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Öz 

Bu çalışmanın amacı, Türk ve Kazak gastronomi değerlerini ve özelliklerini hammaddeler, yemek 
çeşitleri, mutfak ekipmanları, alışkanlıklar ve ritüellerdeki uygulamalar gibi farklı açılardan 
karşılaştırarak iki ülke mutfağı arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Bunun için iki 
mutfak kültürüne ilişkin derinlemesine bir literatür taraması yapılmış ve elde edilen veriler içerik 
analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda başta mutfak ve kiler düzeni olmak 
üzere sofra adabı ve yemek çeşitleri arasında önemli benzerliklerin olduğu tespit edilmiştir. İsimleri 
farklı olsa da yapılışları birbirine benzeyen önemli sayıda yemek olduğu dikkat çekmektedir. 
Farklılıklar açısından ise en önemli alan ritüellerdeki uygulamalar ile hammadde tercihleridir. At etinin 
değerli kabul edildiği Kazak mutfağını Türk mutfağından ayıran en önemli unsurlardan biri olduğunu 
söylemek mümkündür. Ayrıca zeytinyağı kullanımı Türk mutfağında yaygın iken Kazak mutfağında 
bu yağa ilgi oldukça düşüktür. 
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Abstract 

The aim of this study is to reveal the similarities and differences between the two countries' cuisine by 
comparing the Turkish and Kazakh gastronomy values and properties from different aspects such as 
raw materials, food types, kitchen equipment, habits and practices in rituals. For this, an in-depth 
literature review of two culinary cultures was made and the data obtained were evaluated by content 
analysis method. As a result of the evaluation, it has been determined that there are important 
similarities between table manners and food types, especially kitchen and pantry order. It is noteworthy 
that, although their names are different, there are a significant number of dishes whose construction is 
similar. In terms of differences, the most important area is raw material preferences with applications 
in rituals. It is possible to say that it is one of the most important elements that distinguish Kazakh 
cuisine from Turkish cuisine, where horse meat is considered valuable. In addition, while olive oil use 
is common in Turkish cuisine, the interest in this oil is very low in Kazakh cuisine. 
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