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Öz
Türk mutfak kültürü önemli bir zenginliğe sahip olmakla birlikte her geçen gün bazı
öğeleri unutulmaktadır. Gerek küreselleşen yeme alışkanlıkları gerekse modern hayatın
koşulları bazı geleneksel alışkanlıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yerel
öğelerin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Çakırözü Köyü mutfak kültürünün kaybolmaya
yüz tutmuş değerlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada öncelikli olarak benzer
çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra Çakırözü Köyü’nde nitel bir çalışma yürütülmüştür.
Köyün yerlisi olan 10 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilerek ses kayıt
cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Çakırözü Köyü’nün yemek kültürü gündelik
yaşamda yemek yeme alışkanlıkları, kültürel etkinliklerde yemek yeme alışkanlıkları ve
saklama yöntemleri olmak üzere üç tema altında toplanmıştır.

Abstract

Even if the Turkish Cuisine Culture has a significant richness, some components are being
forgotten day by day. Either the globalizing eating habits or the conditions of modern life
causes some traditional habits to disappear. For that matter, various studies are being
carried out for the protection of local items and to transfer them to the future generations.
The aim of this study is to reveal the values of Çakırözü Cuisine Culture which are facing
extinction. Primarily, similar studies are investigated in the study. Later, a qualitative
research was carried out in Çakırözü Village. A semi-structured interview was performed
with ten of the local people and recorded with tape recorder. The collected data were
analyzed with descriptive analysis method. According to the results obtained, the cuisine
culture of Çakırözü Village was gathered under three themes: eating habits in daily life,
eating habits in cultural events and food storage methods.
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