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Gastronomik miras, bir topluma özgü yerel mutfak özelliklerini, geçmiş nesillerden kalan
yerel lezzetleri, bu lezzetlerin hazırlanışını ve sunumunu içeren kültürel miras
unsurlarından biridir. Toplumun gastronomik mirasının nesilden nesle aktarılarak
sürdürülebilirliğinin sağlanması, destinasyonların özgün gastronomik kimliklerini
oluşturabilmeleri açısından önemlidir. Bu bağlamda, çalışmanın konusunu BandırmaErdek yöresinin geçmişten günümüze gelen gastronomik değerleri oluşturmaktadır.
Çalışma, Bandırma-Erdek yöresinin gastronomik mirasını ortaya çıkararak, yörenin
gastronomik mirasını oluşturan değerlerin sürdürülebilirliklerine katkı sağlamayı
amaçlamaktadır. Bandırma-Erdek yöresinde yaşayan yaşlı ve görüşme yapabilecek kadar
sağlıklı kişiler, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemden veri elde
edebilmek için sözlü tarih yöntemi kullanılmış ve görüşmeler ses kayıt cihazıyla
kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin eksiksiz bir şekilde çözümlenmesiyle yörenin
gastronomik mirasını oluşturan 37 adet lezzet ortaya çıkarılmıştır. Çalışmadan elde edilen
bulgular, yörenin gastronomik mirasını oluşturan birçok lezzetin isminin değişikliğe
uğrayarak günümüzde kullanılmaya devam ettiğini ancak bunun yanında birçok lezzetin
de sürdürülebilirliğinin sağlanamayarak unutulmuş olduğunu göstermektedir.
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Abstract
Gastronomic heritage is one of the cultural heritage element that includes society-specific
local cuisine features, local tastes from the past generations, preparation and presentation
of these tastes. Providing sustainability of society’s gastronomic heritage by transferring
from generation to generation is essential to create unique gastronomic identities of
destinations. In this regard, the subject of the study is the gastronomic values of
Bandırma-Erdek region from past to present. The study aims to contribute sustainability
of the values that constitute the gastronomic heritage of the region by revealing the
gastronomic heritage of Bandırma-Erdek region. Elderly and healthy people who can do
an interview living in Bandırma-Erdek region constitute the research sample. Oral history
method was used to obtain data from the sample, and the interviews were recorded with a
tape recorder. By analysing the obtained data in a complete way, 37 gastronomic tastes
that constitute the gastronomic heritage of the region were revealed in the study. Obtained
findings in the study show that many of the gastronomic tastes that make up the
gastronomic heritage of the region continue to be used by changing their names, but many
gastronomic tastes are forgotten without providing sustainability.
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Bu çalışma 4-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’nde
sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

300

Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/4 (2017) 3-16

301

