


Gastronomi kelimesi  

Yunanca gaster (mide) ve nomas (yasa) 

sözcüklerinden meydana gelmiştir.  

 



 

 The Amerikan Webster Sözlüğü’nde gastrologia kelimesi  

 M.Ö. IV. yüzyılda Yunan şair Archetratoes’in  

 büyük bir turdan döndükten sonra  

 dünya mutfaklarının zevki konusunda yazdığı şiirin adıdır. 

 

  



 
  

 Oxford Sözlüğü’nde   
 

 Yunan şair Atheneaus’un  
 

 yiyecek ve yemenin zevki konusunda yazdığı 

şiirin başlığı olarak verilmektedir.  



 Oxford Sözlüğü’nde alfabetik sıraya göre aşağıdaki tanımlar 

bulunmaktadır. 

 Gastronomi (Gastronomy): Yemenin sanat ve bilimi.  

 Gastronom: İyi yeme hakkında fikir sahibi olan.  

 Gastronomik: Gastronomi ile ilgili.  

 Gastrofil: Midesine düşkün ve yemek yemeyi seven.  

 Gastrofilizm (Gastrophilism): İyi yeme-içme düşüncesi.  

 Gastronomist: Gastronomiyi iyi bilen ve iyi bir gastronom olan.  



 
 Amerikan İngilizcesi’nde  

 

 

 Belirli bölgeler ve ülkeler ile ilgili 
mutfak gelenek ve göreneklerini 
de içeren iyi yiyecek ve yeme bilim 
ve sanatıdır.  



 Almanca’da 

 

 Gastronom (Kochkunstler): Yemek pişirme sanatçısı veya ustası.   

 Gastwirt: İyi yiyecek konusunda şöhreti olan bir restoranın 

sahibi, işletmecisi veya ev sahibi.  

 Gastronomi (Feine Kochkunst): Yemek pişirme güzel sanatı.  

 Feinschmeckerei: Yiyecekten hoşlanmak ve kıymetini bilmek.  

 Gewerbliche Kochkunst:  Profesyonel yemek pişirme sanatı. 



İtalyanca’da  
 

 Gastronomi, yemek pişirme ile ilgili 
uygulama, prensipler ve aşçılık sanatı.  

 
 Gastronomi; mükemmel yiyecekler hazırlama 

sanatı.  
 

 Gastronomik; iyi masa hazırlama ve aşçılık 
sanatı ile ilgili.  

 
 Gastronom; mutfak sanatları uzmanı.  



 Gastronomi: İyi yeme ile ilgili faaliyetler ve bilgi birikimi. 

 

 Gastronomi: İyi yemek hazırlama sanatı ve lüks yiyeceklere 

düşkünlük. 

 

 Gastronomi: İyi masa hazırlama sanatı.  

 

 Gastronom: Gastronomi sanatında eğitilmiş kişi. 

 

 Gastronom: İyi yiyecek heveslisi.  



 Gastronomi, hogre kokkonst, yüksek yemek 

pişirme sanatıdır. 

 

 Gastronome  

 Matkannore: İyi yiyecek hakkında bilgisi olan.  

 Finsmarkare: İyi yiyecekten hoşlanan ve iyi yiyecek 

hakkında fikir sahibi olan. 



 “Sybarit”  

 Vallevnadsman: İyi yaşayan kimse. 

 Njutnigmarmiska: Sadece zevk için yaşayan 

kimse. 



 Gastrologia:  Yemek pişirme sanatı ve bilimi. 

 

 Gastronomi: İyi yeme ve iyi yemek hazırlama 

sanatı.  

 

 Gastronomanie: İyi yemek yeme konusunda 

abartılı aşk.  



 

 Gastronomi; insan gönenci ve gıdasını 
ilgilendiren her konuda sağlanmış 
kapsamlı bilgi birikimidir. 



 
 

 Gastronomi; mümkün olan en iyi 
beslenme ile insanın korunmasını 
sağlanmayı amaçlar.  



 

 Gastronomi; temel ilkelere dayanarak, 
yiyecek haline dönüştürülebilecek her 
şeyi arayan, sağlayan ve hazırlayan 
herkese sadece rehberlik sağlar. 



 Gastronomi; yemeğini hazırlamasında 
mesleği (çiftçi, bağcı, balıkçı, kasap, 
aşçı, tekniker veya bilim adamı) ne 
olursa olsun insanın arkasındaki gerçek 
motivasyon gücüdür.  
 



 
 Gastronomi tarih, fizik, kimya, gıda, 

psikoloji ve sonuncu fakat hepsinden 
önemlisi sanatla ve estetik değerlerle 
ilgilidir. 
 



 
 Beşiği Akdeniz olan yiyecek sağlama ve 

muhafazası ile ilgili yetenek ve sanattır. 



 
 
 

 Gastronomi, iyi yiyecek ve şarabın 
arkadaşla paylaşılmasıdır. 

 



 
 

 Para ve iyi iştah gastronominin 
gelişmesi için yeterli değildir. 
İhtiyacın dışında, gastronominin 
doğuşu, zenginlikten ziyade deneyim 
ve özenin sonucudur. 

 



 
 
 

 Gastronomi, iyi yiyecek ve dikkatlice 
seçilmiş şarabın buluşmasıdır.  

 



 
 

 Gastronomi refahın çocuğudur. 
 



 
 

 Gastronomi, insanın en temel 
ihtiyacı olan yiyecek ve içecek ile 
ilgilidir.  



 Mükemmel yemek  hazırlama, pişirme, sunma 

ve iyi masa hazırlama sanatı ve bilimidir. 

 İyi yeme ile ilgili faaliyetler ve bilgi birikimidir. 

 Yemek pişirme ve aşçılık ile ilgili prensipler ve 

uygulamalardır. 



 İyi yiyecek ve içecekten hoşlanmaktır. 

 

 İyi yemek yeme konusunda abartılı aşktır. 

 

 Lüks yiyeceklere düşkünlük ve tutkudur. 



 Yiyecek hazırlama, sunma ve yemenin sanat ve 

bilimidir. 

 Belirli bölge ve ülkelerle ilgili, mutfak gelenek ve 

göreneklerini de içeren, iyi yiyecek ve yeme 

bilim ve sanatıdır. 



 Damak tadı ve iştah gibi zevkler amacı ile,  deneme ve 

yanılmanın, tarihsel bilginin, kültürün, alışkanlığın, 

yeteneğin,  emeğin, özenin ve aşkın   kazanılmış 

beğenilerimize uygun olarak ahenkli bir şekilde bir 

araya gelmesidir. 



 Üretim boyutunun öznesi gastronomdur. 

 Tüketim boyutunun öznesi gurmedir.  

 Bir insan hem gastronom hem de gurme 

olabilir. 

 Gastronomiyi kendisine konu seçen, bu 

konuda uzmanlaşan kişi ise gastronomisttir. 



 Gastronom: Yemek pişirme sanatçısı veya ustası.  

 

 Gastronom: İyi yiyecek konusunda şöhreti olan bir restoranın 

sahibi veya bir ev sahibi. 

 

  Gatronom: Mutfak ve servis sanatları uzmanıdır.  

 

 Gastronom: Gastronomi sanatında eğitimli kişidir.  



 Gurme; yemek ve içmek konularında incelikleri 

takdir edilen kişidir.  



Gurme, bir yemeğin malzemesindeki  

 egzotizmi  
 uyumu, 
 pişirilmesindeki incelikleri,  
 pişirilirken ona katılan ruhu  
 bilen ve takdir eden kişidir. 



 

 

Gurme, içecekler konusunda da bir  degüstatörün 

niteliklerine sahiptir. 



Gurme, 

 iyi yiyecek hakkında bilgisi olan,  

 ağzının tadını bilen,  

 yiyecek konusunda müşkülpesent ve aşırı titiz, 

 yemek konusunda zarifliklere tutkun, 

 iyi yiyecek heveslisi,  

 sadece zevk için yaşayan kişidir.  



Gurme 
 yiyecek ve içecek malzemelerinin niteliklerini 

yakından tanımalı,  
 hazırlama, pişirme ve sunumun inceliklerini, 
 yeme ve içme göreneklerini bilmeli,   
 öncelikle şarap kültürü olmak üzere alkollü ve 

alkolsüz içeceklerin her türlü niteliklerini 
yargılayabilecek düzeyde bir donanıma sahip 
olmalıdır.  



 Yemek yemeyi sevmek gurme olmaya yetmez. 

 Kişi kendisini gastronomi konusuna severek 

adamalı ve gastronomiyi hobi edinmelidir.  

 İyi ve kötü yiyecekleri birbirinden ayırt edebilecek, 

yargılayabilecek düzeyde eğitimli olmalıdır.  



 

 Gastronomi,  

 insanın en temel ihtiyacı olan yiyecek ile  

 ancak en iyi yiyecekle ile ilgilidir. 

 

 Olumsuz yönü ile oburluk derecesine varacak şekilde boğaza 

düşkünlük;  

 

 olumlu yönü ile iyi yemek hazırlama ve yemenin bir bilim ve sanatıdır.  





 
 Estetik sözcüğü Grekçe aisthesis’den geliyor. 

Anlamı duyulur algı…(Arat, 1996, 37).  
 
 

 Estetik, duyusal deneyimlerdir.  
 
 

 Gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, 
kokladığımız ve hissettiğimiz şeylere hayran 
kalıyorsak, onları estetik buluyoruz demektir.  



 Adına "Gusto" denilen toplumsal beğeni 
ölçütlerinin yükselmesi elbette ki insan 
kalitesinin yükselmesiyle doğru orantılıdır.  
 

 Daha güzel, güzelin düşmanıdır. 
 

 İnsanların beğeni düzeylerini geliştirecek en 
önemli etmen ise elbette sanattır.  
 

 Daha nitelikli sanat ürünleri daha nitelikli 
sanatçılar tarafından ortaya konulabilir. 
 



 Yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve sunumu bir 
sanattır.  
 

 Yeme-içme insanın temel bir ihtiyacıdır ancak 
gastronomi yeme ve içmede estetik ve güzellik de 
aramaktadır.  
 

 İnsan, bütün diğer canlı varlıklardan farklı olarak en 
temel ihtiyacını bir sanata dönüştürmüştür. 
 

 İnsan için insan tarafından yapılmakta ve bütün 
insanlar tarafından paylaşılmaktadır.  



 Gastronomi refahın çocuğudur.  

 Ancak; ihtiyaç, zenginlik ve iştah gastronominin gelişmesi için 

yeterli değildir.  

 Onu doğuran, gastronominin asıl anası;  

 deneyim,  

 özen ve  

 ince zevklerdir. 



 İnsan ihtiyaçları merdiveninin en temelinde yer alan yeme ve 

içme olayı,  

 gastronomik bir yaklaşım ile ihtiyaçlar sıralaması merdiveninin 

en tepesine çıkar.  

 Yeme içme ile gastronomi arasındaki fark, örtünme ve giyinme 

arasındaki farktan daha büyüktür.  



 İnsanlar gözleri, burunları ve kulakları kapalı 

yiyemezler.  

 

 İnsanın bütün duyularına hitap edebilen gastronomi 

estetik değerlerin tamamını bünyesinde taşır.  



 Yiyecek ve içeceklerin görsel, işitsel, tatsal güzelliklerinin 

ve lezzetlerinin ortaya çıkarılması sanatıdır.  

 Bu nedenle hazırlanan her yemek tabağı ve içkinin 

sunulduğu bardağın estetiği ve güzelliği birer sanat eseri 

çerçevesidir.  

 Bu çerçevenin içinde ışık, gölge ve renkler doğal 

kompozisyonlarını bulurlar.  





 Fen bilimleri (fizik, kimya ve biyoloji) ve  

 Sosyal bilimlerden (ekonomi, sosyoloji, antropoloji, 

psikoloji, işetmecilik, yönetim, pazarlama vb.) 

yararlanır.  

 Fen ve sosyal bilimler için zengin bir araştırma alanıdır.  



Beslenme bilimi ile doğrudan ilişkili olarak aşağıdaki konuların hepsi büyük 

oranda fen bilimlerine dayanır.  

 tadın fizyolojisi ve tat alma 

 şarap üretimi  

 besin öğelerinin insan vücudundaki işlevleri 

 gıda maddelerinin seçiminde belirleyici nitelikler 

 gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozulmalarının önlenmesi  

 hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim süreçlerin geliştirilmesi  

 



 Niçin insanlar yediklerini yer?   

 Beğenileri nelerden etkilenir?  

 Niçin bir şeyi severken başka şeyden 

hoşlanmaz?  

Psikoloji bilimi  



 Yiyecek ve içeceğin paylaşılması,  

 Birilerinin evde yerken birilerinin dışarıda 

yemesi ve motivasyonları anlaşılmaya 

çalışıldığında  

Sosyoloji ve ekonomiye,  



 Mutfakta kullanılan araç gereçlerin evrimi anlaşılmaya 

çalışıldığında tarih bilimine,  

 İnsan kültürünün en önemli unsuru olan yerel menüleri 

misafirlere sunma yolları aranırken pazarlama bilimine,  

 Otantik bir ürün tasarlarken halk bilimlerine başvurulur.  



Her disiplin  

 gastronominin değişik bir boyutuna ışık tutarak, 

 gastronominin doğasının anlaşılmasına   

 ona hakim olmada gastronom ve gurmelere 

yardım eder. 

 



Gastronomi  

 çok boyutlu bir olay , çok disiplinli bir bilimdir.  

 Ekonomi, coğrafya, psikoloji, fizyoloji, pazarlama, 

tüketici davranışları, sosyoloji vb. disiplinler ile ilişkilidir. 

 Daha da ötesi,  merkezini “yeme-içme”nin oluşturduğu 

gastronomi herkesin konusudur. 



KONU: YİYECEK  
KONU: İNSAN VE YİYECEKLE İLİŞKİSİ 



 

Gastronomi konusu, 

 

1. İnsan gastronomisi 

2. yiyecek-içecek gastronomisi  

 

olarak iki temel boyutta incelenebilir.  



Pratik, Teorik,  Teknik  

Gastonomi 



Pratik gastronomi;  
  
 Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerinin 

hazırlanması ve servis edilmesi uygulamalarını 
kapsar. 

 
 Doğada bulunan kaynakların  yiyecek ve 

içeceklere dönüştürülmesi ve bu işlemleri 
yapmanın standartları ve tekniklerinden oluşur.  



Teorik gastronomi;  

 Pratik gastronomiyi destekleyen yemek ve içki 

tarifleri ve hazırlama yöntemleri ile ilgilidir.  

 

 Yemek pişirme kitapları, yemek servisi kitapları ve 

yeme ve içmenin değişik yönleri ile ilgili kitap ve 

makaleler teorik gastronominin kapsamındadır.  



Teknik gastronomi;  
 

 Ev mutfaklarında birkaç kişi için hazırlanan 
yiyeceklerin yüzlerce kişi için hazırlanıp 
hazırlanamayacağının incelenmesi gibi teknik 
konular ile ilgilidir.  
 

 Büyük otel ve restoranların kurulması 
aşamasından hizmetin sunulmasına kadar ki 
bütün aşamaların teknik olarak incelenmesi 
ve geliştirilmesi çabalarını kapsar. 





 Niçin yediğimiz şeyleri yeriz?   

 Niçin insanlar farklı şeylerden hoşlanırlar?  

 Niçin bazı yiyecek ve içeceklerden hoşlanırken bazılarından 

hoşlanmayız?  

 Sizin için iyi yiyecek nedir?  

 Hoşlanmadığınız yiyecekleri yerken ne hissedersiniz?  

 En çok hoşlandığınız yiyeceği yerken ne hissedersiniz?  



 İnsanlar ne yer?   

 Neyi sever ?   

 Sevdikleri ile tercih ettikleri / seçtikleri aynı mıdır?  

 İstediği ile yediği aynı mıdır?  

 İstediğini yiyemiyorsa bunun nedenleri nelerdir?  

 



 Yiyecek ve içeceğin anlamı nedir?  

 Yeme içme konusunda tercihleri belirleyen faktörler nelerdir?  

 Yaşamak için mi zevk için mi yersiniz?  

 Yiyecek çeşitlerinden seçim yaparken hangi özelliklere dikkat 

edersiniz?  

 Güzel bir yemek yanında güzel bir müzik ister misiniz?  

 Gözlerinizi ya da kulaklarınızı kapayarak yemek yiyebilir misiniz?    



 Hangi yemekleri severim?  

 Ailem hangi yemeklerden hoşlanır?  

 Bizim muhitte insanlar ne yemekten hoşlanırlar?  

 Karadenizliler, Egeliler, Doğulular ne yemekten hoşlanırlar?  

 Türkiye’de insanlar ne yemekten hoşlanırlar?  

 Başka ülkelerdeki insanlar ne yemekten hoşlanırlar?  



Bu soruların yanıtlarını düşünmek ve bu sorulara yanıt aramak;  

1. öncelikle kendimizi tanımamıza yardımcı olacağı gibi 

bizlere çevremize farklı gözlüklerle bakmamız için de bir 

fırsat sağlayabilir.  

2. Bu bilgilere sahip olmak kişisel aydınlanmanın da ötesinde 

işimizde başarılı olmamız için bize yol gösterebilir.  




