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Özet

Mutfak kültürü toplumsal yapıyı oluşturan tarihi, yaşamlarını sürdürdükleri coğrafi konumu, iklimi, doğası, savaş, göç, dini inançlar,
örf ve adetlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu kültürün içerisinde özel gün ve tören yemekleri toplumun yaşamında önemli
geçiş dönemlerinin anlamlandırıldığı belirli ritüellerin yapıldığı günlerdir. Bu günlerde belirli seremoniler yapılırken toplumun en
önemli birimi olan ailenin tüm üyeleri bu güne katılarak destek vermektedir. Tarih boyunca yaşamın anlam kazandığı belirli geçiş
süreçleri bulunmaktadır bunlar; doğum, evlenme ve ölüm şeklinde olmaktadır. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmanın amacı,
Ethnic Foods dergisinde yer alan makaleler üzerinden, insanoğlunun yaşamında önemli bir yeri olan yemek kültürünün geçiş
dönemleri ve bu dönemler içerisinde yapılmakta olan gastronomi uygulamalarının yerini ve özelliklerini belirlemek amacıyla durum
tespiti yapmaktır. Araştırmanın veri setini 2014-2021 yılları arasında, çalışmanın çerçevesini daha net belirlemek adına “özel gün
yemekleri” ve “tören yemekleri” anahtar kelimelerin yer aldığı çalışmalar oluşturmaktadır. Belirtilen yıllar arasında 240 makale
içerisinden özel gün ve tören yemekleri temasında 63 çalışma yayınlanmıştır. Araştırma kapsamında hangi konularda yoğunlaştığı,
konuların yıllara göre dağılımı, ülkeler ve üniversiteler bazında yoğunlaşma, araştırmacıların hangi çalışma konularında
yoğunlaştığını belirlemek amacıyla bibliyometrik analiz yapılmıştır. Ethnic foods dergisinde yer alan çalışmalarda; yemek ritüelleri,
geleneksel yemekler, etnik yiyecekler, sembol yemekler, özel gün yemekleri, tören yemekleri konuları üzerinde en fazla durulan
konular ve temalar arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Özel Gün Yemekleri, Tören Yemekleri, Geçiş Dönemleri, Bibliyometrik Analiz
Abstract
Culinary culture differs depending on the history that constitutes the social structure, the geographical location, climate, nature, war,
migration, religious beliefs, customs and traditions. In this culture, special occasion meals and ceremonial dishes are the days when
certain rituals are made, in which important transition periods are made in the life of the society. While certain ceremonies are being
held these days, all members of the family, which is the most important unit of the society, participate and support this day. There
are certain transitional processes in which life has gained meaning throughout history; birth, marriage and death. From this point of
view, the aim of the study is to determine the situation in order to determine the transition periods of the food culture, which has an
important place in the life of human beings, and the place and characteristics of the gastronomy practices in these periods, through
the articles in the Ethnic Foods journal. The data set of the research consists of studies that include the keywords "special occasion
meals" and "ceremonial dishes " in order to define the framework of the study more clearly between the years 2014-2021. Among
the 240 articles, 63 studies were published on the theme of special days and ceremonial meals between the years mentioned. A
bibliometric analysis was carried out in order to determine which subjects the research focused on, the distribution of subjects by
years, the concentration on the basis of countries and universities, and which study subjects the researchers focused on. In studies
published in the journal Ethnic foods; food rituals, traditional meals, ethnic foods, symbolic meals, special day meals, ceremonial
meals are among the most emphasized topics and themes.
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