve göreneklerin çok büyük rolü vardır. Türk 

toplumunda gelenekler din, dil, sanat, yemek, bayram, devlet kurma vb. olarak 

gruplandırılabilir. Bunların içinde bayram ve yemek geleneklerininönemli bir yer 

tutmasının sebebi Türk Mutfağının ve tarihinin zengin olmasıdır.  

Bayramlar; ortak değerleri ayakta tutan, birlik ve beraberliği pekiĢtiren, toplumun tüm 

kesimini birbiri ile kaynaĢtırma vesilesi olan özel günlerdir. Türkiye de, “bayram” 

denilince, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak daha çok iki dinî bayram akla 

gelir (Yılmaz, 2016). Bu bayramlarda çeĢitli etkinlikler yapılır. Bunların içinde akraba 

ziyaretleri, eğlenceler misafir ağırlamalar ve yeme-içme etkinlikleri yer almaktadır. 

Gaziantep gibi mutfağıyla isim yapmıĢ-tanınmıĢ Ģehirlerde yeme-içme, beklendiği gibi 

ön plana çıkmaktadır. Gaziantep‘te çok farklı kültürlerin varlığı sonucu oluĢan 

kültürlerarası hoĢgörü, toplumsal etkinliklerin daha yoğun yaĢanmasına yol açmıĢtır. 

Farklı dinlere ait dini günler, törenler, adetler ve bayramlar yemek çeĢitleriyle 

zenginleĢtirilmiĢtir (Öksüzoğlu, 2012). Gaziantep bugün her ne kadar modernleĢme 

konusunda ileri adımlar atmıĢ olsa da yeme-içme geleneklerini nesillere aktarmada 

sözlü bir kültür ve iletiĢim ağına sahiptir. Devam eden özel gün ve törenlerin (bayram, 

cenaze, düğün, doğum vb.) Ģehir halkı tarafından hala dikkate alınıp sürdürülmesi 

geleneklerin aktarımında da rol oynamaktadır. Bu aktarılan geleneklerin en baĢında 

bayram yemekleri yer almaktadır.  

Gaziantep‘te bayram boyunca ziyaretler esnasında ikramlar ve ziyafetlergerçekleĢtirilir. 

Misafirlere tatlılar ve Ģekerlemeler ikram edilir. Tüm ikram ve izzetlerin ön hazırlığı 

Gaziantep‘ de ciddi emek isteyen bir iĢlemdir. Özellikle ramazan bayramı hazırlıkları 

Gaziantep‘ de yemek resitaline ön hazırlık gibi geçmektedir. Bunu Gaziantep gibi 

yeme-içme konusuna değer veren bir halkın, ramazan ayı boyunca terbiye ettiği nefsini 

ödüllendirmesi gibi görebiliriz. Öyle ki hazırlıklar ramazan ayının ortalarında baĢlar 

bayram sabahı namaz sonrası tüm ailenin toplanıp menünün yalnızca ―yuvalama‖dan 

oluĢtuğu kahvaltıya kadar devam eder. Sonrasında akraba ziyaretleri baĢlar ki buralarda 

da gelen misafirlere bayram öncesi hazırlanan Gaziantep‘e özgü ―kahke, zerde, sütlü 

(sütlaç), tuzlu kuru pasta, Ģekerli kuru pasta, çeĢitli kerevizler (Kerebiç benzeri), bayram 

Ģekeri, bastık (pestil) ve yer yer kuru yemiĢler ve genelde Gaziantep fıstığı ikram edilir. 

Tüm bu ikramların hazırlık süreci Gaziantep‘te uzun zaman alan ve bir o kadar da 

eğlenceli olan bir süreçtir. Kurban bayramında ise ritüel bayram namazı sonrası güne 
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hafif bir kahvaltı ile baĢlayıp, günün doyurucu yemeği olarak kurban eti ile yapılan 

kuĢbaĢı kebap menüsünün sofraya gelmesi ile devam eder. 

Gaziantep mutfağı sahip olduğu yemek türlerine, yöresel yemek sayısındaki 

zenginliğine, geleneklerine bağlılığına ve kuvvetli bir sözlü iletiĢimine sahip olmasına 

rağmen, ilgili yazında bu mutfağa ve bu mutfağa ait yiyeceklerin bilinirliğine yönelik 

çok az denilebilecek araĢtırma bulunmaktadır (Giritlioğlu vd., 2016: 128). Mevcut 

araĢtırmanın amacı da Gaziantep ilinin bayramlarda yaptıkları özel yemekler ele 

alınarak; yöreye özgü kültürün ve buna bağlı olan yöresel yemeklerin 

sürdürülebilirliğine, yazına katkısı ve farkındalık oluĢturmak amaçlanmıĢtır.  

 

3. Ġlgili Literatür 

Gaziantep mutfağı ve Anadolu‘da bayram gelenekleri üzerine yapılan çalıĢmalar 

değerlendirildiğinde, Giritlioğlu vd. (2016)‘da ―Geleneksel Gaziantep Mutfağının 

KuĢaklararası Bilinirliğine Yönelik Bir AraĢtırma‖ adlı çalıĢmayı yapmıĢlardır. Bu 

çalıĢmada, Gaziantep halkında Gaziantep mutfağının bilinirliliğininyaĢ grupları arasında 

her hangi bir farklılık olup olmadığını araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda yazarlar, 

Gaziantep halkının Gaziantep yemeklerine ait bilinirlik düzeyi düĢük çıkarken, halkın 

―yemekleri tanıma‖ ve ―yemeklerin yapılıĢlarını bilme‖ düzeyleri arasında kuĢaklararası 

farkolduğu, yemeklerin yapılıĢını bilme düzeyinin en yüksek olduğu, yaĢ aralığının ise 

orta yaĢ kuĢaktan düĢük düzeyin ise genç kuĢakta çıktığı tespit etmiĢlerdir (Giritlioğlu 

vd., 2016). 

Artun (2000) ―Adana‘da, Törenlere, Adaklara, Özel Günlere Ait Ġnançlar, Pratikler Ve 

Bunlara Bağlı Mutfak Kültürü‖ adlı çalıĢmasında Adana‘nın özel günlerine ait 

yemeklerini ve mutfak kültürlerini değerlendirmiĢtir. Bu değerlendirme aĢamasında 14 

kaynak kiĢi ile yaptığı görüĢmeleri temel alarak ilgili alanyazından da faydalanmıĢtır. 

Doğum, evlenme, ölüm, adak ve ziyaret, dini bayramlar ve özel günlere ait yemek 

kültüründen bahseden çalıĢmasının bayram yemekleri bölümünde Adana‘da bayram 

yemeği olarak ―kömbe, bayram ekmeği, etli pilav ve namaz‖ çorbasından 

bahsetmiĢtir.Ayrıca tüm bu yemeklerin arife günü (bayram öncesi gün) 

hazırlandığınadeğinmiĢtir.  

Kastamonu ilinde yaĢayan halkın dini bayramları kutlama gelenekleri ve bu 

geleneklerin insan iliĢkileri üzerindeki etkilerini incelemek üzere Yüksel (2011), 20 

kiĢinin katıldığı özel durum çalıĢması olarak değerlendirilen bir araĢtırma yapmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda Kastamonu ilinde katılımcıların dini bayram gelenekleri arasında 

―divan yemeği‖ olarak adlandırılan geleneksel yemek sürecini ve halka sağladığı 

olumlu iliĢkileri değerlendirmiĢtir (Yüksel, 2011). 

Yezidilerin bayram geleneklerini inceleyen ġen ve arkadaĢları (2012) Batman ilinin 

Fakira köyündeki Yezidilerle yaptıkları görüĢmelerle bu dine özgü bayram 

geleneklerinin özelliklerini ve diğer dinlerdeki bayram geleneklerindeki benzerliklerini 

değerlendirmiĢlerdir.  

Yüce (2012) kendi köyündeki Gazilerle yaptığı görüĢmelerde 1945-1960 yılları 

arasındaki bayram anılarını değerlendirirken çeĢitli geleneklerden bahsetmiĢtir. 

Nahya (2012) ―Bir Kültürel Mekan Olarak Mutfak‖ adlı çalıĢmasında Gaziantep 

Mutfağını mekansal (mimari) olarak değerlendirip evin içindeki konumu, yeri ve 

öneminden bahsetmiĢtir.  

 

4. AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 

GloballeĢmenin kötü etkilerinden biri olan kültürel yozlaĢmanın sorun olduğu 

günümüzde, bu araĢtırmada Gaziantep ilinin bayramlarda yaptıkları özel yemekler ele 

alınarak; yöreye özgü kültürün ve buna bağlı olan yöresel yemeklerin 



VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 

14-15 Nisan 2017/Gaziantep-TÜRKİYE 
 

318 
 

sürdürülebilirliğine, yazına katkı ve farkındalık oluĢturmak amaçlanmıĢtır.  Bu amaç 

doğrultusunda öncelikle ilgili alanyazın incelenmiĢ ve benzeri çalıĢmaların ıĢığında 

genel çerçeve oluĢturulmuĢtur. Daha verimli bir sonuç elde etmek için ilgili alanyazın 

Gaziantep ilinin yerel halkından oluĢan 24 kiĢilik bir gruptan görüĢme tekniği ile 

bilgiler desteklenmiĢtir.  

AraĢtırma süresince veri toplama yöntemi olarak nitel araĢtırma yöntemlerinden 

yapılandırılmamıĢ görüĢme tekniği uygulanmıĢtır. Bu yöntemde genel sorular 

sorulmakta veya genel konulara değinilmektedir.  YapılandırılmamıĢ görüĢmeler sıkı 

prosedür takip etmediği için görüĢme esnek ve görüĢme uygulanan kiĢinin kiĢisel 

ilgileri, düĢünceleri ve duygularının cevaplara yansıması büyük olasılıktır. Bu yöntem 

daha derinlemesine bilgilerin elde edilmesinde son derece kullanıĢlıdır (Bilim, 2015). 

ÇalıĢmanın sınırlılıkları olarak, görüĢme yapılan kiĢileri, Gaziantep‘te doğmuĢ ve 

kültürü iyi tanıyan 40 yaĢ üstü hanımlar ve erkekler oluĢturmaktadır. Giritlioğlu vd., 

(2016)  araĢtırmalarında orta yaĢ grubunun ve üstünün Gaziantep mutfağını ve 

geleneklerini çok iyi tanıdığını belirtmiĢlerdir. Katılımcıların bir kısmının adını 

paylaĢmak istememeleri demografik bilgilerinin paylaĢılmasını engellemiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan 24 kiĢinin 4‘ü konuĢma sonrası Gaziantep‘e dıĢardan göçüp 

sonradan bu kültürü edindikleri tespit edildiği için değerlendirmeye alınmamıĢtır. 

AraĢtırma kaynak 20 kiĢinin katılımı ile Aralık 2016-ġubat 2017 tarihleri arasında yüz 

yüze konuĢma tekniği uygulanarak ses kaydı yapılmıĢtır. Katılımcılara ―Gaziantep‟te 

bayram yemeklerinin geleneklerle ilişkisi nedir?” , “Gaziantep‟te bayramlarda 

hazırlanan yiyecek içecekler nelerdir? Bunlar hazırlamak ne kadar zaman alır?” ve 

“Gaziantep‟te bayram yemeklerinin geleneklerle ilişkisi nedir?” soruları yöneltilmiĢtir.  

 

5. AraĢtırma Bulguları 

AraĢtırmaya katılan katılımcıların bazı demografik özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Katılımcıların %85‘i kadın, %55‘i 40-54 yaĢ aralığı%45‘i ise 55 yaĢ ve üstünü 

oluĢtururken, %85‘i ev hanımı ve %80‘i ise merkez ilçelerden katılanlar 

oluĢturmaktadır.  

Tablo 1. Katılımcıları Demografik Özellikleri 

Adı Soyadı YaĢ Meslek Köyü/Mahalle 

Fatma SEYLAN 79 Ev Hanımı ġahinbey  

Ahmet BUYURAN 77 Çiftçi  ġahinbey  

Meryem BUYURAN 78 Ev Hanımı ġahinbey  

Gülay SEYLAN 50 Ev Hanımı ġahinbey 

ġükrü SEYLAN 77 Emekli ġahinbey 

ġükrü SEYLAN 50 ĠĢçi  ġahinbey 

Hatice ÇELĠK 54 Ev Hanımı ġahinbey 

AyĢe Fatma SEVĠNÇ  58 Ev Hanımı ġehitkamil 

Fazilet SEVĠNÇ  61 Ev Hanımı ġehitkamil 

Nuray CULHALAR  58 Ev Hanımı ġehitkamil 

Safiye BĠRELLĠ  64 Ev Hanımı Araban 

Döne ALBAYRAM  46 Ev Hanımı ġahinbey  

Döndü ÇELĠK  47 Ev Hanımı ġehitkamil 

Sakine BALABAN  48 Ev Hanımı Araban  

Merve ġENKÜL  40 Ev Hanımı Nizip  

Elif KANIDAĞLI  54 Ev Hanımı Nizip  

Gül Zehra KUNDU  67 Ev Hanımı ġehitkamil 

Yurdagül KAġALTIN  41 Ev Hanımı ġehitkamil 

Meryem KARAKEÇĠLĠ  48 Ev Hanımı ġehitkamil 

Merve ġENKÜL  52 Ev Hanımı ġehitkamil 
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AraĢtırmada ilk olarak katılımcılara “Gaziantep‟te bayram gelenekleri denilince akla ilk 

gelen nedir?” sorusu sorulmuĢtur. F.S. (79) ―Bayramlarda sırtımıza zıbınlık, tumanlık, 
bayramlık alınır (bayram kıyafetleri), sonrasında yemeklik malzeme alınır ve yemeklere 

başlanır yavaş yavaş, bugün yuvalama ederdik, sabah balcan (patlıcan) kebabı, yaparız, sütlüsü 

(sütlaç), zerdesi, kahkesi derken hazırlık yapardık bayrama. Bayram gelince misafirler gelirdi 

sofraları açılırdı, yemeklerini yerler sonra bayramlaşmalara çıkardık. Çay ikramı falan yoktu 

şeker dağıtılırdı, kahke verildi. Oturulup cemaatle (toplulukla) hoşbeş (sohbet) edilirdi, 

selamlaşır, kucaklaşır, elleri öperlerdi. Misafiri hor koymamak (ikramda kusur etmemek) için 

çok yiyecek alınır, yapılırdı‖. A.B. (77) ―Yorgunluk gelirdi, hanımlar yemek hazırlasın diye 
erkekler 2 ya da 3 hafta önce malzeme almaya şehre giderdi eşeklerle, atlarla gidip malzeme 

alınır iki gün o malzemeleri toplamak sürerdi. Kurban bayramıysa kurbanlık ararsın 15-20 gün 

önce alırsın ki çoluk çocuk sevsin biraz sen bak besle, ucuz olsun diye. Bayram günü hanımlar 

hazırlık yapardı erkekler namazdan sonra o hazırlıkları yerler kurbansa kurban telaşına düşer 

hazırlıkları yapar keserler, yüzerler, parçalarlar dağıtılacak etler dağıtılır kebaplık ayrılır 

sonrada yenilirdi. Ramazanda da hanımlar yorulurdu‖. M.B. (78) ―Kızımızı oğlumuzu 
akrabamızı çağırır yuvalama yaparız. Bayram günü misafire hazırlık yaparız. Bayramda 

büyüklerimizi sayar ellerini öperiz, çocuklarımızı memnun etmeye çalışırız. Büyüklerin yanında 

toplanırız”. G.S.(50) ―Kurban ve Ramazan bayramı gelir Ramazanda yuvalama, baklava, 
şeker gelir. Bayramda tatil oldu artık millet el öpmeye değil de gezmeye gidiyor bizde 

bekliyoruz gelsinler de el öpsünler sevelim diye. Bizim zamanımızda böyle olmazdı. Biz çoluk 

çocukla beraber olmayı bekleriz. Kurban bayramı öncesi kurbanlığımız ayırılır bayram namazı 

sonrası kurban getirilir sabah azıcık bişey yenilir hemen kurban kesilir öğlene kadar kebap 

yapılır. Karnımızı etle doyururuz‖. ġ.S. (77) ―Yemeklerden tuvalama (yuvalama) başta gelirdi. 
Babalar merkepnen (eşekle) çarşı-pazar gezerdi masraf ederdi. Anneler evde gelenlerle yemek 

hazırlar misafir ağırlardı. Bayramda tuvalamayı (yuvalama) yiyince bayram olduğunu anlardık. 

Evvelden her zaman yapamazdık tuvalamayı (yuvalama). El öpmeye giderdik. Zenginler 

fakirleri alır evine getirirdi yoksa o adam (zengin) ayıplanırdı”. ġ.S. (50) ―Eskiden daha 

coşkulu daha mutlu geçerdi bayramımız. Şimdi çocukların bayramı olduğu için biz o kadar 

bilmiyoruz. Alışveriş olsa da para yoktu ki… Bayramlaşmak önemliydi buradan 15 Km. uzakta 

akrabalarımız elini öpmek için yayan (yaya) gider gelirdik‖. H.Ç.(54) ―Akla ilk gelen yemek 

telaşı ve mezar ziyaretidir‖. A.F.S.(58) ―Yemek yapardık. Yemek aş bunlarla uğraşırdık. 

Misafir ağırlarız‖. F.S.(61) ―Yemek yapmak hazırlamak yedirmek başka ne olsun. (Gazi)Antep 

arvadının (hanımının) aklına bunlar gelir. Misafire hürmet emek falan işte‖. N.C.(58) 

―Misafirimize hürmet etmek bizim için büyük bir şey. Alayını (Hepsini) onlar için yaparız‖. 

S.B.(64) ―Yemeklerimiz gelir‖. D.A. (46)―Akla ilk gelen yuvalamadır birde bayram kebabı‖. 

D.Ç.(47) ―Anca yemek anca yemek  (sadece ve sadece yemek). Başka ne gelsin misafiri 

ağırlamak için anca yemek yaparız. Bayram günü illa yuvalama yenir‖. S.B. (48) ―Eskilere 

dayanan adetlerimiz gelir. Yemek yapma, mezar gezme, ziyarete gidilir, büyüklerin elini öperiz 

bunlar gelir‖. M.ġ. (40) ―Bayram hazırlıkları yuvalama hazırlığı sürer işte‖. H.A. (54) 

―Yuvalama, pasta, kabir ziyareti, bayramlaşma el öpme bunlar gelir aklımıza ne gelsin…‖. 

E.K.(67) ―Yuvalama, kabir ziyareti yemek kurban falan hepsi geliyor aklıma…”. G.Z.K.(41) 

―Mezar ziyaretleri, misafirler, akrabalar, bayram öncesi hazırlıklar gelir aklımıza‖. Y.K.(48) 

―Bayramda hemen hemen bir hafta önce hazırlıklar yaparız‖. M.K.(52) ―Bayram deyince anca 

(sadece, bolca) bir koşturma vardır. Yemekti, elbiseydi, kap-kacaktı (yiyecek içeceklerin 

konulduğu kaplar), bıçak bileğilemeydi, akraba ziyareti, uşak devşek (çoluk çocuk) gezme gelir 

aklımıza‖. 

Katılımcılara ilk soruda genel anlamda bayram geleneklerini belirleyebilmek için 

bayramlarda akıllarına ilk gelen bayram gelenekleri sorulmuĢtur. Anadolu‘nun genel örf 

ve adetlerinde bulunan arife günü veya bayram sabahı mezar ziyaretleri, bayram 

namazı, yeni kıyafetler, çocukları harçlık ve Ģekerlemelerle sevindirmek, bayramlaĢma 

ziyaretleri ve büyükleri ziyaret etmek gibi gelenekler Gaziantep Ģehrinde de günümüze 
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kadar hala devam etmektedir. Gaziantep‘te bayram gelenekleri içerisinde yemeğin ve 

yapılan bu yemeklerle misafir ağırlamanın önemli bir yeri olduğu anlaĢılmaktadır.  

Katılımcılara“Gaziantep‟te bayramlarda hazırlanan yiyecek ve içecekler nelerdir? Bunlar 

hazırlamak ne kadar zaman alır?” sorusu sorularak Ģu cevaplarelde edilmiĢtir. 

F. S.(79) ―Sütlü (sütlaç), zerde, yuvalama, kahke, balcan (patlıcan) kebabı, kadayıf, ev 
baklavası, yerine göre meyve alınır ikram edilirdi. Yemekleri hazırlama kolay değildi. Hemen 

hepsine bir gün giderdi. Bir gün akşama kadar sütlü (sütlaç), zerde yapardık. Bir gün akşama 

kadar yuvalama yapardık. Bir gün akşama kadar kahke, pasta yapardık. Bir gün akşama kadar 

ev ekmeği (yufka ekmek) yapardık…; yani bayram gününe kadar 10 gün 15 gün bu yemeklerle 

zaman geçerdi. Kurban bayramı kolay kurbanı keser etinden fakir fukaraya verirsin evvel sonra 

da kebabı eder yersin onda sadece bayram günü uğraşırsın kelle-ayak ütmek, karın temizlemek 

bunlar ilk bayram günü biterdi‖. A.B. (77) ―Kebap, kola, meşrubat, tatlı, baklava, kadayıf, 

yuvalama, içli köfte, soğan-balcan kebabı, kelle paçası. Hepsini hazırlamak günler alır‖. M.B. 

(78) ―Kadayıf, baklava, sütlü, balcan kebabı, yuvalama, ekşili köfte, zerde kahke”. G.S. (50) 
―Yuvalama Gaziantep‟te meşhurdur. Bayramda kelle paça, yerine göre beyran, ekşili köfte, içli 

köfte, dolma, sütlü (sütlaç), zerde, kahke, tuzlu-şekerli pasta, baklava, kadayıf yapılır. Kurban 

bayramında kebap, ciğer, kavurma yaparız. Özellikle Ramazan bayramı zahmetli geçer. Bir 

hafta on gün önceden başlanır hazırlıklara. Yuvalama çok zaman alır küçük küçük yapmak 

gerektiği için. Bir kaşıkta on tane yuvalama olmazsa arvadaarvad (hanıma hanım) demez 

(Gazi)Antep adamı. Bunun içinde çok zahmet gerekir. Hazır alınmaz ayıplanır. Emek vermek 

keyif verir bize”. ġ.S. (77) ―Tuvalama (yuvalama), zerde, sütlü patates yemeği, çiğ köfte, 
kahke, çok zaman alırdı ama analarımız bilir onu (ne kadar zaman aldığını). Fakat tuvalama 

(yuvalama) çok zaman alırdı‖. ġ.S.(50) ―Kurban bayramında genelde pek yemek hazırlanmaz 

genelde kebapla geçer. Ama ramazan bayramı çok yemek hazırlanır. Pastalar olsun, kahke, 

sütlü, zerde yuvalama her şey yapılırdı. Bayram sabah kahvaltısı o yuvalama ve aşla (pilavla) 

yapılırdı o yenmeden olmazdı. Gelen eşe dosta ikram edilir yedirilirdi. 10 gün falan zaman 

alırdı bütün bunlar. Hazırlamak sadece pişirmek değil pastasının kahkesinin ununu almak var 

deelip‟de (değirmen) sıra beklemesi var hazırlanması var fırında sıra beklemesi var hepsi 10 

gün sürerdi yani‖. 

H.Ç. (54) ―Çekilmiş pirinç unu ile yuvalama yaparız. Kuru pasta kahke yaparız. Sütlü baklava 

yaparız. Yuvalama çok zaman alır zahmetli olduğu için uğraşırdık epey(ce)…‖ A.F.S.(58) 

―Yuvalama, aş (pilav), kahke, pasta, dolma, gibi yemekler işte.. Elin çabuksa bir saate pişerdi 

yuvalamayla aş çabuk olurdu. Ama öteler (diğerleri) yeğin (çok) vakit alırdı‖. F.S. (61) 

―Yuvalama, pilav, dolma, içli köfte, çiğ köfte, pasta, kahke, sütlü (sütlaç), Zerde ederiz. Hepsi 5-

6 gün sürerdi‖. N.C. (58) ―Yemeklerimiz gelir yuvalama dolma falan işte‖. S.B.(64) ―Karnı 

yarık, yuvalama, sütlü(Sütlaç), zerde kahke. 2-3 gün sürer bunları hazırlamak‖. D.A. (46) ―İçli 
köfte, yuvalama, kahke, sütlü (sütlaç), zerde, dolma, aş (pilav), Et haşlarız aşın üstüne koymak 

için. Hepsi bir hafta on sürer işte‖. D.Ç. (47) ―Yuvalama, sütlü (sütlaç), pasta çeşitleri, zerde, 

kahke, dolma, içli köfte yaparız.‖. S.B. (48) ―Baklava, Sütlü (Sütlaç), kahke, yuvalama, pilav, 

soğan kebabı‖. M.ġ. (40) ―Yuvalama, sütlaç, kerebiç, kahke, pasta, zerde, baklava bunları 
yaparız ama kurbanda sadece kebap yaparız. Yuvalama bir gününü alır. Kahkesi pastası da bir 

gün alır o zaman çok gün gidiyor işte‖. H.A. (54) ―Bizim Yuvalamamız çok meşhur, onu 
yaparız. Soğan kebabı, balcan (patlıcan) kebabı, pastalar, pilav, çiğ köfte… bir gün zaman 

alır‖.  E.K. (67) ―Yuvalama, aş (pilav), balcan (patlıcan) kebabı, sütlü (sütlaç), zerde…”. 

G.Z.K. (41) ―Pastalar, yuvalamalar, sütlüler (sütlaç), zerdeler, dolma, pirinç pilavı, kuru 

fasulye, kebap‖. Y.K. (48) ―Yuvalama, dolma, kuru pastalar, kahke, pilav, kadayıf, baklava, 

sütlaçlar. M.K. (52) ―Yuvalama, kahke, zerde, sütlü (sütlaç), tuzlu kuru pasta, şekerli kuru 
pasta, kerebiç, bulgur aşı (pilav), baklava, kadayıf bunları ramazan bayramında yaparız. 

Kurban bayramında da bes (sadece) kebap yaparız. Çok zaman alır. Zaten yuvalama, kahke, 

pastalar, kerebiçler, hepsi birer günden al sana bir hafta… Sonrasında başka hazırlıklar da 

olur, konu komşuya yardım da olur bunları da sayarsak 10-15 günün gider hazırlayacaksın 

diye…‖ 
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Katılımcıların ikinci soruya verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde Gaziantep‘te 

bayram yemeklerinin önemli bir yeri olduğu anlaĢılmaktadır. Özellikle bayramlarda ana 

yemeklerden yuvalama, kahke, ekĢili köfte, soğan kebabı, patlıcan kebabı ve içli köfte, 

tatlılardan sütlü (sütlaç), zerde, kuru pasta, baklava, kadayıf gibi yiyeceklerin temel 

bayram yiyecekleri olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu doğrultuda yerel halk tarafından sadece 

bayram için yapılan zahmetli yemeklerin bu kadar çok olması, Gaziantep‘in mutfak 

konusunda ön plana çıkmasını sağlayan en temel kaynağın olduğu yorumu yapılabilir.  

Son olarak misafirlerin bu yemek kültürü neye borçlu olduklarını ölçmek amaçlı 

“Gaziantep‟te bayram yemeklerinin geleneklerle ilişkisi nedir?” sorusu sorulmuĢtur. 

F.S. (79) ―Geleneklerimiz işte yemeklerimizdi… Gelen misafiri hor koymak (ikramda kusur 

etmek) olmaz, onun için en güzel yemekler yapılmalı misafire yedirilmeli. Biz büyüklerimizden 

böyle gördük geleneğimizde var yani…‖. A.B. (77) ―Her yörenin yemeği kendine özgü bizimki 

de bu yemekler işte atamız babamız böyle görmüşler bizde onlardan böyle gördük inşallah sizde 

gördüğünüz gibi yaparsınız‖. M.B. (78) ―Yuvalama önde gidiyor geleneklerde. Amaç birlik 

beraberliği sağlayıp yan yana olarak adetlerimize sahip çıkmak‖. G.S. (50) ―Bir arada olmak 

bayramlaşmak bunlar bizim kökümüzde (gelenek, görenek, kültür) var. Bayram demek bizde 

„Sılay-ı Rahim‟ demektir yani küçükler büyüklerin ellerini öpmeye görmeye helallik almaya 

gider büyüklerde onlara dua eder. Gaye bir arada olmak akrabayı kaynaştırmaktır. Biz böyle 

gördük bize özgü bir şeydir bu geleni aç yollamak olmaz. Geleneklerimiz bunlar inşallah 

çocuklarımızı da böyle yetiştirirsek ne mutlu bize‖. ġ.S. (77) ―Ne bilim evladım gözümüzü açtık 
böyle gördük vardır bildikleri dedik. Amma doğru amma yanlış bizde size yaptık. Fakat hatır 

gönül alınması güzel‖. ġ.S. (75) ―Birlik beraberlikle ilişkisi vardır işte gelenek 

göreneklerimizden gelme yani bunlar. Biz öğrendiğimiz gibi size de öğretiyoruz‖. H.Ç. (54) 

―Misafir ağırlamak önemlidir bizde. Misafir de kuru kuru hoş geldin beş gittinle olmaz… 

Misafire yemek yedirmelisin ki misafir ağırlamış olasın…‖. A.F.S. (58) ―Misafir ağırlamaktan 

gelir bunlar. Evvelden beri böyle adet (Gelenek, görenek, kültür)‟imiz olmuş işte‖. D.A. (46) 

―Biz büyüklerimizden böyle terbiye edildik böyle yaparız‖. D.Ç. (47) ―Biz eskiden beri böyle 

gördük büyüklerimizden‖. S.B. (48) ―Büyüklerimizden kalan geleneklerimiz‖. M.ġ.(40) 

―Herkes yaptığına göre bizde yapmalıyız. Demek ki büyükler böyle yapmış bu işi biz de yapalım 

diye…‖. H.A.(54) ―Ya bir gelenektir Gaziantep‟e özgü gelenek işte. Mesela büyükler yapmış 

bizde onları takip ediyoruz‖. E.K.(67) ―Bizim adetimiz bunlar ne yapalım mecbur misafire hıcıl 

(küçük, ayıplanacak durum) düşmemek için yaparız‖. G.Z.K.(41) ―Her yörenin kendine özgü 

bir geleneği var. (Gazi)antep‟in de geleneği yemek içmek…‖. Y.K.(48) ―Yani gelenek 

denildiğinde o gün o yemekler yapılır. Bayram günü hemen hemen her evde bu yemekler 

yapılır‖. M.K. (52) ―Anamız-babamız böyle gösterdi. Gelen misafire hıcıl (küçük, ayıplanacak 
durum) düşmemek, aç göndermek için bu yemekler hazırlanır misafir hoş (memnun) edilir. Bu 

bizim kökümüze verilmiş‖. 

Son soruya verilen cevaplar doğrultusunda bayram yemeklerinin hazırlanmasında 

geleneklerin ve eskiden beri gelen alıĢkanlıkların ön plana çıktığı gözlenirken bu durum 

adından modern anlamda söz ettiren Gaziantep‘in aslında kendi değer ve yargılarına da 

sahip çıktığını göstermektedir. Öyle ki verilen cevaplara dikkat edildiğinde atalarından 

öğrenilen bu geleneği gelecek nesillere aktarma çabası da yazılı olmayan değerlerin 

yaĢatılması ve aktarılması açısından önem arz etmektedir.  

 

6. Sonuç 

UNESCO‘nun yaratıcı Ģehirler listesine 9. Sıradan mutfağıyla giren Gaziantep Ģehri bu 

baĢarıyı yıllardan beri medeniyetlere ev sahipliği yapmasına, ipek yolu üzerinde 

bulunmasına, stratejik konumuna ve bunların sağladığı kültürel zenginliğine borçludur. 

Gaziantep bu kültürel zenginliğini yemeklerine de yansıtmayı bilmiĢtir. AraĢtırmada 

sadece bayramlarda yapılan yemeklerin değerlendirilmesi de bu durumu destekler 

niteliktedir. 
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Gaziantep ilinin bayrama özgü geleneksel ve yöresel yemeklerin korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması amacıyla yapılan çalıĢmaya katılan kaynak kiĢilerden elde edilen 

bilgiler Gaziantep halkının bayramları yemek Ģölenine çevirdiğini göstermektedir. 

Katılımcıların vermiĢ olduğu bilgilere göre; Ramazan bayramında hazırlanan 

yiyeceklerin baĢında ―yuvalama, kahke, sütlü (sütlaç), zerde, baklava, kuru pastalar 

(Ģekerli ve tuzlu), kerebiç ve pilav‖ gelmektedir. Bunlara ek olarak yer yer ―karnıyarık, 

içli köfte, patlıcan kebabı, kuru dolma vb.‖ yiyeceklerin hazırlandığı da tespit edilmiĢtir. 

Kurban bayramında ise kebap türlerinin yapıldığı tespit edilmiĢtir. 

Yerel halkın verdiği bilgilere göre bu kadar yemek yapmanın temel sebebi 

misafirperverliktir. Kaynak kiĢilerin vermiĢ olduğu bilgiler yine Gaziantep halkının 

yemek yapmayı ve yemeyi sevdiğini göstermektedir. Bu bir nevi ramazan ayı boyunca 

terbiye edilen nefisin ödüllendirilmesidir. Bu geleneğin nedeni olarak da gelenek 

göreneklerini ve kültürlerinin bu olduğunu belirten kaynak kiĢiler kültürlerine sahip 

çıktıklarını belirtir davranıĢlar sergilemektedir. 

KüreselleĢme sonucunda yerel değerler ve kültürler homojenleĢtirilmeye çalıĢılmakta 

tek tip bir dünya kültürü oluĢturulmaktadır. Bunun sonucunda da uluslararası turizm 

hareketlerinde de kültürel mirasını ve kültürel çeĢitliliğini iyi korumuĢ coğrafyalar 

dikkat ve ilgi çekmeye baĢlamıĢtır. Gaziantep Ģehri de gastronomi alanında sahip 

olduğu bu kültürel zenginliği günümüze kadar korumuĢ ve UNESCO gibi uluslararası 

platformlarda da tescil ettirmiĢtir. Mevcut araĢtırma sonuçları da somut olmayan 

kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından ileriki yıllar için bir yazılı bir kaynak 

olacaktır. Ancak Gaziantep Ģehri kültürel mirasın ve çeĢitliliğin sadece gastronomi 

alanında değil diğer somut olmayan kültür miraslarını da (gelenekleri, el sanatları, 

hikayeleri, giyimi, çocuk oyunları ve oyuncakları gibi) bu tip araĢtırmalar sonucu yazılı 

kaynaklar ile sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü gelecekte 

uluslararası seyahatlerde yerel kimliğini ön plana çıkarmayı baĢarabilen destinasyonlar 

turizm de baĢarılı olması tahmin edilmektedir.    
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