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ETKİNLİK ADI : ANADOLU KÜLTÜRÜNDE YEMEK RİTÜELLERİ "BİR AŞ HİKAYESİ " 
 
UYGULANMA TARİHİ: Aralık 2020 -Mayıs 2021 
 
PROJE HAKKINDA:. “Yemek yeme eylemi; yenilecek ürünün üretiminden hazırlanmasına, pazarlamasından, 

tüketimine kadar, haz alınacak, hayata anlam katacak şekilde, tarih boyunca her coğrafyada, o coğrafyanın 

koşullarına özgü anlamları ekmiş ve kültürler oluşturmuştur.”Projeninamacı Anadolu folklorunda yaşayan yemekle ilgili 

inanış, ritüel ve uygulamaları öğrenmek ve anlamak; yemeğin sembolik anlamlarla sosyal yaşamdaki birleştiriciliğini 

kavramak; özgün reçeteler toplayarak bu reçeteleri kayıt altına almak ve uygulamak. 

Projenin İçeriği: 

Anadolu folklorunda önemli bir yer tutan farklı cemaatlere ait yemek inanış ve ritüelleri ve sembolik anlamları; Doğum, 

sünnet, düğün, ölüm gibi geçiş törenlerinde, dini bayram ve oruç dönemlerinde; mevsimsel döngülerle ilgili Hıdrellez 

Nevruz gibi günlerde yemeğin rolü ve yemekle ilgili inanış ve uygulamalar. Yemekle ilgili ritüellerin tarihsel geçmişi ve 

anlamı. Ekmek, tuz gibi temel gıda maddelerinin sembolik anlamları ve sağaltma, nazar gibi alanlarda kullanımı.. 

 

HEDEFLER:  

. Ritüel nedir? 

Gıdaların inanç ve ritüellerdeki sembolik anlamı 2-Ritüellerin toplumsal işlevi; ritüel türleri 

Doğum ,Diş buğdayı- Diş Hediği, Sünnet3-Yemeğin geçiş törenlerinde işlevi: 

Düğün (nişan, kına gecesi, düğün)4-Yemeğin geçiş törenlerinde işlevi: 

Ölüm 5-Dini Günlerde Yiyecek: Oruç ve Aşure ritüel 

6-Dini Ziyafetler: Noel, Paskalya, Yeni Yıl, 

Pesah.7-Mevsimlik dönemlerde gıda ile ilgili olaylar 

Nevruz - Hıdrellez- Hasat Festivalleri 8-Yemek adamak / sunmak: yağmur duası, acele bacı helvası, 

Zekeriya sofrası, fedakarlık9-Yemeğin sembolik anlamı: ekmek, tuz, helva, 

Baklava..10-Tasavvuf emirlerinde yiyecek ritüelleri 

Mevlevi ve Bektaşi emirler11-Modern yemek ritüellerinin Türk kültürüne uyarlanması 

Doğumgünü kutlaması 

 

Yeni yıl kutlaması 

 

Düğün pastaları 

ÇALIŞMA SÜRECİ : 
 
2020-2021 öğretim yılı Kasım : proje logosu ve projenin posteri hazırlanacak, öğrenci grupları oluşturulacak , 
Araklik -Ocak : Ülkeye ve yöreye ait kültürel yemek ritüeli vb.konu hakkında araştırma yapılacak 
Şubat -Mart :Seçilen konuya uygun yemek yapımı ritüeli kapsamının anlatımı , videonin web araçları ile seslenmesi 
atölyede konuya uygun yemek yapımı ve proje ortakları ile paylaşılması 
Nİsan-Mayis : :proje kapsamındaki okullarda araştırma sonuçlarının sergilenmesi ve yöreye ait yemek ritüeli 
videosunun hazırlanması 
Proje öğrencileri twinspace içerecek 
 
BEKLENEN SONUÇLAR: 
Ritüel nedir? 
Gıdaların inanç ve ritüellerdeki sembolik anlamı 2-Ritüellerin toplumsal işlevi; ritüel türleri 
Doğum ,Diş buğdayı- Diş Hediği, Sünnet3-Yemeğin geçiş törenlerinde işlevi: 
Düğün (nişan, kına gecesi, düğün)4-Yemeğin geçiş törenlerinde işlevi: 
Ölüm 5-Dini Günlerde Yiyecek: Oruç ve Aşure ritüel 
6-Dini Ziyafetler: Noel, Paskalya, Yeni Yıl, 
Pesah.7-Mevsimlik dönemlerde gıda ile ilgili olaylar 
Nevruz - Hıdrellez- Hasat Festivalleri 8-Yemek adamak / sunmak: yağmur duası, acele bacı helvası, 

https://live.etwinning.net/projects/project/229929
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Zekeriya sofrası, fedakarlık9-Yemeğin sembolik anlamı: ekmek, tuz, helva, 
Baklava..10-Tasavvuf emirlerinde yiyecek ritüelleri 
Mevlevi ve Bektaşi emirler11-Modern yemek ritüellerinin Türk kültürüne uyarlanması 
(Doğumgünü kutlaması , Yeni yıl kutlaması Düğün pastaları ) 
 
PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  
Türkiye 
Fransa 
İtalya 
 
YAŞ ARALIĞI : 15-20 


