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Hatay Türkiye’de farklı dinlerin bir arada yaşadığı en belirgin şehirlerdendir. Hatay ilinin
kültür ve dinler konusunda renkli mozaiği gastronomik etkileşim yönüyle ele alınarak
farklı dini inançlara mensup bireylerin mutfak etkileşimi bu çalışmada incelenmiş, dinlerin
gastronomiye etkisi araştırılmıştır. . Araştırmaya katılan bireylerin %72’sini Müslümanlar
, %21’ini Hristiyanlar ve %7’sini Museviler oluşturmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların
%90’ı çevrelerinde farklı dini inanca sahip kişilerin bulunduğunu belirtmiştir. en sık
kullanılan baharatların ortak olması da gastronomik etkileşim olduğunu göstermektedir.
Musevi katılımcıların %52’si Hristiyan katılımcıların %33,8’i yöreye ait yeni bir yemek
yapmayı öğrendiklerini belirtmişlerdir. Müslümanların%2,6’sı Musevilerin %12’si
Hristiyanların %76,3’ü domuz eti kullanmaktadır.
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Abstract
As for this will be set out in the consciousness of Hatay cuisine interaction of individuals
belonging to different religious beliefs by taking colorful mosaic with the direction
gastronomic interaction in the province of cultures and religions have been examined in
this study, the effect of gastronomy on religion has also emerged at this point. Hatay is
one of the most prominent cities of different religions lived together in Turkey. Surveyed
individuals consists 72% Muslims, 21% Christians and Jews 7%. At the same time 90% of
respondents stated that there are people with different religious beliefs in the environment
of them. In terms of beliefs that support the idea that a significant interaction in Hatay.
When spices are examined in terms of religious beliefs, it shows gastronomic interaction
that the most frequently used spices are common. 52%of Jewish, 33, 8% of Christian
participants said that they learned to make a new food of the region. 12% of the Jewish,
76, 3% Christian and 2, 6% Muslims uses the pork.
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