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2008’in Kas›m ay›nda Anadolu Grubu
flirketlerinden Ana G›da’n›n bünyesine
kat›lan Komili, zeytinya¤› sektöründeki

liderli¤ini art›rarak sürdürüyor.
1878’den bu yana üretti¤i kaliteli
zeytinya¤lar›n›n yan› s›ra, sektörde
gerçeklefltirdi¤i pek çok yenilikle de

baflar›s›n› kan›tlayan Komili, 
Ana G›da çat›s› alt›nda Türkiye’de

zeytinya¤›n›n gelifltirilmesi misyonuna
katk›da bulunmaya devam edecektir.

Bu kitap Komili taraf›ndan ücretsiz 
da¤›t›lmak üzere 1000 adet bas›larak

numaraland›r›lm›flt›r.

Yap›m: Per ‹letiflim Dan›flmanl›¤›
Tasar›m: Seza Anet
Bask›: Zer Matbaas›

Bas›m Tarihi: Kas›m 2009
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Mitolojik öyküler, kutsal kitaplar vard›r zeytin a¤ac›n›n köklerinde.En yafll›s›n›n bile gövdesinden, yüzlerce y›l genç sürgünler do¤ar. Buyüzden yaflad›¤›m›z co¤rafyada bir ad› da “ölmez a¤ac›”d›r.Yeflilli k›z›ll›, morlu siyahl› hare hare tanelerinden elde edilen alt›ndamlas› k›vam›ndaki suyu, binlerce y›l insan›n sa¤l›kta hastal›kta, karanl›k-ta ayd›nl›kta can yoldafl› olmufltur.Uzun solu¤uyla, bir yüzy›ldan di¤er yüzy›llara tafl›nan güvenilirli-¤iyle, kalitesiyle, kendini sürekli yenileyen yap›s›yla, bulundu¤u ça¤a ala-n›nda öncülük etmesiyle Komili böyle de¤erli bir “can suyu”na yak›flanmarka olman›n onurunu 1878’den bu yana aral›ks›z tafl›yor.Komili, zeytin ve zeytinya¤› üretiminin modernleflmesine katk› sun-du, bundan böyle de bu katk›lar›n› gelifltirerek sürdürecek.Komili’nin üretim kriterleri, zeytin ve zeytinya¤› üreticileri için çokyak›ndan izlenen referans oldu hep. Kuruldu¤u günden bu yana Komilikalite ç›tas›n› hep yüksek tuttu.Bu nedenle de tüketiciler de “güven”, “lez-zet”, “kalite” sözcükleriyle birlikte and›lar Komili’nin ad›n›.Sektörün lideri olarak elbette Komili’nin görevi  ve sorumluluklar›yaln›zca kendi markas›yla s›n›rl› de¤il.Gerek üreticimize, gerekse de ülkemiz insan›na dönük nihai ama-c›m›z Türkiye’de zeytinya¤› tüketimini artt›rmak.Mutfaklara, sofralara kaliteli zeytinya¤› girmesini sa¤layarak gerekbugün yaflayanlara, gerekse de gelecek kuflaklara dünyan›n en sa¤l›kl›ya¤›n› sevdirmektir.‹flte elinizde tuttu¤unuz bu kitap böyle bir görev duygusunun,böyle bir sorumluluk anlay›fl›n›n ürünü.‹stedik ki zeytin ve zeytinya¤› kültürünün tan›t›lmas›na, bu de¤erliürünün özellikle Körfez Bölgesi’ndeki insan›m›z aç›s›ndan nas›l bir yafla-ma biçimine dönüfltü¤ünün gözler önüne serilmesine bir katk› sunal›m.Bu kitap; zeytin ve zeytinya¤› üretiminin de¤iflik alanlar›nda üretimyapan, bu kültürün ve tarihinin yaflat›lmas› için çaba gösteren insanlar›-m›zdan seçilmifl örneklerden olufltu. Gönül isterdi ki bu kitab›n içerisine zeytin ve zeytinya¤› alan›ndaçaba gösteren, al›n teri ak›tan herkesi s›¤d›ral›m. Ancak gönlümüzden ge-çen bu dile¤in imkâns›zl›¤› da herkesin kabul edebilece¤i bir gerçek.A¤›rl›kl› olarak Körfez Bölgesi’nde  sizinle “A¤açtan ‹nsana” küçükbir gezinti yapaca¤›z “Zeytinya¤› An›tlar›”nda.Ege’nin mavisi gibi yolunuz aç›k, zeytin a¤ac›n›n gümüfli yaprak-lar› gibi günefliniz bol olsun.
Komili Zeytinya¤lar›
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Tarihi ve co¤rafyas›
kadar zengin bir meyve 
ve bu meyvenin çok
de¤erli suyuna selam…

“Yani öylesine ciddiye alacaks›n ki yaflamay› 
yetmiflinde bile, mesela zeytin dikeceksin
hem de öyle çocuklara falan kal›r diye de¤il
ölmekten korktu¤un halde ölüme inanmad›¤›n için
yaflamak yani a¤›r bast›¤›ndan…”       

N. Hikmet



O hep buradayd›



Zeytin co¤rafyas›na hofl geldiniz… Antik ça¤daki ad›yla söyleye-lim bulundu¤umuz k›y›n›n ad›n›: Elaia… Yani, “Zeytin ‹skelesi…”  Bu “iskele”, bu co¤rafyada bin y›llard›r hep ayn› öyküyü yaflar, eylül ay›n›nsonundan, flubat ay›na kadar… Eylül, zeytin mevsiminin (asl›nda flenli¤i-nin) bafllang›c›d›r ve ocak sonu ile flubat bafl›na kadar her yer mis gibi“pirina” kokacakt›r. Bilene mutluluk veren bir kokudur bu, çünkü bereket,bolluk demektir; sa¤l›¤›n da habercisidir ayn› zamanda…  Önce ça¤la yeflili bir ya¤ süzülecektir, erken hasat meyvelerininsuyu s›k›ld›¤›nda; kalanlar ya k›r›lacak ya çizilecek ya da salamura edile-cektir… Emek, bitmek bilmeyen bir emek… Sonbahar›n erken hüznüylebafllayan bu zahmetli serüven, bin y›llard›r ayn› hevesle tekrarlan›r.Zeytinin yetifltirildi¤i di¤er co¤rafyalardan pek bilinmeyen bir özel-li¤imiz var bizim: Zeytini sofrada, özellikle de kahvalt›da tüketme gelene-¤i… Nefis sofral›k zeytinler üretti¤imizi rahatl›kla söyleyebiliriz, dahas› ensa¤l›kl› zeytinya¤lar›n› üretti¤imizi de iddia edebiliriz… Unutmay›n, meyve-ler s›k›ld›¤›nda kendili¤inden bir asidin alt›na düflen zeytinya¤› sadece bubölgeye özgüdür…Bu kitapta, do¤an›n bir arma¤an› olan zeytini ve zeytinya¤›n› da-ha yak›ndan tan›tmak için, ülkenin en verimli zeytin co¤rafyas› Ege’de birgezintiye ç›karmaya haz›rlan›yoruz sizleri…Kitab›m›z›n ad› “A¤açtan ‹nsana Zeytinya¤› An›tlar›”. Bu co¤raf-yada binlerce “zeytin an›t›” a¤ac›m›z var… Bu a¤açlar muhteflem gövde-leri, dört mevsim dökülmeyen gümüflî yapraklar›, heybetli dallar› ile insan›kendine hayran b›rak›yor. Henüz tarihin bile hesaplayamad›¤› zamanlar-dan gelmeleri de cabas›… Masallarda, tüm din kitaplar›nda, bilinen bütünritüellerde var olufllar›ndan geliyor biraz da cazibeleri. Antik ça¤ mitolojisinde, “Akropol”e ilk zeytin a¤ac›n› Tanr›ça Athe-na’n›n dikti¤ine ve ona “karanl›kta ›fl›ma, yaralar› iyilefltirme ve besleyiciolma” özelliklerini verdi¤ine inan›l›r. Bir gün can› s›k›lan Zeus, bir yar›flmadüzenler ve Olimpos tanr›lar›na der ki, “Gidin, bana yeryüzündeki en fay-dal› fleyi getirin! En iyisini getirene flehri verece¤im…” Deniz tanr›s› Poseidon ile bar›fl ve bilgelik tanr›ças› Athena, kentintanr›s› ve tanr›ças› olmak için mücadeleye giriflirler. Poseidon, üç diflli ça-tal›n› saplad›¤› kayay› ata dönüfltürürken; Athena da, yere saplad›¤› m›z-ra¤›n› zeytin a¤ac›na dönüfltürür. Zeytin a¤ac›n›n zenginlik ve bereketkayna¤› oldu¤una karar verilir ve Athena flehrin tanr›ças› olur. Zeytinin varl›¤›, Zeus’tan da öncelere gider… Eski M›s›rl›lar dazeytin yapra¤›n›n tanr›sal bir gücü oldu¤una inan›rlarm›fl. Hatta insanlarazeytin a¤ac› yetifltirmeyi ve zeytinya¤› elde etmeyi ö¤retenin de M›s›r tan-r›ças› ‹sis oldu¤u söylenir.

Bafllarken
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Adatepe Zeytinya¤› Müzesi - Küçükkuyu



Kutsal kitaplardan Tevrat, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’inölümünü flöyle anlat›r: “Âdem, ölümünden saniyeler önce Allah’tan merha-met ya¤›n› diledi ve bunun için de o¤lu fiit’i görevlendirdi. fiit, cennetbahçelerindeki iyilik ve kötülük a¤ac›ndan üç tohum ald› ve babas›n›n a¤-z›na koydu. Babas› gömülünce tohumlar yeflerdi ve tohumlardan zeytina¤ac›, sedir a¤ac› ve servi a¤ac› büyüdü.” ‹ncil’de Hz. ‹sa’n›n çarm›ha gerilmeden önce havarileriyle birliktezeytin a¤açlar›n›n aras›nda gezdi¤i ve zeytin a¤ac›ndan yap›lma bir haçüzerinde çarm›ha gerildi¤i, gö¤e yükseldi¤i anlat›l›r. H›ristiyanlar için zey-tin a¤ac› kutsald›r ve “hayat a¤ac›” olarak kabul edilir; zeytin, ‹sa’n›n göz-yafllar›n› hat›rlat›r. Kuran› Kerim’de de zeytinden söz edilir ve a¤ac›n Sina Da¤›’ndangeldi¤i ve meyvelerinden ya¤ elde edildi¤i bildirilir.Zeytin sözcü¤ünün etimolojik kökeni, zeytin a¤ac›n›n yolculu¤uhakk›nda (belki) fikir de verebilir. ‹branice “zeyt” kökünden “ez-zeyt” söz-cü¤ü ve bugün Türkçede kulland›¤›m›z “zeytin” sözcü¤ü türemifltir. Arap-ça “zeytun” sözcü¤ünden geldi¤i de iddia edilir. 

Sadece iyi insanlar zeytin dikebilirdi…Antik ça¤da Bat› Anadolu’da, sadece iyi insanlar›n zeytin tar›m›yapmas›na izin verilirmifl! 2004 Atina olimpiyatlar›nda canland›r›ld›¤› gibi,antik dönemde de olimpiyat flampiyonlar›n› zeytin yapraklar›yla taçland›r›r-larm›fl. ‹nan›fl odur ki bütün zeytin a¤açlar›, Athena’n›n yaratt›¤› o ilk a¤aç-tan ço¤almaktad›r. Bilim ise “Bütün a¤açlar›n ilkidir” denilen zeytinin, MÖ6000 y›l›ndan beri kullan›ld›¤›na dair bulgular elde etmifltir. Zeytin a¤ac›-n›n varl›¤› ise, çok çok daha eskilere gider. Ad› kutsal metinlerde, mitoloji-de ve efsanelerde geçen, fliirlere konu olan ve bilinen en eski a¤aç olanzeytine iliflkin mevcut en eski veri, Ege Denizi’ndeki Santorini Adas›’ndaortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu adada yap›lan arkeolojik çal›flmalarda, 39 bin y›ll›kzeytin yapra¤› fosilleri gün yüzüne ç›kar›lm›flt›r. Kuzey Afrika’daki SahraBölgesi’nde gerçeklefltirilen arkeolojik araflt›rmalarda ise, MÖ 12 bine aitzeytin a¤ac› bulgular›na rastlanm›flt›r. ‹lk zeytin hasad›n›n ne zaman vehangi uygarl›k taraf›ndan yap›ld›¤› hakk›nda ise henüz kesin bir bilgi yok-tur. Tarihin izleri ise bizi Girit uygarl›¤›na, MÖ 4500 y›llar›na götürüyor.‹lk zeytinya¤› üretimi ile ilgili ipuçlar›yla orada karfl›lafl›yoruz. Bilim, zeyti-nin anavatan›n›n Mardin-Kahramanmarafl-Hatay üçgeni oldu¤unu söylü-yor bize… Çünkü bu topraklarda a¤ac›n en alt türüne rastlanm›fl. 

Antik ça¤dan kutsal kitaplara 
zeytin a¤ac›

Semavi dinlerin kitaplar›nda
zeytin a¤ac› hep var… Zeytin,
bütün kutsal kitaplar›n a¤ac›-
d›r. Musevi inanc›n›n kitab›
Tevrat’ta zeytinden ‘kutsal 
bir a¤aç’ olarak söz edilir. 
‹ncil’de ise zeytin a¤ac›, 
‘hayat a¤ac›’ olarak geçer. 
Nuh Peygamber’e tufan›n 
bitti¤i müjdesini, gagas›nda
zeytin dal› ile gelen bir 
güvercin vermifltir. Kuran’daki
Nur Suresi’nde, ‘mübareketin
zeytunetin’ ifadesi geçmekte;
Nahl Suresi’nde de zeytinin
yararl› oldu¤u belirtilmektedir. 
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Antandros Antik Kenti’nden
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Zeytin yetifltiricili¤i ilk kez, MÖ 4000 y›llar›nda Güneydo¤u Anadolu’dabafllam›fl. Önce Bat› Anadolu’ya, oradan Ege adalar› yolu ile Yunanistan,‹talya, Fransa ve ‹spanya’ya uzanm›fl. Sicilya yolu ile Kuzey Afrika’ya s›ç-ram›fl. Bu kol, Güneydo¤u Anadolu’dan ç›k›p Suriye ve M›s›r üzerindenilerleyen ikinci kol ile birleflmifl ve Akdeniz’in güney k›y›lar›n› kapsar halegelmifl. Üçüncü kol ise Irak ve ‹ran’dan Afganistan ve Pakistan’a ilerlemifl.16. yüzy›lda ‹spanyollar›n Güney ve Kuzey Amerika’ya götürmesi ile dezeytinin dünyadaki turu tamamlanm›fl...  Zeytin kültürünün yay›lmas›ndaGiritlilerin rolü çok önemlidir. Komili’nin katk›lar›yla Prof. Dr. Güven Bak›r taraf›ndan Urla’daaya¤a kald›r›lan antik ça¤ “‹onia”s›ndan kalma bir zeytinya¤› iflli¤inde kul-lan›lan teknik, 2600 y›l önce de zeytinya¤›n›n kaliteli bir biçimde üretildi¤i-ni ve ticaretinin yap›ld›¤›n› bizlere gösteriyor. Unutmay›n, yaflad›¤›m›z butopraklar, hâlâ “dünyan›n bilinen en eski zeytinya¤› iflli¤i”ne sahiptir…Sözün özü, binlerce y›l öncesinde bile zeytin a¤ac› pek k›ymetliy-mifl! Düflünsenize, Atinal› Solon, zeytin a¤ac›n› koruma yasas› ç›kartm›flkendi döneminde. Roma’da yabani zeytin a¤açlar›n› afl›layanlar befl y›l,yeni fidan dikenler ise on y›l vergiden muaf tutulurmufl. Atina anayasas›n-da zeytin a¤ac› kesenlerin ölümle cezaland›r›ld›¤› bile olmufl! Bugün dezeytin a¤ac›, dört mevsim yeflil kalan ‘kutlu’ bir a¤aç olarak kabul edilir. Zeytin bereketin,  zeytin dal› da “bar›fl”›n sembolüdür bildi¤iniz gi-bi… Eski Yunan’da savaflç› muzaffer kumandanlar, bafllar›na defne yap-ra¤›ndan yap›lm›fl taçlar takarken, savaflta yer almam›fl olanlar›n ise zey-tin dal›ndan yap›lm›fl taçlar› tercih etti¤i biliniyor. Bugün bile, bar›fl› sa¤la-mak ad›na, “zeytin dal› uzatmak” deyimini s›kça kullan›r›z.A¤ac›, dallar›, meyvesi çeflitli flekillerde kullan›lm›fl tarih boyun-ca... Zeytinin özellikle de zeytinya¤›n›n de¤er kazanmas›yla, “zeytincilik”ülke ekonomilerinde güçlü bir yer edinmifl. Hiçbir rafine ifllemi yap›lmaks›-z›n kullan›labilen tek bitkisel ya¤ olmas› nedeniyle de, k›sa sürede nere-deyse tüm dünya mutfaklar›n›n gözdesi olmufl.
T›p dünyas› da zeytine tap›yorT›bb›n babas› Hipokrat zaman›nda ne güzel söylemifltir: “Yiyece¤in ilac›n olsun, ilac›n da yiyece¤in…” Bugün t›p dünyas› zeytine ve zeytinya¤›na âdeta tap›yor… Zeytina¤ac›na hekimler de “an›t” gözüyle bak›yor. Günümüz t›p dünyas›n›n oto-riteleri de “Zeytinya¤› yemek sadece yararl› de¤il, gereklidir” diyorlar.Zeytin a¤ac› sadece meyvesi ile de¤il, yapraklar› ile de sa¤l›k sunmakta-d›r. Zeytinya¤›n›n anti viral, anti bakteriyel ve anti mikotik (mantar ön-leyici) etkilerinin yan› s›ra do¤al bir parazit öldürücü oldu¤unu da ö¤reni-yoruz. ‹drar sökücü özelli¤i ile tansiyonu düflürmeye yard›mc› oldu¤u dabiliniyor. ‹çinde tafl›d›¤› E vitamini, ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendiriyor; hüc-resel düzeyde sa¤lad›¤› etkiler de tüm organizman›n sa¤l›kl› kalmas›naneden oluyor. Kolera, salmonella, stafilokok gibi pek çok mikrop üzerindebu etki, bilimsel çal›flmalarla da kan›tlanm›fl. Egzama ve ç›ban gibi cilthastal›klar›, mide ve ba¤›rsak rahats›zl›klar› gibi birçok hastal›¤›n tedavi-sinde de zeytinya¤› kullan›l›yor. Kozmetik olarak da zeytinya¤›, binlerce
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Klazomenai Antik Kenti’nden - Urla
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y›ld›r kad›nlar›n hizmetinde; saçlar› kuvvetlendirdi¤i, cilt k›r›fl›kl›klar›n› gi-derdi¤i art›k bilinen bir gerçek... Halk aras›nda da zeytinya¤›n›n yaralara,yan›klara iyi geldi¤i de bilinir. HIV pozitif (AIDS) hastal›¤›n›n tedavisindekullan›lmak üzere, içerisinde zeytin yapra¤›n›n da bulundu¤u do¤al birpreparat›n haz›rlanmas› çal›flmalar› ise hâlâ devam etmekte…Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu, zeytinya¤›n› “lezzet ile sa¤l›¤›n sevi-yeli birlikteli¤i” olarak tan›mlar… Hofl oldu¤u kadar, do¤ru da bir ifadedirbu! Eski Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in de doktoru olan Müftüo¤lu,Demirel ile ilgili bir an›s›n› da flöyle anlat›r: “Kahvalt›da sofra ne kadar ka-labal›k olursa olsun, servisi Süleyman Bey yapar ve herkese çok cömertdavran›r. Kendi taba¤›n› ise daha dikkatli haz›rlar, ama mutlaka alt›, yedizeytin al›r. Ben de doktoru olarak, zeytinin kalorisinin yüksek oldu¤unuhat›rlat›r›m. Bir gün dedi ki, ‘Doktor, mutlaka zeytin yemek zorunday›z.Anadolu tanr›lar›n›n, krallar›n›n heykellerinin bafl›nda sen hiç kabak, do-mates, salatal›k gördün mü? ‹ncir var, nar var, zeytin var bafllar›nda… Ohalde bunlar› bol bol tüketmeliyiz. Hem zeytinya¤›-ot-sebze aflk›n› da bizbulmufluz; en güzel zeytinya¤l› yemekleri de biz yapar›z.’ Do¤ru söze nedenir?”
An›tlaflan zeytin insanlar›na bin selam…Zeytin meyve olmas›na meyve, ama tad›ndaki ac›l›k nedeniylea¤açtan kopar›ld›¤› gibi yenmiyor (Karaburun’un hurma zeytini hariç!). Bunedenle zeytin, sofram›za gelene dek bin bir zahmetli aflamadan geçiyor.‹flte bu zahmetli aflamalar›n emekçi insanlar›n› da kitab›m›zda anal›m,an›tlaflt›ral›m istedik. Nimet kabul etti¤imiz zeytin a¤ac›, insan soyunundevam› için gelecek nesillere b›rakaca¤›m›z en k›ymetli hazinedir. Yaflam›ciddiye al›p sa¤l›kl› yaflamak için, k›ymetini bilmemiz gerekir… Bununhakk›n› veren, var güçleriyle ve büyük bir samimiyetle bu amaç için çal›-flan insanlar var Bat› Anadolu’da…  Zeytin a¤ac›n›n dünyan›n en uzunömürlü a¤açlar›ndan biri oldu¤unu, 2000 yafl›na kadar yaflayabildi¤ini bi-liyor bu co¤rafyan›n üreticisi ve gözü gibi bak›yor onlara… Dünyada sof-ral›k zeytin üretimi ve takdiminde birinci s›rada olmam›za ra¤men, zeytin-ya¤› üretimi ve tüketiminde Türkiye oldukça gerilerde… Bu yüzden bafltaAyval›kl› zeytin ve zeytinya¤› üreticileri olmak üzere, son y›llarda zeytinya-¤› kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak için ciddi ve önemli ad›mlar at›l›yor. “Türkinsan›na daha çok zeytinya¤›n› nas›l tükettirebiliriz?” sorusunun yan›t›n›ar›yor iflin uzmanlar›, sevdal›lar›…  Son y›llarda zeytin a¤ac›, Anadolu topraklar›nda da hak etti¤i de-¤eri bulma savafl› veriyor… Bu savaflta hakk› ödenemez insanlar var.Zeytini do¤ru dürüst, a¤aca ve dala zarar vermeden, meyvenin kabu¤unuh›rpalamadan elle toplamaya u¤raflan; günü gününe s›k›ma yetifltirmeyeçal›flan güzel insanlar…  Dünyada “zeytinya¤l›lar” bafll›¤› alt›nda bir yemek grubuna sahiptek mutfak oldu¤umuzun de¤erini bilen aflç›lar var. Her yemekte zeytinya-¤› kullanan, Hipokrat’›n gelene¤ini mutfakta sürdüren aflç›lar…Zeytine, zeytinya¤›na bilimsel yaklaflanlar› da unutmayal›m... Kimiantik ça¤›n zeytin s›kma gelene¤ini günümüze tafl›m›fl; kimi dünyan›n eniyi zeytinya¤›n› s›km›fl… Kiminin damak tad› öyle benzersiz ki, sadece ta-
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Homeros’un Athena’ya seslenifli
Zeus'un k›z› olan Athena ayn› zamanda
yüce babas›n›n en sevdi¤i çocu¤udur
da… Çünkü Zeus Athena’y› annesiz
olarak dünyaya getirmifltir. Athena bir
bebek olarak de¤il de büyümüfl olarak
ve z›rhlar içinde meydana ç›km›flt›r.
Zeus, onu kafas›n›n içinde yaratm›fl ve
en sonunda do¤um an› geldi¤inde
Hephaistos’a kafas›na vurarak yard›m
etmesini istemifltir. Ve sonunda Athena
z›rhlar içinde görkemli bir flekilde
ç›km›flt›r babas›n›n kafas›n›n içinden.
Savaflmay› çok seven ve bazen çok
inatç› ve kat› olabilen bu tanr›ça, asl›nda
ülkeyi sald›r›lardan koruyan bir flehir
tanr›ças›d›r. El sanatlar› ve tar›m›n
koruyucusu olarak da bilinir tanr›ça
Athena. 
Zeytin a¤ac› ile özdefllefltirilen Tanr›ça
Athena üç bakir tanr›çadan biridir ve en
önemlisidir. Ak›l ve mant›¤›n temsilcisi
olarak bilinir. Ad›n› en çok Homeros'un
büyük destanlar› olan ‹lyada ve Odyessia
da duyar›z. Simgeleri ise kalkan, kendi
yaratt›¤› a¤aç olan zeytinin dal›, m›zrak
ve baykufltur. Hemflerimiz Homeros,
“Anlat bana, tanr›ça, bin bir düzenli
yaman adam›, kutsal Troya'y› yerle bir
etmiflti hani” der.
Homeros'un Odysseia destan›n›n girifl
dizeleridir bunlar. Tanr›ça Athena'ya
seslenerek yazm›flt›r Homeros.
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darak zeytinya¤›n›n hangi tarlaya ait oldu¤unu söylüyor; kimisi on y›llard›rzeytin a¤açlar›n› bilinçli budayarak onlar› “yak›fl›kl›” birer delikanl› halinegetiriyor; kimi de kendinden çok ama çok yafll› a¤açlar›n bak›m›n› üstleni-yor… Antik ça¤ yazarlar›ndan biri, “Zeytin dededen toruna mektup yazar”demifl. Anadolu’da ise flöyle derler: “Ba¤ babadan, zeytin dededen kal›r.” Kitab›m›z bu insanlar›n baz›lar›n› da sizlere tan›tacak; ama bil-mekte yarar var onlar için ne söylesek az!..  Anadolu’nun lezzetlerinin zeytinya¤› ile bir baflka güzel oldu¤unubiliyoruz... Sadece salatalarda ve zeytinya¤l› yemeklerde de¤il, tüm s›cakyemeklerde ve tatl›larda da zeytinya¤›n›n lezzetini keflfetmenin s›ras›d›r,diye düflünüyoruz. Dünyan›n ilk yemek kitaplar›ndan biri olan ve MS 1.yüzy›lda Romal› soylu Apicus’un yazd›¤› kitapta, zeytinya¤›n›n sa¤l›k velezzeti bir arada bar›nd›ran ola¤anüstü özelliklerinden bahsedildi¤ini dean›msataca¤›z…Zeytin meyvesinin suyu olan zeytinya¤›, suyunu, rüzgâr›n› ald›¤›her bölgede farkl› lezzetler kazan›yor. Ege’nin kuzeyinde sar›ya, güneyin-de ise yeflile dönüflen alt›n s›v›s›n›n lezzetine diyecek yok! Hiçbir ifllemgörmeden do¤rudan tüketilebilen tek s›v› ya¤ olan zeytinya¤›, elde edildi-¤i meyvedeki de¤iflikliklerden de etkileniyor. Bu nedenle bölgesel olarakfarkl› lezzetler içeren zeytinya¤› çilek, ahududu, yeflil elma, ceviz, kekikgibi aromalar tafl›yabiliyor. Ayval›k zeytinya¤› ise hepsinden öte; ancakdüzgün toplanmas›, hemen s›k›lmas›, do¤ru depolanmas› kofluluyla…Dünyan›n tart›flmas›z en iyi ya¤lar›ndan biri Ayval›k türü zeytinden eldeediliyor; di¤eri de, merak ediyorsan›z hemen söyleyelim, karfl› yakadanyani Midilli’den ç›k›yor. Yera’dan, Komi’den, Armud’dan, Molivos’tan…
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Bergama Asklepionu:
‘Buradan içeriye ölüm giremez’

Bergama Asklepionu’nun
giriflinde ünlü Y›lanl› Sütun var.
Sütunun üzerinde de meyveli
zeytin dal›… Antik ça¤da
hastalar zeytin dallar›yla
karfl›lan›rm›fl bu sa¤l›k yurdun-
da. O ça¤›n yazarlar› buraya
‘Vasiyetlerin aç›lmad›¤› yer’ 
diye övgüler düzmüfl. Çünkü
buraya ölümün girmesi
yasakm›fl. Hastalar›n flifal›
sulardan içti¤i, çamur banyosu
ve spor yapt›¤› Bergama
Asklepionu’nda en etkili ilaç
‘s›zma’ zeytinya¤›ym›fl.
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Nuh Tufan›’n› anlatan kutsal kitaplardan beri var zeytin a¤ac›… ‹n-sano¤lunun Akdeniz çana¤›nda yaratt›¤› uygarl›¤›n temelinde ise zeytin-ya¤› var öncelikle… Halikarnas Bal›kç›s›, Akdeniz’i anlatt›¤› bir yaz›s›nda,“Bu iklim, bu topraklar, insan varl›¤›n›n ölçüsüdür” der… Onu böyle dü-flünmeye sevk eden ve beslendi¤i kaynak ise hemflerimiz Homeros’tur.Bal›kç› devam eder: “Gençleflir görünen bu yafll› dünya, Homeros’un bü-yüleyici sözcükleriyle birdenbire baflka bir görünüme bürünmektedir.  Bubelki de yaflam›n ve do¤an›n uçsuz bucaks›z bollu¤u içinde, insan ruhu-nun ve can›n›n sürekli olarak genç kal›fl›yla ilgilidir.”“Homeros’un anlat›lar›, mavinin mavi, beyaz›n beyaz oldu¤u Ak-deniz gökleri gibi, ç›nlayan bir türkü gibi, açan bir çiçek gibi güne aç›kt›”diye övgüler düzer Homeros’a… Uygarl›¤›n temel kayna¤› olarak gördü¤üzeytin a¤açlar›n› da sever Bal›kç›: “Zeytin bir Akdeniz a¤ac›d›r ve özellikleAnadolu a¤ac›d›r… Anadolu’da gövdesinin çap› dokuz metre olan zeytin-lere rastlad›m. Hele bir tanesinin içerisi çürümüfl, ama kovu¤u bir salonkadard›. Yanlar›nda birer metreye yak›n dört dal vard›. Birisini rüzgâr k›rd›.Testere ile kestirdik. Y›ll›k halkalar› binden çoktu. Gene de 200 kilo kadardane veriyordu.” 
Hastalar zeytin dallar›yla karfl›lan›rd›Zeytin a¤ac›, zeytin ve zeytinya¤› üzerine binlerce sayfa yaz› ya-z›lm›flt›r; yaz›lmaya da devam edecektir, ama Bergama Asklepionu’nungiriflinde yer alan ve antik co¤rafyan›n en önemli an›tlar›ndan biri olarakselamlad›¤›m›z “Y›lanl› Sütun”un üzerinde, bu yaz›lar›n tamam›na karfl›l›kgelecek çok de¤erli bir görüntü tasvir edilmifltir. Antik ça¤›n ünlü sa¤l›kyurdu Asklepion, arkeologlar taraf›ndan tesadüfen bulunmufltur ve dahaantik ça¤da, an›tsal giriflinde hastalar›n zeytin dallar›yla karfl›land›¤› busa¤l›k yurdu için, “Vasiyetlerin aç›lmad›¤› yer!” diye övgüler düzülmüfltür. Birçok bilim dal› gibi t›p bilimi de, Bat› Anadolu’dan dünyaya ya-y›lm›flt›r. Egeli t›p tanr›s› Asklepios ad›na kurulan sa¤l›k yurtlar›n›n en ünlü-sü Bergama’da aç›land›r. Antik ça¤da, çok say›da “Asklepion”un varl›¤›n›biliyoruz; bunlar›n en ünlüleri de Bergama, Hierapolis (Pamukkale), Trika-la, Kos (‹stanköy) ve Epidauros’tad›r. Bergama’n›n unutulmaz tarihçisi Os-man Bayatl›’n›n “Bergama Tarihinde Asklepion” adl› ve 1953 tarihli kitab›-na bir girifl yazan büyük hekim ve tarihçi A. Süheyl Ünver der ki, “Bu yurt-lar›n hekimlik tarihinde önemi büyüktür. Zamanlar›nda çok ilgi görmüfllerve baflvuran hastalar ruhsal ve bedensel tedavilerle iyi edilmifllerdir.”Ortaya ç›kar›ld›¤› günlerde arkeoloji dünyas›n› gerçekten sarsanBergama Asklepionu’nun tamamen rastlant›sal olarak bulunuflunu, döne-
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min ‹stanbul Müzeleri Müdürü Aziz Ogan, keyifle anlat›r: “1927 y›l›nda,Prof. Teodor Wiegand (kendisi uzun y›llar Bergama’daki kaz›lar›n baflkan-l›¤›n› yapm›flt›), o tarihe kadar ‘Kraliçe’nin Bahçeleri’ diye adland›r›lan, an-cak kaz› sonunda donan›m ve yiyecek depolar› (arsenal) oldu¤u anlafl›lanbölümde çal›fl›yordu. Mevsimin güzel günlerinden birinde, Bergamal›lar›n‘Ayvazali Bahçesi’ dedikleri bölgeye do¤ru bir gezinti yapm›flt›k. S›cak birekim günü oldu¤u için, biraz dinlenmek amac›yla burada yüksekçe biryerde bulunan bir zeytin a¤ac›n›n gölgesinde mola verdik. Önümüzdeçevresi küçük tepelerle çevrili dar bir alanda tütün tarlalar›, yan taraf›ndada sebze bahçeleri vard›. Oturdu¤umuz yerden do¤an›n bu yöreye ba-¤›fllad›¤› güzellikleri seyrederken, Bergama kaz›lar›n›n günlük arkeolojikçal›flmalar› hakk›nda tart›fl›yor; zaman zaman da 1. Dünya Savafl› s›ras›n-da birlikte yapt›¤›m›z Suriye’deki gezilerden ve fiam an›lar›ndan konuflu-yorduk. O s›rada küçük tafllarla örülmüfl bir duvar kal›nt›s›n›n yan›ndan,çal›l›klar aras›ndan iki koyunun ç›kt›¤›n› ve arkas›ndan da bunlar› bir sürü-nün izledi¤ini gördüm. Say›lar› 50-60’› aflan koyunlar›n pek genifl olmayançal›l›klar›n aras›nda bar›nmalar›na ihtimal veremedim. Gerçekten de bumerak uyand›r›c› bir olayd›. Wiegand’›n da dikkatini çekmekle beraber ço-bana koyunlar›n nereden geldi¤ini sordum. ‘Oralarda bir tak›m ma¤aralarvard›r, hayvanlar orada bar›n›rlar, flimdi de yay›lmaya ç›k›yorlar’ karfl›l›¤›n›ald›m. Virankap›’dan (Antik Circus’un bulundu¤u bölge) buraya de¤in, et-raf› direkli bir yol geldi¤ine göre, bu ma¤aralar›n buradaki varl›¤›n›n da biranlam tafl›d›¤›na kuflku yoktu. Hemen orada, bu ma¤aralar›n yan›nda kü-çük çapl› bir araflt›rma ve sondaj yapmaya karar verdik. Ve bahçe sahibi-ne de ekilifl zarar› olarak 40 lira ödedik. Asklepion kaz›s›na da böylecebafllanm›fl oldu. Ertesi y›llarda bir iki dönüm derken, tam 14 dönüm tarlasat›n al›nd›. Bugünkü kaz› alan› ancak 12 y›l içinde aç›labildi. 1877’de Ak-ropol’de bafllayan kaz›lardan tam 50 y›l sonra Asklepion bir tesadüf eseribulunmufl oldu.”
Sa¤l›k yurtlar›n›n kutlu a¤ac› zeytin...Yap›lan kaz›lar›n çok verimli geçti¤i kesin! Antik ça¤›n sa¤l›k tanr›-s› Asklepios ile k›z› Hygeia’ya adand›¤› düflünülen iki yuvarlak tap›nak, birtiyatro, bir kütüphane ve imparator salonu, direkalt› mekânlar›n› kapsayanve ortas› genifl alanlar› olan avlular, koridorlar, an›tsal kap›lar, çeflmelerortaya ç›kar›lm›flt›r. Bergamal› hekim Galenos’un (halen Vatikan’da sergi-lenmekte olan) kitab›nda anlatt›klar› da böylece kan›tlanm›flt›r. Galenos kitab›nda, Bergama Asklepionu’nda vasiyetnamelerinaç›lmad›¤›ndan, çünkü buraya ölümün girmesinin yasak oldu¤undan sözetmifltir. Üzerinde y›lanlar›n ve taneli zeytin dallar›n›n bulundu¤u mermersütun, yine Galenos’u do¤rulayan en önemli buluntu olarak kay›tlara geç-mifltir. Üzerinde tüm t›p dünyas›n›n da kendisine sembol olarak seçti¤i y›-lanlar ile meyveli zeytin fidanlar›n›n tasvir edildi¤i bu ‘Y›lanl› Sütun’, bugünBergama ve Asklepios kültü denildi¤inde akla gelen ilk objedir. AntikKenti gezenleri ihtiflam›yla adeta büyüler.Zeytin a¤ac› sadece Bergama Asklepionu’nda de¤il, Bodrum’unkarfl›s›ndaki Kos (‹stanköy) ve Hierapolis (Pamukkale) sa¤l›k yurtlar›ndada kutlu bir a¤aç olarak kabul görmüfltür.
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Bergamal› ünlü hekim Galenos 
Hippokrates’ten (Hipokrat) sonra antik
ça¤›n en ünlü hekimi kabul edilen Gale-
nos, Bergama’da do¤mufl ve Asklepi-
on’da çal›flm›fl. ‹lk t›bbi deneyimlerini de,
tap›na¤›n yak›n›ndaki anfitiyatroda gös-
teriler yapan bir gladyatör toplulu¤unun
hekimi olarak kazanm›fl. Bat›l›lar›n Galen
veya Gealien; ‹slam dünyas›n›n ise Cali-
nos diye tan›d›¤› Bergamal› meflhur he-
kim Cladius Galenos’un ünü, yazd›¤›
500’den fazla makale ve kitab›n varl›¤›-
n›n ö¤renilmesinden sonra yayg›nlaflm›fl-
t›r. Yaflad›¤› büyük deprem sonras›nda
harap olan ‹zmir’i yeniden imar eden 
Roma’n›n en “insan” imparatoru Marcus
Aeurelius’un ona hediye etti¤i madalyo-
nun üzerine yazd›rd›¤› flu cümle, mesle-
¤inde geldi¤i noktay› göstermesi aç›s›n-
dan önemlidir: “Romal›lar›n ‹mparatoru
Aeurelius’tan Hekimlerin ‹mparatoru Ga-
lenos’a…”

Ömrünün son y›llar›n› dönüp Berga-
ma’da geçiren Galenos, 70 yafl›nda Ber-
gama’da ölmüfltür. Galenos ile ilgili ola-
rak ilginç bir risale haz›rlayan Prof. Tur-
han Baytop, “Galenos ve Tababet” adl›
yaz›s›nda, ünlü hekimden flöyle söz
eder: 
“Galenos getirdi¤i yeni teorileri, anatomi
ve fizyoloji alan›ndaki bulufllar›, tertiple-
di¤i ilaç formülleri ve bunlar›n sonuçlar›n›
tedavi alan›na sokmas› ile büyük bir üne
kavuflmufltur. Galenos’un en önemli ilac›
zeytinya¤›d›r.”  
Prof. Baytop ayr›ca, “Z›dd› z›dla tedavi –
Contraria Contratis” ve “Benzeri benzer-
le – Simillia Similibus” tedavi yöntemleri-
ni de Galenos bulmufltur, diyor.
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Dönelim yeniden Bergama’ya… Bugün Bergama Asklepionu’ndagördü¤ümüz kal›nt›lar›n büyük ço¤unlu¤u, MS 2. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, Roma imparatorlar› Hadrianus (MS 117-138) ve Antoninus Pius (MS 138-161) dönemlerinde sa¤l›k tanr›s› Asklepios ad›na yap›lm›flt›r. Asl›nda arafl-t›rmalar Bergama Asklepionu’nun MÖ 4. yüzy›lda kuruldu¤unu ortaya koy-maktad›r. Tarihçi Pausanias da, Bergama’daki Asklepios Tap›na¤›’n›n MÖ 4. yüzy›lda infla edildi¤ini yazar. Ünlü tarihçiye göre Asklepios kültüburaya, Bergama’n›n kuzeyindeki Madra Da¤›’nda avlan›rken aya¤›ndanyaralanan Archias ad›nda bir kahraman taraf›ndan getirilmifltir. Mitolojiköyküde aya¤›ndan yaralanan Archias, sa¤l›¤›na kavuflmak için önce Epi-dauros’taki Asklepion Tap›na¤›’na gitmifl, buradaki rahiplerden ald›¤› ilahiöneriler üzerine Bergama’ya gelmifl ve Asklepion kültünü de beraberindegetirmifl; bu kültün burada yay›l›p geliflmesine öncülük etmifltir. Böylece ilk tap›nak Ayvazali yöresinde, kutsal çeflmenin yan›ndakikayal›k alanda kurulmufl. Bafllang›çtan beri de bu kutsal bölge ad›m ad›mgeniflletilmifltir. MÖ 4. yüzy›lda genifl bir alanda bulunan kaya ve temellerüzerinde geniflletilmifl olan Asklepion kutsal yolu üzerindeki an›t mezarlarda, klasik kültür bak›m›ndan özel bir durum tafl›r.
En etkili ilaç s›zma zeytinya¤›MÖ 280-133 Bergama krall›¤› zaman›nda, akropol ve kent gibiAsklepion da genifl ölçüde kalk›nma ve yükselme dönemine girmifl; özel-likle de mermer iflçili¤inin de¤erli yap›tlar› ile süslenmifltir. MÖ 156’da Bithinya Kral› II. Prusias, Bergama’ya sald›rm›fl, kenti kuflatmas›na karfl›nalamay›nca da afla¤› kenti ve Asklepion’u ya¤malam›fl; tüm heykelleri vedi¤er sanat ürünlerini al›p ülkesine götürürken Asklepios heykelini deunutmam›flt›r. Bergama Kral› III. Attalos zaman›nda, sa¤l›k tanr›s› ile kralaras›ndaki s›n›f ayr›m› ortadan kald›r›lm›fl ve Asklepios’un sa¤l›k yurdu,“Kral Kutsal Yeri” olarak yeniden isimlendirilmifltir. MÖ 193 - 173 y›llar›aras›nda Bergama kenti bay›nd›rl›k aflamas›na geçerken Asklepion dagözden geçirilmifl ve geniflletilmifltir.Bergama Asklepionu’nda görevli rahipler, “Asklepiad” ad› verilenBergama’n›n soylu ailelerinden geliyorlard›. Bu babadan o¤ula geçen birmeslekti. Bunlar›n bafl›nda da bir baflrahip bulunuyordu. Asklepion rahip-leri ayn› zamanda birer hekim olduklar›ndan, telkin yoluyla ve de¤iflik bit-kilerden yapt›klar› ilaçlarla buraya gelen hastalar› tedavi ediyorlard›. Has-talar ayr›ca flifal› sulardan ve çamur banyolar›ndan yararlan›yorlar; sporyap›yorlard›. Tahmin edece¤iniz gibi en çok kullan›lan ve en etkili ilaç da“s›zma” zeytinya¤› idi…Ünlü tarihçi Pausanias’tan sonra ünlü hatip Aelius Aritedides de,MS 2. yüzy›lda buraya gelip kalm›fl; bu süre zarf›nda Bergama Asklepio-nu’nda yap›lan tedavi, fizyoterapi ve masaj metodlar›n›; hastalara uygula-nan su ve çamur banyolar›n› kaleme alm›fl ve günümüze önemli bir yaz›l›belge b›rakm›flt›r.
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Bergama Asklepionu



Zeytin a¤açlar›n›n alt›ndan 
f›flk›ran tarih: Antandros
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Zeytin a¤ac› ‘Alt›nc› K›ta Akdeniz’de ald›¤› flekille di¤er hiçbir kül-tür bitkisine benzemez.  Biliyoruz ki o, tarih öncesi ça¤lardan bu yana do-¤ada hep yer alm›flt›r ve “Akdeniz Kültürü”nü flekillendiren önemli bir un-surdur. Antik ça¤dan beri, zeytin kadar önemli ve de¤erli bir baflka ger-çek de, bu verimli topraklar›n ayn› zamanda uygarlaflman›n, demokratik-leflmenin ve modernleflmenin befli¤i oldu¤udur. Bilim, zeytin a¤ac›n›n nezaman olufltu¤unu tam olarak söyleyemese de, mitoloji bu konuda bizebaz› ipuçlar› verir. Son yüzy›lda yap›lan arkeolojik kaz›lardan da ö¤rendi-¤imiz kadar›yla zeytinya¤›, antik ça¤›n sa¤l›k iksiri oldu¤u kadar, ayn› za-manda de¤erli bir besin, ›fl›k ve ›s› kayna¤›d›r. Akdeniz denilen “uygarl›khavzas›”, zeytin a¤ac›n›n da anavatan›d›r. En eski Akdeniz deyifllerindenbiri flöyledir: “Zeytin a¤ac›, yeryüzüne bir arma¤an olarak gönderilmifl-tir…” Bu arma¤an› antik ça¤›n zenginlikleri ile birlikte görece¤imiz ilginç köflelerden biri de, körfeze bakan yamaçtaki soylu evleri ile Antik Antandros kentidir. 2000 y›l›nda yüzey çal›flmalar› yap›lan, 2001 y›l›nda daEge Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gürcan Polat baflkanl›¤›nda bir ekiple kaz›çal›flmalar›na bafllanan Antandros’a uzaktan bak›nca, zeytin a¤ac›n›n ger-çekten de yeryüzüne bir “arma¤an” olarak gönderildi¤ini anlamak müm-kündür. Tarihin babas› Bodrumlu hemflerimiz Herodotos, “Historia”s›ndaAntandros’u flöyle anar: “Ordu, Lydia'dan Kaikos Irma¤›’na ve Mysia'yayöneldi; Kaikos'u geçtikten sonra Kane Da¤›’n› soluna alarak Aternaosiçinden Karene kentine do¤ru yürüdü. Bu kentten sonra Adramytteionkenti ve Pelasg sitesi Antandros'u geçerek Thebe Ovas›’na indi. Ve oradagece ‹da eteklerinde konaklam›flken bora patlad›, zigzag gezinen y›ld›r›m-lar düfltü ve oldukça önemli say›da kay›p verildi.” Antandros Antik Kenti, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde, Kazda¤la-r›’n›n (‹da) güney eteklerindeki 215 metre yüksekli¤indeki Kaletafl› Tepe-si’nin bat› yamaçlar›nda yer al›r. De¤iflik tarihçiler kentin Leleg, Kilikia, Pelasg ya da Aioller  taraf›ndan kuruldu¤unu söylüyorlar. StephanosByzantios ise Antandros kentinin Edonis ve Kimmeris gibi yan adlara sa-hip oldu¤unu ve yüz y›l kadar Kimmerler taraf›ndan iflgal edildi¤ini önesürüyor…10 y›la yak›n süredir kaz› ekibi ve arkeologlar, bin y›llar›n ard›ndansüzülüp gelen bu bilgileri çeflitli buluntularla kan›tlamaya çal›fl›yorlar. Bü-tün bu bilgilerin ne kadar› gerçek, ne kadar› yanl›fl; ahir ömrümüzde busorular›n ne kadar› tam olarak yan›t bulacak, bilemiyoruz? Çünkü 9-10 y›l-l›k bir süreç, arkeolojik kaz› çal›flmalar› için ancak emekleme dönemi say›-l›r. Bildi¤imiz, gördü¤ümüz fley ise, yüz y›ll›k zeytin a¤açlar›n›n alt›ndan,zeytin a¤ac› kadar güzel bir antik kentin do¤makta oldu¤u…
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Antandros Antik Kenti,
Edremit Körfezi’nin
kuzeyinde, Kazda¤lar›’n›n
güney eteklerinde yer al›r.
Antik kente 10 y›la yak›n
süredir yap›lan kaz›larda
ortaya ç›kan soylulara ait
yamaç evlerini görenler
”Buras› da ayn› Efes Antik
Kenti gibi yorumunu yap›yor.
Daha ortaya çok az fley
ç›km›fl ama görünen 
o ki yüzlerce y›ll›k zeytin
a¤açlar›n›n alt›ndan, zeytin
a¤ac› kadar güzel bir antik
kent do¤acak.

Antandros’ta zeytin a¤açlar›n›n alt›na serili bir mozaik

Antandros’ta bir yamaç evi



Bir de ‘antik ça¤›n Paris’i’ Teos’ta
görün a¤açlar›n kraliçesini
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Zeytin a¤ac›na “bütün a¤açlar›n kraliçesi” demek de mümkündür.Akdeniz’deki ›l›man iklimi seven zeytin a¤ac›, sert topra¤› müthifl bir canl›-l›kla kavrar. Tafll› ama güneflli bir tepe veya bir da¤ bay›r› bile, a¤açlar›nkraliçesinin tutunmas›, kendini ona yaslamas› ve güvenli bir yaflam sürme-si için yeterlidir. Bu kraliçe Akdeniz’in bol ›fl›¤›n› ve parlak s›ca¤›n› kendi-sine yuva olarak seçmifltir. Gölgeyi ve nemi kendisinden uzak tutar…Yapraklar›n›n gümüfli gri ve yeflil renginde, Akdeniz’in güneflini görmekde mümkündür.Biliyoruz ki, eski ça¤da Yunanl› ve Romal›lar için zeytin a¤ac›, kül-tür bitkileri aras›nda en de¤erlisiydi. fiair Vergilius, meyvelerinin verimli,etli ve bar›fla adanm›fl olmas›ndan dolay› insanlar›n zeytin ile beslenmelerigerekti¤ini vurgularken; ondan yaklafl›k 90 y›l sonra, MS 60’da Romal› ta-r›m uzman› Lucius Junius Moderatus Columella, “Olea prima omnium ar-borum est” (Zeytin tüm a¤açlar›n ilkidir) diyerek, di¤er a¤açlar aras›ndazeytini en ön s›raya yerlefltirir… Yararl›, yararl› oldu¤u için de çok de¤erli; Akdeniz havzas› insan-lar› taraf›ndan da bu denli sevgi, sayg› ve k›ymet gören bir baflka a¤açyok! Antik ça¤ yazarlar› da bu konuda hemfikir! Bu görüfle kat›lmak içinAnadolu’da adres çok, ama yolunuzu Seferihisar yak›nlar›ndaki antik Teoskentine düflürürseniz, yaz›lanlara hak verirsiniz. Gerçekten de tüm sanatç›lara kucak açan, sanat›n tanr›s› Dionysos ad›na en büyük tap›na¤a sahip olan ve ‘Antik Ça¤›n Paris’i’ ka-bul edilen Teos’a flöyle bir u¤ray›n, Vergilius’un ne kadar da hakl› oldu¤u-nu göreceksiniz!..
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Teos Antik Kenti’nde Dionysos Tap›na¤›

Teos Antik Kenti



Zeytinya¤›n› esas alan ‘Akdeniz Beslenme Piramidi’
Bin y›llard›r süregelen “Akdeniztipi beslenme” gelene¤i, bugünbütün dünyada adeta “kurtar›c›”olarak kabul ediliyor. AkdenizBölgesi’nde yaflayan insanlar›nbaz› kronik hastal›klara daha azyakalanmalar› ve ortalama yaflamsürelerinin de daha uzun olmas›,araflt›rmac›lar›n dikkatini çekmifl;yap›lan birtak›m deneysel çal›fl-malar da, bu bölgenin beslenmeal›flkanl›klar›n›n buna sebep oldu-¤unu ortaya ç›karm›flt›r. Temelle-rini Türkiye’nin Bat› Anadolu k›y›-lar›, Yunanistan (özellikle de Girit)ve Güney ‹talya halk›n›n yemekal›flkanl›klar›ndan alan Akdenizusulü beslenmenin, kalp krizleriniönledi¤i ve baz› kanser türlerindede riski azaltt›¤› bugün art›k bili-nen bir gerçektir. Uzun y›llar sü-ren çal›flmalar, bu gerçe¤i kan›t-lam›flt›r. ‹lk kez 1950’li ve 60’l› y›llarda,Amerika’n›n da içinde bulundu¤u7 ülkeden 12 bin erke¤in yaflamtarzlar› ve beslenme al›flkanl›klar›ile ilgili yap›lan bir araflt›rmada,“Akdeniz Diyeti” ilgi çekmeyebafllam›flt›r. 

Bu araflt›rma, Girit’te ve Yunanis-tan'›n baz› bölgelerinde yaflayanerkeklerde, koroner kalp hastal›¤›görülme s›kl›¤›n›n oldukça düflükoldu¤unu göstermifltir. Yunanl›erkeklerde koroner kalp hastal›¤›-na ba¤l› erken ölüm oran›, Ameri-kal› erkeklerden yüzde 90 dahaazm›fl!... Yunanl› erkekler, dünya-da en uzun ortalama yaflam süre-sine sahip erkeklermifl!...Yap›lan baflka çal›flmalar da, Ak-deniz diyeti ile beslenen koronerkalp hastalar›nda ikinci kalp krizigörülme riskinin yüzde 70 azald›-¤›n› göstermifltir. Bu beslenmeal›flkanl›¤›, geleneksel olarak zey-tin ekiminin yap›ld›¤› ‹talya, ‹s-panya ve Portekiz’in baz› bölge-lerinde, Güney Fransa'da, özellik-le Fas ve Tunus gibi baz› KuzeyAfrika ülkelerinde, Türkiye'ninEge k›y›lar›nda, baz› Balkan ülke-lerinde, Lübnan ve Suriye gibiOrtado¤u ülkelerinde yayg›nd›r.Akdeniz havzas›nda gelenekselolarak bol miktarda yeflil sebzeve meyve; ayr›ca fasulye, merci-mek, bezelye gibi taneli sebzelerve baklagillerin bütün türleri yetifl-mektedir. 

K›rm›z› et seyrek yenir ve mand›-ra ürünleri de fazla ya¤l› de¤ildir.Di¤er ya¤ çeflitleri yerine zeytin-ya¤› kullan›lmaktad›r.Denir ki, “Akdeniz usulü besleneninsan, kendisini iyi ve mutlu his-seder.” Bu co¤rafya, baflta da belirtti¤i-miz gibi, dünya kültür miras› içinde oldukça önemlidir! Baflta obe-zite ve kanser olmak üzere, sa¤-l›ks›z beslenmeden kaynaklananhastal›klardan yak›nan Amerikal›-lar, Kuzey ve Do¤u Avrupal›lar ilebeslenme flekillerini de¤ifltirmekisteyen kifliler için, Akdeniz tipibeslenme, hem sa¤l›k hem delezzet aç›s›ndan çok caziptir...Hekimler, “Zeytin ve zeytinya¤›Akdeniz tipi beslenmenin temeldire¤ini oluflturuyor. Kalp ve da-mar hastal›klar›ndan koruyucu etkisi olan, kandaki kolesterolükontrol alt›nda tutan zeytinya¤›,kolay hazmedildi¤i gibi çocuklariçin de büyük önem tafl›yor. Sa¤-l›kl› bir hayat için günlük beslen-me rejiminde zeytinya¤›n›n mutla-ka yer almas› gerekiyor” diyorlar.
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Ayda birkaç kez k›rm›z› et, haftada birkaç kez bal›k veya kümes hayvan›… 
Haftada en çok 4 yumurta! Her gün ›l›ml› miktarlarda peynir ve yo¤urt (az ya¤l›
veya ya¤s›z tipleri)… Bol miktarda taze meyve ve sebze, hububatlar, baklagiller,
tohum cinsi yiyecekler ve kuruyemifller. Di¤er ya¤lar yerine en önemli ya¤ ola-
rak zeytinya¤›. Yemeklerle birlikte ›l›ml› miktarlarda, örne¤in erkekler için günde
iki, kad›nlar için günde bir kadeh k›rm›z› flarap... Piramidin en alt›nda da, ek-
mek, makarna, pirinç, bulgur, kuskus, patates ve sar›msak…
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Kaynak: F.A.O. (Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü)



Zeytinya¤›n›n belle¤i



Bilinen en eski marka: Komili

Komili markas›n›n do¤uflu
1870’li y›llara dek uzan›r.
Midilli’nin Yera Körfezi
k›y›s›nda ‘Dizdarzade Komili
Hasan Bey ve Çocuklar›’
ad›yla bir flirket kurulur.
Adan›n Komi Köyü’nden 
olan Hasan Efendi’nin
üretti¤i lezzetli zeytinya¤lar› 
o kadar meflhur olur ki
Osmanl› Saray› bile bu
zeytinya¤lar›ndan almaya
bafllar.

37ZEYT‹NYA⁄I ANITLARI

Küreselleflen dünyada, flirket say›s›n›n 200 milyonu buldu¤u tah-min ediliyor. Tescilli marka say›s›n›n ise 40 milyonun üzerinde oldu¤uaç›kland›, 2009 y›l›n›n ortalar›nda… Bu nedenle sizin akl›n›za gelen bir is-min baflka bir giriflimci taraf›ndan kullan›l›yor olmas› ihtimali çok yüksek…Standart bir sözlükteki sözcük say›s› ortalama 50-60 bindir… Türkçe, ‹ngi-lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Latince gibi dillerin söz-lüklerini üst üste koysan›z bile toplam sözcük say›s› 1 milyon olmaz! Amadünyadaki tescilli marka say›s›, 40 milyon!Ama öyle sözcükler vard›r ki, neredeyse ülkenin kendisi ile özdefl-leflmifllerdir, ama onlar› herhangi bir sözlükte bulamazs›n›z… Türkiye’dede böyledir… Ülkemizdeki yafll› marka s›ralamas›na bak›ld›¤›nda, 133 yafl›ndaolan Kuru Kahveci Mehmet Efendi, kahve kategorisinde hâlâ en çok bili-nen marka durumundad›r. Yafl s›ralamas›nda, 1878 do¤umlu Komili ikinci;115 yafl›ndaki Hac› fiakir ise üçüncü s›ray› al›r. Ünlü “Komili” markas›, sizce nas›l do¤mufltur? fiimdi biraz gerilere, 19. yüzy›l ortalar›na do¤ru gidelim ve EgeDenizi’nin ortas›nda sevimli bir adaya, Midilli’ye uzanal›m… “Osmanl›’n›nbahçesiydik biz” diyorlar, bugünkü Midilli’nin yafll›lar›… Midilli’nin merke-zindeki Mitilini’de ya da en güzel köyü “Mollalar Kasabas›” Molivos’ta ko-nufltu¤umuz Rumlar, hep ayn› fleyi söylüyorlard›. Osmanl›lar, her fleyi ye-tifltirmek mümkün oldu¤u için, adaya “‹mparatorlu¤un bahçesi” diyorlard›.“Kendi kendine yetme” çabas›, iyi bir yaflam sürme iste¤i, geleneklereba¤l›l›k, lezzet ve aroman›n dengeli bileflimi, Midilli’de güzel bir mutfakkültürü yaratm›flt›. Bu mutfa¤›n s›rr› da, en az›ndan 2500 y›ld›r yetifltirilenzeytinlerde ve zeytinya¤›nda sakl›yd›. (Dile kolay, bugün de Midilli’de 11milyon zeytin a¤ac› oldu¤u söyleniyor.)Midilli’nin hepsi birbirinden güzel koy ve iskelelerinin yan›nda, ikide körfezi vard›r: Yera ve Kalloni… Komi Köyü ise, tam bu iki körfezin ara-s›nda yer al›r. Bütün y›l boyunca adaya aç›k hava ve yumuflak bir Akdeniziklimi hâkimdir. Böyle güzel bir co¤rafyada pek lezzetli zeytinya¤lar›n›nüretilmesi hangimizi flafl›rt›r ki… 1462 y›l›nda Osmanl›’n›n fethetti¤i adada, Türk hâkimiyeti 1912’yekadar devam etmifltir. 1870’li y›llar… Midilli’nin Yera Körfezi k›y›s›nda, ‘Dizdarzâde Komi-li Hasan Bey ve Çocuklar›’ ad›yla bir flirket kurulur. fiirketin ifltigal konusu-nu ise zeytinya¤› ve un üretimi oluflturacakt›r. Hasan Efendi çok genç birgiriflimcidir o zamanlar; ama çok kaliteli ve lezzetli zeytinya¤lar› üretir…Küçücük iflli¤inde canla baflla çal›fl›r. 1870’li y›llar›n sonuna do¤ru söyle-di¤i sözler, bugün de gerçek zeytinya¤› üreticilerinin ilkesi olmufltur: 
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Ayval›k’ta tarihi bir an›t gibi duran Komili bacas›

Zeki Bey hisse senetlerini inceliyor

Komili Ailesi’nin Midilli’de ald›¤› ‘Berat’



Komili Laboratuar› 
Temel ilkesi “kalite” olan Komili’nin 
bütün çal›flanlar› bu sorumlulu¤u tafl›r. 
‹çilecek nitelikteki Komili zeytinya¤lar›,
laboratuarlarda özenle analizleri yap›l›p
uzman tad›mc›lar taraf›ndan tad›larak 
tüketicilere ulaflt›r›l›r.

Operasyon Müdürü Mehmet Cavl›
Komili Ailesi’ne 1982 y›l›nda kat›lan Meh-
met Cavl› 2008 y›l›nda Komili markas›n›n
Anadolu Grubu’na geçmesi ile grubun
Ana G›da fiirketi’nde Komili - K›rlang›ç
ve Madra markalar›n›n zeytinya¤ tedarik-
leri ve tad›m ifllerini operasyon müdürü
olarak yürütmeye bafllad›. Cavl›, UZZK
(Ulusal Zeytin, Zeytinya¤› Konseyi) kuru-
cular›ndan olup, yönetim kurulu üyeli¤ini
de yapmaktad›r.
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“Kalitesiz ürünle al›c›y› bir kez, kendini ebediyen kand›r›rs›n!..” Hasan Efendi’nin nitelikli zeytinya¤lar› o kadar meflhur olur ki, Os-manl› Saray› bile bu zeytinya¤lar›ndan almaya bafllar… Hasan Efendi, zeytinya¤› üretiminde büyük ün kazand›ktan çoksonra, bölgenin tek “okumufl” insan› olmas› hasebiyle de Osmanl› Muta-sarr›f› Na¤mi Bey taraf›ndan Yera’ya Nahiye Müdürü olarak atan›r. NahiyeMüdürü olarak görev yapt›¤› s›rada da, Yunan çeteciler taraf›ndan bir sui-kasta u¤rar ve hayat›n› kaybeder. Bir baflka iddia ise, Yunanl›lar›n bölge-deki bütün ileri gelen Türkleri, bu arada Hasan Efendi’yi de Balkan Sava-fl›’n›n hemen öncesinde öldürdü¤ü yönündedir. Ayval›k’a göçün öncesinde, ailenin yani Hasan Efendi’nin dört o¤-lunun; Mustafa (Komili soyad›n› tafl›yan son sahip Halis Komili’nin dedesi),Ali (flu anda ailenin bütün bilgilerini toparlamaya çal›flan ve bizim de s›ks›k baflvurdu¤umuz Eczac› Zeki Önen’in dedesi), Abdi ve Hüseyin Komilikardefllerin, 1922 y›l›nda Midilli’de sahip olduklar› zeytin a¤ac› say›s› 47bini bulmufltu. II. Meflrutiyet’in ilan›, Balkan Savafl›, Birinci Dünya Savafl›, Yunan-l›lar›n Ayval›k’› iflgali ve istirdat derken, “Mübadele” karar› al›n›r… ZatenMidilli’de yaflamak da art›k hiç kolay de¤ildir.30 Ocak 1923 tarihinde, Lozan’da imzalanan ‘Mübadele Sözlefl-mesi’,  yaklafl›k 1,5 milyon insan›n hayat›n› altüst eder. Bu tarihte ‹ngilteretemsilcisi Lord Curzon’un teklifi ve Milletler Cemiyeti görevlisi Nansen’inraporu do¤rultusunda; Yunanistan’da yerleflik Müslümanlar ile Türkiye’deyerleflik Ortodoks Rumlar›n zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleflme-si imzalan›r. Bu sözleflme uyar›nca, ‹stanbul’daki Ortodoks Rumlar ile Bat›Trakya’daki Müslümanlar hariç; Yunanistan’da yerleflik bütün MüslümanlarTürkiye’ye, Türkiye’de yerleflik bütün Ortodoks Rumlar Yunanistan’a gön-derilecektir, gönderilir...  Mübadele sözleflmesinin kapsam›na 18 Ekim1912 tarihinden sonra yurtlar›n› terk etmifl olanlar da al›n›r ve böylece mül-teciler sorununa da bir çözüm bulunmufl olur.Mübadele bafllay›nca, Midilli’deki bütün Müslüman ahalinin gözüHasan Efendi’nin mahdumlar›n›n üzerine çevrilir. Torunu Zeki Önen, bü-yüklerinden dinledikleriyle o günleri flöyle anlat›r: “Hasan Efendi’nin ortanca o¤lu Ali Bey, ‘son Müslüman da Midil-li’den ayr›lmadan ben buradan ayr›lmayaca¤›m’ der ve gerçekten de ge-miye en son onun ailesi biner. Gemi dedikleri de irice bir kay›k… 12 Ekim1923 tarihinde, Komili Ailesi yedi saat süren zorlu bir yolculuktan sonraAyval›k’a ayak basar ve Midilli’de bafllayan zeytinya¤› serüveni Ayval›k’tadevam eder…”Bugün Komili Ailesi’nin ad›, Ayval›k’›n en büyük, ama (ne yaz›k ki)art›k kullan›lmayan bacas›nda yafl›yor… Bacay› yapt›ran ise, Komili HasanEfendi’nin o¤lu Mustafa Bey’den olan torunu Salih Komili…
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Bir akflamüstü Ayval›k ve Komili bacas›

Komili Hisse Senetleri



Yeryüzünün en eski 
zeytinya¤› iflli¤i: Klazomenai 

Urla’da Komili’nin deste¤iyle
ortaya ç›kart›lan Klazomenai
antik kentindeki zeytinya¤›
iflli¤inin tarihi MÖ 6. yüzy›la
dek uzan›yor. 1992 y›l›na
kadar dünyadaki yayg›n
kan›ya göre en eski zeytinya¤›
iflli¤i MÖ 1. yüzy›lda
iflletilmiflti ve bu ifllik
‹srail’deydi. Ancak Prof. Dr.
Güven Bak›r ve ekibi Urla
‹skele’de gerçeklefltirdi¤i
kaz›larla zeytinya¤› üretiminin
tarihini de yeniden yazm›fl
oldular.
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Zeytin, bin y›llard›r Bat› Anadolu tar›m›n›n en tipik ürünü... Akdenizusulü beslenmenin de temel tafl›… Do¤al olarak Bat› Anadolu’da üretilenya¤ da, en eski zamanlardan beri dünyan›n en lezzetli zeytinya¤›… Bu-gün de Bat› Anadolu,  uzmanlara göre kalite birincili¤ini hâlâ elinde bu-lundurmaktad›r.Ege Bölgesi, arkeoloji dünyas›na önemli isimler kazand›rm›flt›r;Prof. Dr. Güven Bak›r da bu isimlerden biridir ve antik ça¤daki Bat› Ana-dolu’yu en iyi anlatan bilim adamlar›ndand›r. Biz onun yazd›klar›ndan yolaç›karak, antik ça¤›n mutlu ve umutlu insanlar›n› daha da iyi anlar›z.  Ancak arkeoloji tarihi Prof. Dr. Bak›r’› bu özelli¤i ile de¤il belki,ama yeryüzünün bilinen en eski zeytinya¤› iflli¤ini gün ›fl›¤›na ç›karm›fl, in-sanl›¤a yeniden kazand›rm›fl olmas› nedeni ile sayg›yla anacakt›r kuflku-suz!.. 1992 y›l›na kadar dünyadaki yayg›n kan›ya göre, en eski zeytinya¤›iflli¤i en erken MÖ 1. yüzy›lda iflletilmiflti ve bu ifllik de ‹srail’deydi. Ancak1992’de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’ndenProf. Dr. Güven Bak›r ve arkadafllar›, Urla ‹skele’de gerçeklefltirdikleri ka-z›larda, MÖ 6. yüzy›ldan kalma bir zeytinya¤› iflli¤ini ortaya ç›kard›lar veKomili’nin de deste¤i ile iflli¤i aya¤a kald›rd›lar… Prof. Dr. Bak›r ve ekibibununla da kalmad›lar, Urla ‹skele’deki pazaryerinin arkas›nda, HamdiBalaban’dan al›narak kamulaflt›r›lan enginar tarlas›ndaki zeytinya¤› iflli¤in-de, binlerce y›l sonra yeniden ya¤ s›kt›lar! Böylelikle zeytinya¤› üretiminintarihini de yeniden yazm›fl oldular…Prof. Dr. Bak›r, bu de¤erli buluntunun önemini flöyle vurguluyor: “Bu ifllikte, ça¤dafllar›na göre ileri bir teknolojinin kullan›lm›fl olmas›, Ana-dolu'nun eski ça¤larda zeytinya¤› üretimine küçümsenemeyecek katk›lar›-n›n bulundu¤una iflaret etmektedir. ‘Klazomenai Zeytinya¤› Üretim ‹flli¤i’,
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Klazomenai’deki dünyan›n bilinen en eski zeytinya¤› iflli¤i

Zeytin s›kmak için kullan›lan düzenek
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Anadolu’da yürütülen bilimsel kaz›larda, bütün alt yap› elemanlar› ile bir-likte aç›¤a ç›kar›lan ilk örnektir. Di¤er bir yandan da zeytinya¤› üretimi ya-pan, fabrika niteli¤ine ulaflm›fl iflliklerin Anadolu’da ele geçen flimdilik eneski örne¤i olma özelliklerini de tafl›maktad›r.”Prof. Dr. Bak›r’›n belirtti¤i gibi, Urla-Klazomenai iflli¤i, içinde kendidönemine ait ve tarihleyici nitelikteki küçük buluntularla birlikte aç›¤a ç›ka-r›lm›flt›r. Bu buluntular›n bize verdi¤i tarihlere göre, Urla’da kaz›s› yap›l-makta olan ifllik, MÖ 6. yüzy›l›n ilk yar›s›nda kurulmufltur. Bu ifllik yüzy›l›nortas›nda, Perslerin Lydia krall›¤› ile birlikte ‹yon kentlerini de ele geçirdik-leri dönemde terk edilmifl; yüzy›l›n son çeyre¤inde ise yeni düzenlemeler-le tekrar kullan›l›r hale getirilmifltir. Tüm yerleflmede de izlenebildi¤i gibi,bu tesis tahminen MÖ 5. yüzy›lda, ‹yonya ayaklanmas› s›ras›nda bir dahaterkedilmifl ve daha sonra da bir daha hiç kullan›lmam›flt›r. MÖ 4. yüzy›ldaiflli¤in bulundu¤u alan üzerine infla edilen büyük bir yap› için gerekli tesvi-ye çal›flmalar› s›ras›nda, kaya içine oyularak yap›lan tesisin içi doldurul-mufl, üzeri örtülmüfl ve kayaya oyulmufl alt yap›s› bu flekilde günümüzekadar korunup gelmifltir.Günümüzde Urla-Klazomenai’deki ifllikte yeniden ya¤ s›k›l›yor ol-mas› ise bilim dünyas›nda önemli bir mucize olarak kabul görmektedir.
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Zeytinya¤›n› ayr›flt›rmak için kayaya oyulan kaplar

Zeytinya¤› iflli¤inin deposu



Adatepe Zeytinya¤› Müzesi

Türkiye’deki ilk zeytinya¤›
müzelerinden biri olan
Adatepe ad›n› Kazda¤lar›’n›n
eteklerinde, geçmiflten kalma
hofl bir foto¤raf gibi duran 
köyden al›r. Çanakkale-‹zmir
karayolu üzerinde ve
Küçükkuyu kasabas›n›n
giriflinde yer alan müze, 
tarihi bir sabunhane
binas›nda tamamen modern 
müzecilik anlay›fl›na göre 
düzenlenmifl.

45ZEYT‹NYA⁄I ANITLARI

Bugünkü ça¤dafl uygarl›¤›n temellerini oluflturan antik ça¤ mede-niyetinin befli¤i, tart›flmas›z Anadolu’dur… Yunan uygarl›¤›n›n temelindede, Anadolu’da Ege sahillerinden do¤an günefl vard›r… “Helenistik Dö-nem” dedi¤imiz bu süreçte insanl›¤›n geldi¤i aflama, neredeyse bin y›lsonra “Rönesans”› da etkilemifltir. Helenistik uygarl›¤›n tüm izlerini Röne-sans’ta da görürüz, büyük Frans›z ‹htilali’nde de… “Sanayi Devrimi”ni ya-ratan iliflkileri etkileyecek ve benimseyecek olan öncü bir uygarl›k, Anado-lu’dan bafllayarak tüm dünyaya yay›lm›flt›r. Bu uygarl›k Orta Asya, Mezo-potamya ve Anadolu'nun eski halklar›ndan büyük ölçüde etkilenmifltir. Helenistik dönem uygarl›¤›n›n ilginç bir öyküsü de var!.. Bu öykü-nün anlat›m› ise dünyan›n hemen her yerinde bir savaflla bafllar… TroyaSavafl› ile… Troya Savafl›’n›n geçti¤i co¤rafya ise Karamenderes Irma-¤›’ndan Kazda¤lar›’na dek uzan›r. Bu co¤rafya ayn› zamanda bir zeytindenizidir; binlerce y›ld›r bereketli, lezzetli ya¤lar›n üretildi¤i… Troya’n›ndönemin en zengin kenti olmas›nda, elbette zeytinya¤› ticaretinin de rolübüyüktür. “Anadolu’da zeytinya¤›n›n tarihi çok eskilere gidiyor” diye, üzerinebasa basa söylüyoruz, ama ülkemize gelen konuklar› bu konuda ne kadarikna edebiliyoruz? Eskiden Anadolu’yu gezmeye gelenlere ve bu zengin
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Adatepe Zeytinya¤› Müzesi

Zeytinya¤› s›kan eski bir mengene Adatepe Zeytinya¤› Müzesi’nin girifli
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co¤rafyan›n tarihini ö¤renmeye çal›flanlara gösterecek bir zeytinya¤› mü-zemiz olmad›¤›ndan yak›n›rd›k. fiimdi mutluyuz, çünkü sadece Bat› Ana-dolu’da dört tane zeytinya¤› müzemiz var! Yak›n zamanda büyük bir zey-tinya¤› müzesinin daha Kufladas›’nda aç›lacak olmas› ise bizi fazlas›ylamemnun ediyor… Bu müzelerin en eskisi 2001 y›l›nda, Türkiye'de türününilk örne¤i olarak Adatepe’de aç›lm›flt›r: Adatepe Zeytinya¤› Müzesi… Kazda¤lar›’n›n eteklerinde, geçmiflten kalma hofl bir foto¤raf gibi duranAdatepe Köyü’nden al›r ad›n› bu güzel müze… Koruma alt›na al›nd›ktansonra eski ihtiflaml› günlerine geri dönme savafl› veren Adatepe, tam birzeytinci köyüdür. Köyün eski ahalisinin torunlar› flimdi çok uzaklarda, Gi-rit’te zeytincilik yap›yorlar, ama Adatepe’nin yeni sakinleri de bin y›llar›nal›flkanl›¤›n› sürdürüyor ve geçimlerini öncelikle zeytincilikten sa¤l›yorlar.  Adatepe Zeytinya¤› Müzesi’nin kurucu ortaklar›ndan Mahmut fi.Boynudelik, Zerrin ‹ren Boynudelik, Erhan fiengel, Haluk Yurtkuran veSerda¤ Yurtkuran, bu fabrika-müzeyi kurma amaçlar›n› flöyle anlat›yorlar: “Zeytinin ve zeytinya¤›n›n kültürü o kadar derinlere iniyor ki, yaz›l-m›fl tüm kutsal kitaplarda çeflitli flekillerde ifadesini buluyor. Ülkemizde debu kadar eski ve köklü bir kültürü olmas›na karfl›n, bu ürüne iliflkin yaz›l›ve görsel malzemenin yok denecek kadar az olmas›, Adatepe Zeytinya¤›Müzesi’nin do¤ufluna gerekçe oldu. Küçükkuyu'daki tarihi sabunhane bi-nas› restore edildi; bir yandan kuru bask› tarz›nda zeytinya¤› üretiminedevam edilirken, bir yandan da civar köylerden toplanan zeytin, zeytinya-¤› ve sabun üretimine iliflkin çeflitli araç gereç ve aksesuarlar bu fabrikabinas›nda sergilenmeye bafllad›.” Çanakkale-‹zmir karayolu üzerinde ve Küçükkuyu kasabas›n›n gi-riflinde yer alan Adatepe Zeytinya¤› Müzesi, tamamen modern müzecilikanlay›fl›na göre düzenlenmifl; keyifli al›flverifl olana¤› da cabas›… Adate-pe’ye gidip de bölgenin zeytinya¤›n›n tad›na bakmak isterseniz, size öne-rimiz Refika Han›m olacakt›r, akl›n›zda bulunsun!.. 
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Zeytinya¤› yap›m›nda kullan›lan eski aletler Sabun kesmek için kullan›lan araçlar

Eski sabunlar ve damgalar›



Zeytinya¤›na tutkun bir yaflama 
sayg› duruflu: At›f Attila

Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’ni 1942 y›l›nda
bitiren At›f Attila ba¤c›l›k,
zeytincilik, tar›msal
mekanizasyon konular›nda
Türk çiftçisine önemli
hizmetler verdi. Dal›ndan
toplan›p ya¤a dönüflmesine
kadar zeytinya¤›n›n tüm 
üretim aflamalar›n› maketlerle
anlatan Attila’n›n koleksiyonu
bugün Adatepe Zeytinya¤›
Müzesi’nde sergileniyor.
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Adatepe’deki fabrika-müzede eski zeytinya¤› preslerini, zeytintoplama aletlerini, tafl›ma ve saklama kaplar›n› ve daha birçok folklorik ob-jeyi görmek mümkündür. Ayn› zamanda geleneksel usulde zeytinya¤l› sa-bun yap›m tekni¤i de aç›klamal› olarak sergileniyor; ancak Akdeniz’e k›y›s›olan tüm ülkelerde bulunan yüzlerce benzeri müzeden Adatepe’yi farkl›k›lan özel bir koleksiyon var burada… Zeytinya¤›n›n üretim aflamalar›,saklanmas›, tafl›nmas›, filtre edilmesi vb. gibi zeytinin dal›ndan sofram›zagelifl öyküsünü maketlerle anlatan özel bir koleksiyon… Müzeyi, At›f Atti-la’ya ait bu koleksiyon benzersiz k›l›yor. Adatepe Zeytinya¤› Müzesi, Tür-kiye'nin geliflen kültür turizmi için kuflkusuz özgün bir örnek oluflturuyor;ayn› zamanda da zeytinya¤›na, flaraba, Anadolu’nun zengin tar›msal biri-kimine verdi¤i büyük emeklerle and›¤›m›z ve geçti¤imiz y›llarda yitirdi¤i-miz At›f Attila’ya da sayg› duruflunda bulunmam›za arac›l›k ediyor…Zeytinya¤›, flarap ya da tar›m ile birazc›k ilgiliyseniz, At›f Attila’y›tan›man›zda büyük yarar var…  At›f Bey vefat etti¤inde, Ziraat Mühendis-leri Odas› flöyle duyurmufltu onun kayb›n›: “Mesle¤imizin ç›narlar›ndan, 82sicil numaral› üyemiz, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. M. At›f Attila, 6 Tem-muz 2007 günü ‹zmir‘de yaflam›n› yitirmifltir. 1920 y›l›, ‹zmir do¤umlu olanAttilla’n›n lise y›llar›nda tan›flt›¤› gülle atma dal›nda ‹zmir fiampiyonlu¤u ve1946 Akdeniz Oyunlar› fiampiyonlu¤u bulunuyordu.” Attila, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tar›m Alet ve Makine-leri Bölümü’nden 1942 y›l›nda mezun oldu. Meslek hayat›na Bornova ZiraiMücadele ‹stasyonu’nda bafllad›. Daha sonra Toprak-Su ‹daresi’nde ça-l›flt›. Özellikle ba¤c›l›k, zeytincilik, tar›msal mekanizasyon konular›nda Türkçiftçisine önemli hizmetler verdi. Attila “Bir daha dünyaya gelirsem yine zi-raatç› olmak isterim” diyecek kadar mesle¤ine âfl›kt›... Bu kitap için araflt›rmalara koyulurken, At›f Bey’i anmazsak çal›fl-mam›z›n eksik kalaca¤›n› düflündük. Bu de¤erli insan› yak›ndan tan›m›fl,onunla birlikte epeyce yol yürümüfl ve ülkemizde de flarap konusunda birnumaral› isim oldu¤unu herkesin kabul etti¤i Prof. Dr. Nihat Aktan’la uzunuzun sohbet ettik ve hem eski güzel günleri yâd ettik, hem de ülkesini ogüzel insan›…50 y›l› aflan meslek hayat›nda birçok ilke imza atm›fl olan Attila,Antakya’dan gemilerle tafl›tt›¤› “Delice”, yani yabani zeytin fidanlar›ylaEge Bölgesi’nin, özellikle de Çeflme ve Edremit Körfezi floras›n›n trans-plantasyonunu de¤ifltiren insan olmufltu. Toprak kazan›m› ve korunmas›,zeytincilik ve ba¤c›l›k konular›nda uzman olan At›f Attila, ba¤c›l›¤›n gelifl-mesinde de önemli katk›larda bulunmufltu. Bütün bu çal›flmalar› yüzündende kendisine, Ege Üniversitesi taraf›ndan 1982 y›l›nda, ‘Fahri Doktora’ un-van› da verilmiflti.  
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Adatepe Zeytinya¤› Müzesi’nde At›f Attila’n›n maketlerine ayr›lan bölüm

At›f Attila
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Nihat Hocam, “At›f Bey’in çal›flma disiplinini birçok kifli gibi bende örnek ald›m. Do¤ay› ve tar›m› çok sevdi¤i için yüksek ö¤reniminde An-kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni seçince, burada kendisini çok iyi ye-tifltirdi” diyor. Nihat Aktan’dan ö¤rendiklerimi sizlerle paylaflmaya devam ede-yim… Söyleflide alt›n› s›k s›k çizmifltik; At›f Bey, “masa bafl› memuru” ola-cak yap›da biri de¤ildi. O dönemdeki devlet politikalar› da tar›msal faali-yetleri gelifltirmeye yönelik oldu¤u için, tar›ma büyük yat›r›mlar yap›l›yor-du. Bu konuda, Toprak-Su yat›r›mlar›n›n proje-plan ve denetimlerini yap-makla görevliydi. Bu statü sanki At›f Bey için yarat›lm›flt›. Yan›na ZiraatMeslek Lisesi mezunu bir yard›mc› alm›fl, kendisine tahsis edilen arazi ci-pi ile Ege Bölgesi’nde dolaflmad›k yer b›rakmam›fl. Bu incelemeleri ilebölgenin tafl›n› topra¤›n› tan›m›fl ve toprak yap›s› ile bitki iliflkisini o kadariyi ö¤renmifl ki Türkiye’de bu ölçüde bilgi sahibi baflka kimse ç›kmam›fl!Bu bilgi yükü ona duyulan güveni ve sayg›y› da hakl› olarak art›rm›fl. Ba¤-Bahçe Yetifltirme Bölümü ö¤retim üyeleri de, bilgisinden yararlanmak içinarazide At›f Bey ile birlikte oluyorlarm›fl. At›f Bey, meslek yaflam›n›n en ve-rimli oldu¤u y›llarda, Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan ABD’ye gönderilince ken-disini daha da gelifltirip yetifltirmifl.  Tar›m›n her dal›na merakl› olan At›f Bey, asma, ba¤ ve flarap ilezeytin ve zeytinya¤› konular›nda daha da ilgili ve bilgiliymifl. Kurdu¤uba¤, sahip oldu¤u zeytinlik ve zeytinya¤› fabrikas› ile hem üretici, hem detam bir uzman olmufl… Ülkemizdeki bütün zeytinya¤› iflliklerinin çal›flmayöntemlerini incelemifl; bunlar› çocuklar›n da anlamas› ve ö¤renmesi içinküçük birer makete, hatta oyunca¤a çevirmifl! Bu arada müzedeki müthiflkoleksiyonu da kendi elleriyle haz›rlam›fl. Bugün Adatepe Müzesi’nde ser-gilenmekte olan küçük maketleri yaparken duydu¤u heyecan, san›r›m ke-limelerle anlat›lmazd›…Sadece zeytin a¤ac›, üzüm ba¤› m›?.. Çeflme’de de sak›z a¤açla-r›n› yeniden ihya etmek üzere çal›flmalar yürütmeye bafllam›flt›. Sak›z a¤a-c›n›n Çeflme’de vaktiyle daha yayg›n oldu¤unu söyler ve eski günlerdekigibi Çeflme’nin sak›z a¤açlar› ile bezenmesini arzu ederdi. Bu amaçlayapt›¤› proje de çok büyük destek gördü. Yard›mc›lar› bu amaç için hâlâçal›fl›yorlar. (Çeflme’nin karfl›s›ndaki Sak›z Adas›’n›n sak›z a¤ac› ile ihyaoldu¤unu da unutmamak gerekiyor!) At›f Bey ›fl›klar içinde yats›n… Romal›lardan kalma bir özdeyifl der ki: “Birinsan ne zaman ölür? O’nu en son anan insan da öldü¤ü zaman!” At›fBey bu anlamda hep yaflayacak… 
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Adatepe Zeytinya¤› Müzesi’nde sergilenen ahflap mengene

Adatepe Zeytinya¤› Müzesi’ndeki amforalar



Bir müzeye ad›n› veren 
zeytinya¤c›: Evren Ertür

Evren Ertür’ün ailesi 1899
y›l›ndan bu yana Edremit’te
zeytinya¤c›l›k yap›yor. 
10 y›l önce kurdu¤u müzenin
ilk demirbafl kay›tlar›na büyük
dedesi Müderriszâde Sabit
Efendi’nin buhar kazan›
geçmifl. Müzede eski zeytin
s›kma tekni¤inin ahflap
kald›rac›ndan sulu presli 
günlerin ünlü madeni 
mengenelerine kadar farkl›
dönemlere iliflkin birbirinden
seçkin ürünler var.
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“Zeytin do¤all›kt›r, sa¤l›kt›r, lezzettir... Binlerce y›ll›k bir kültürdür...Hayatt›r... S›k›lan ilk danedir, süzülen ilk damlad›r, band›r›lan ilk ekmektir...Al›n teridir... Sevinçtir... Mutluluktur... Zeytin yaflama biçimidir... Sadakat-tir... Tutkudur... Berekettir... Ciddiyettir... Zeytin bizim için 100 y›ll›k bir ge-lenektir...”Türkiye’de ayn› ifli tam 6 kuflakt›r yapabilen kaç aile vard›r ki? Be-flinci kuflaktan Evren Ertür, alt›nc› kuflaktan Sabit Ertür… Midas markas›-n›n arkas›ndaki Ertür Ailesi, zeytinya¤c›l›k ve sabunculuk denilince Edre-mit’te akla gelen ilk isim. Bir müzeye ad›n› vermek kolay ifl de¤ildir. Evren Ertür, zeytinya¤›-n›n belle¤ini toparlamak gibi bir görev üstlenince, ortaya gerçekten iyi ifl-ler ç›km›fl… Evren Bey, ailesinin 1899 y›l›ndan beri Edremit’te yapt›¤› iflleriflimdi büyük bir coflku ile isteyenlere anlat›yor; hem de ilk günkü heyecanile… Ertür Ailesi’nde, binlerce y›ll›k zeytinya¤› kültürümüzü tan›tmak ama-c›yla bir müze kurulmas› fikri 10 y›l önce ilk olufltu¤unda, alt yap› zatençoktan haz›rm›fl… Büyükdedeleri Müderriszâde Sabit Efendi’nin buharl›kazan›, ilk demirbafl olarak kay›tlara geçmifl. Zeytinleri ezmek için kullan›-lan presler ile buhar üreten kazan ise hâlâ sa¤lam ve çal›fl›r durumday-m›fl; hem de yeni teknolojiye kafa tutacak kadar… Bu kazan›n bir benzeri,Dikili’nin Bademli Köyü’nde de vard› ve çevre halk› bu ayg›ta, buharla ça-l›flt›¤› için, “lokomotif”ten galat “lokomobil” derdi. Edremit’teki Müderriso¤-lu Sabit Bey’in lokomobilini torununun o¤lu Evren Bey kurtarm›fl; Badem-li’deki lokomobili ise Koç Holding’in onursal baflkan› Rahmi Koç… ‘Kurtar-mak’ sözcü¤ünü özellikle seçtim, çünkü Evren Ertür ile Rahmi Koç’un kur-tard›klar› d›fl›nda, onlarca lokomobil önce hurdac›lar taraf›ndan parçalan-d›, daha sonra da haddehanelerde profil demire dönüfltü, ne yaz›k ki… Aradan geçen zaman içinde, gerçe¤e dönüflen bu müze fikrininhaz›rl›k aflamas›n›, Prof. Dr. Artun Ünsal çok güzel anlat›r: “Evren biraderim, en eski zeytin s›kma tekni¤inin ahflap kald›rac›ndan ah-flap mengenelerine, sulu presli günlerin ünlü madeni mengenelerine vebana göre en güzel zeytinya¤›n› veren süper preslere kadar, müze içinetüm sistemleri birer birer yerlefltirdi. Böylece günümüzün el de¤meyen‘Kontinü’ presine geçilmeden önceki dönemi bir güzel gözler önüne serdi.Eskinin at ya da eflekle döndürülen dik tafl zeytin de¤irmeni ile daha son-raki dönemlerin buhar ya da elektrikle harekete geçirilen kasnakl› ve ko-caman havuzlu tafl de¤irmenlerini buldu, buluflturdu. Onlar› da koca bu-har kazan›n yanlar›na yerlefltirdi. Daha da eskinin kol gücüyle çal›flan ‘ç›k-r›kl›’ mengenesinin kolan ipi ve koca odun dire¤inden oluflan ‘bucurgat’›n›bir y›k›nt› ya¤hanede bulunca bayram etti. Bütün bunlara para, hepsindenönemlisi zaman ay›rd›. Ahflap, sonsuz vidal› ilkel zeytin s›kma mengenesi-
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Evren Ertür kurdu¤u Zeytinya¤› Aletleri Müzesi’nde

Müderriszâde Hilmi Efendi
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nin alt›na yerlefltirilen ‘mendil tafl›n›’, kilometrelerce ötelerden sat›n al›pgetirdi. Kimi zaman tafltan bir ya¤ kuyusu, eski bir cam ya¤ damacanas›veya keçi tulumundan ya¤ torbas› ya da bir ahflap pamuklu ya¤ filtre do-lab› için etraf› döndü doland›. Yörüklerin keçi k›l›ndan dokunmufl hamurtorbalar›n› buldu. Ard›ndan, bir vakitler süper preste kullan›lan hindistan-cevizi lifinden yuvarlak zeytin hamuru torbalar›n›n pefline düfltü… K›saca-s› tafl›, çömle¤i, küpü, deriyi, ahflab›, demiri yerli yerine koydu. Bu aradaeski günlerin zeytinci an›s› aile foto¤raflar›n› çerçeveletip duvarlara ast›.Bir vitrinde dedesi Müderriszâde Hilmi Efendi’den kalan madeni pirinç sa-bun damgalar›n›, onun yan›nda gene dedesinin 1910’lardaki buluflu olanve her biri bir y›kamal›k, tabaka kâ¤›t görünümündeki ‘tuvalet cep sabu-nu’nu, ayr›ca saraydan gelen takdirnameyi de sergiledi.”Evren Bey ile birlikte müzeyi gezmenin keyfi doyumsuz… Tutkuyla, coflkuyla anlat›yor… Müze de müze hani… ‹skeletini oluflturanbinan›n duvarlar›, Edremit’te y›k›lan 100 y›ll›k binalar›n dört y›lda ancaktoplanan tu¤lalar›ndan örülmüfl! Yak›n zamana kadar torun Sabit Ertür ta-raf›ndan kullan›lan dev zeytinya¤› küplerinden tutun da, eski ça¤lardangünümüze kadar faydalan›lan ekipman ve aletler, tarihsel bir uyum içindebaflar›yla sergilenmifl…
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Müderriszâde Hilmi Efendi’ye padiflahtanverilen baflar› ferman›

Evren Ertür Zeytinya¤› Aletleri Müzesi

Evren Ertür Zeytinya¤› Aletleri Müzesi’nden bir görüntü Evren Ertür Zeytinya¤› Aletleri Müzesi’nin önünde



Ankaral›lara zeytin a¤ac›n› 
sevdiren sanatç›
Sadece Kudarlar de¤il, Galeri’de sizi Se-
lim Turan da selamlar… Art›k aram›zda
de¤il, ama onun Ankaral›lara zeytin a¤a-
c›n› nas›l sevdirdi¤i unutulur mu? Zeytin-
liklere k›y›l›rken, zeytin a¤açlar› kesilip
yerlerine 15-20 gün kal›nacak yazl›k ko-
nutlar yap›l›rken içi yananlardan biri de
Selim Turan’d›… Toplad›¤› her biri 200-
300 yafl›ndaki kesilmifl zeytin a¤açlar›n›n
dallar›n›, onlardan küçük heykelcikler
yapt›, hepsi birbirinden güzel… En güzeli
de Ankara Güven Park›’ndayd›!.. Tahta-
kufllar’a ne zaman gitsek, Selim Turan’›
anmadan dönemeyiz.

Alibey Kudar: Zeytin a¤ac›ndan 
yüksek ev olur mu?
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Kazda¤lar›, dünyada ölçülmüfl en yüksek oksijen miktar›na sahipyörelerden biri. Afla¤›larda hafif bir lodos sersemli¤i varsa da, rak›m yük-seldikçe da¤dan gelen oksijenin de etkisiyle kendinizi oldukça iyi hissedi-yorsunuz. Deniz, sadece birkaç kilometre uzakta...Homeros, “Zeus Baba, ‹da Da¤›'ndan hükmeden ulu tanr›!” diyeseslenir ünlü eserinde... Kazda¤lar›'n›n antik dönemdeki ad› ‹da Da¤›'d›r.‹da/‹daia ad›n›n, dönemin ana tanr›ças› Kybele'nin bir s›fat› oldu¤unu ilerisüren görüfller vard›r. Edremit Körfezi'nin bir ad›n›n ‹daion olmas› da, buson tezi destekler gibidir. Homeros'un tan›mlar› içinde en çok, “Bin p›narl›‹da…” sözü sevilir ve bölgenin bugünkü halk› taraf›ndan da bu benzetmeçok s›k kullan›l›r. H›ristiyanl›k döneminde etkin bir bölge olan  Kazda¤lar›,Türklerin bölgeye hâkim olmalar›ndan sonra da kutsal niteli¤ini korumufl-tur. Türkler, ‹da ad›n› Kazda¤›'na dönüfltürmekle onun tanr›sal anlam›n›devam ettirmek istemifllerdir. Nedenine gelince, Orta Asya'dan Anado-lu'ya gelifl sürecinde Türkler, Müslümanl›k dinini kabul etmifller, ancak da-ha önce inand›klar› “fiamanizm”in baz› unsurlar›n› da korumufllard›r. Türkboylar›ndan baz›lar›n›n fiaman inan›fllar›nda “kaz”, Göktanr›'y› s›rt›nda ta-fl›yan kutsal bir hayvand›r; bu topraklar yurt tutulunca da, ‹da Da¤›, Kaz-da¤› olur…  Kazda¤› ya da Kazda¤lar›; bu konuda co¤rafyac›larla jeologlaranlaflamad›¤› için, bizler de iki ismi birden kullan›yoruz. Kazda¤lar›’n›n enilginç köylerinden birindeyiz… Zeytin a¤ac›ndan daha yüksek ev yap›lma-yan bir köyde, Tahtakufllar’da… Tahtakufllar’› dünyaya zeytinya¤› ile tan›-tan bir insandan söz edece¤iz bu bölümde…  Unutmadan, bu da¤lar ke-kik kokar y›l›n her günü… Tahtakufllar’da üretilen zeytinya¤›nda kekik ko-kusunu hemen al›rs›n›z.UNESCO’dan ödül alm›fl olmalar›, her y›l gelen yüz bin ziyaretçi fi-lan fl›martmam›flt›r Kudar Ailesi’ni… Da¤›n yeflilini yüklenmifl bir traktör üs-tündeki ailenin kad›nlar›; analar›, k›zlar›, gelinleri torunlar›yla, dü¤ün alay›-na gider gibi giderler zeytin toplamaya…Emekli köy ö¤retmeni Alibey Kudar ile konufluyoruz; müzeyi, kül-tür erozyonuna karfl› kurduklar›n› anlat›yor. Atalar›ndan kalan miras› topla-yarak koruma alt›na ald›klar›n› ve gelecek nesillere aktard›klar›n› söylüyor.Hem bilinçli, hem ayd›n… Tahtakufllar’a ulaflt›¤›n›zda, “Da¤›n içinde bir yeflil köy”, “Yeflillik-lere gömülü gizli cennet”, “Körfezin incisi”, “Homeros destan›ndaki Bin P›-narl› ‹da'n›n flifa kayna¤›” gibi ifadelerle karfl›lafl›rs›n›z. Alibey Kudar kö-yün imar özelliklerini ise flöyle anlat›yor: “Zeytin a¤ac›ndan daha yüksekbina yapm›yoruz; en çok 2 kata izin var ve yer seçiminde de ilk koflul zey-tin a¤açlar›n›n korunmas›...”
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Tahtakufllar Etno¤rafya Galerisi’nin kurucusu Alibey Kudar 



Ayval›k’ta son usta: Sabuncu Ali

20 y›l öncesine kadar onlarca
sabun üreticisinin oldu¤u
Ayval›k’ta iflini ustal›kla yapan
tek sabuncu Ali Erdinç
Özuzun kalm›fl. Ali Usta iyi 
bir sabun yapman›n flartlar›n›
sayarken ‘Bir, zeytinya¤›
temiz olacak. ‹ki, güzel
piflecek’ diyor. Soyad›n›
soranlara da ‘Bofl verin, beni
soyad›mla kimse tan›maz.
Sadece, Sabuncu Ali, deyip
geçin’ karfl›l›¤›n› veriyor.
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Uygarl›¤a giden kilometre tafllar›ndan biri de kuflkusuz “temiz-lik…” Do¤ada bulunan bitkisel ve hayvansal ya¤lar› bir dizi ifllemden ge-çirerek temizlikte kullanmak amac›yla sabun üretiminin ne zaman bafllad›-¤› tam olarak bilinemiyor! Antik ça¤›n en yaflan›las› (ve talihsiz) kentlerin-den biri olan Pompei’deki lav örtüsünün alt›ndan sabun kal›plar›n›n da ç›k-m›fl olmas›n›, “Sabunun tarihi insanl›k tarihi kadar eskidir” diye yorumla-yanlar›n say›s› hiç de az de¤il; bunu da unutmamak gerekir...Anadolu’nun ilk uygarl›klar›ndan biri olan Hititlerin, “kül”ü temizlikmalzemesi olarak kulland›klar›n›, ama hayvani ya¤lardan bugünkü sabunabenzeyen bir malzeme de ürettiklerini biliyoruz. Çocuklu¤umun geçti¤iAyval›k’ta ben rastlamad›m, ama 50-60 y›l öncesine kadar Anadolu’nunpek çok yerinde, odun ateflinden arta kalan küller, özellikle çamafl›r y›ka-mada a¤art›c› ve temizleyici olarak kullan›l›rd›, bunu da biliyoruz...Modern sabun üretimi ise 19. yüzy›lda Frans›z kimyager EugeneCheurer ile bafllam›fl.  Dünyan›n en lezzetli zeytinlerinin yetifltirildi¤i Ayval›k’ta, 20 y›l ön-cesine kadar onlarca sabun üreticisi vard›. Bugün ise yaflayan ve iflini us-tal›kla yapan tek sabuncu Ali Erdinç Özuzun… Sabun üretiminin incelikle-rini ö¤retecek yeni ç›raklar, gençler ar›yor ama bulam›yor… Günümüzdeilçenin elle sabun üreten son küçük iflletmesindeki tek temsilci Ali Am-ca’ya (Allah geçinden versin) bir fley olsa, o ünlü ve anl› flanl› markalar,sabunlar›n› kime yapt›racaklar çok merak ediyorum? Ad›n› ve soyad›n› soranlara, “Bofl verin, beni soyad›mla kimse ta-n›maz… Sadece ‘Sabuncu Ali’ deyip geçin” diyor. 1937, Ayval›k do¤umluSabuncu Ali, 1955 y›l›ndan bu yana elle sabun yap›m› iflinin içinde... Sa-buncu Ali, Ayval›k’›n karfl›s›ndaki Midilli Adas›’ndan göç etmifl köylü biranne baban›n o¤lu… Babas› Rüstem Bey, sa¤l›¤›nda çiftçiymifl. Mübade-lede ailesi Ayval›k’a göç ettikten sonra do¤an Ali Amca, 14 yafl›na geldi-¤inde, Ali Cömert’in “Cömertler” adl› sabun üretimi yapan iflletmesinde iflebafll›yor. 21 fiubat 1983 tarihinde emekli olan Ali Amca, o gün bugündürtek bafl›na, bir iki el aleti d›fl›nda hiçbir makine gücü kullanmadan (el ya-p›m›) sabun üretiyor. Sadece Ayval›k’›n sabun gereksinimini karfl›lam›yor Ali Amca…Bergama, K›rka¤aç, Alt›nova, Burhaniye, Gömeç ve Karaa¤aç’tan müflte-riler, yanlar›nda getirdikleri zeytinya¤›n› Ali Usta’ya sabun yapmas› içinteslim ediyorlar. Ali Usta da, bir hafta on günlük bir çal›flma sonunda,kendisine b›rak›lan zeytinya¤lar›ndan mis kokulu sabunlar üretiyor; bu elyap›m› sabunlar›, kal›p olarak ve üzerlerine de flimflir a¤ac›ndan yap›lma“müflteri damgas›”n› basarak teslim ediyor. Ali Amca, el yap›m› sabun üretim iflini büyük bir mütevaz›l›kla flöy-
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Ayval›k’›n son sabuncu ustas› Ali Erdinç Özuzun
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le özetliyor: “Odun ›s›tmal› tek kazan›m›n 400 kilo ya¤ kapasitesi var. Ka-zana temiz su ve tuz eklerim. Is›tma iflini tek bafl›na yapar›m. Sabunun ka-l›planmas›na tek bafl›na gücüm yetmez, eflim Havva Han›m bana yard›m-c› olur. Eflim olmazsa, mahalleden birileri yard›ma gelir.” Ali Amca’n›n sabunhanesi ile evinin aras› 50 metre… Ayval›k’tamahalle duygusunun henüz ölmedi¤i bir noktada, yaflam böylece devamedip gidiyor… 
‹yi Sabun Nas›l Olur?Ali Amca’n›n yapt›¤› sabunlara, bölgenin en iyi ya¤lar›ndan biriniüreten Kürflat Ailesi kefil… Pergamon markas›yla Bergama köylülerininsabunlar›n›n de¤er bulmas›n› sa¤layan Emin Urgun da… Sabunun fiyat›n›belirlemede ya¤, odun, kostik, ambalaj amaçl› naylon ve kazandan ç›kans›v› sabunun kal›p öncesi dökülmesi s›ras›nda yere serilen kâ¤›d›n de¤eriönemli… Bütün zeytinya¤› üreticilerine sordu¤um soruyu, Ali Amca’ya farkl›bir flekilde soruyorum: “‹yi sabun ne?” ‹flte yan›t›: “Bir, zeytinya¤› temiz olacak. ‹ki, güzel piflecek. ‹çindepalamut, çiçekya¤› kar›flt›r›lm›fl zeytinya¤›ndan iyi ve kaliteli sabun olmaz.El yap›m› sabunun en büyük özelli¤i kepek yapmamas›d›r. ‹çine konulankostik oran›n› iyi ayarlamak gerekir. Kosti¤i biraz fazla kaç›r›rsan›z, o fazlakostikli sabun, banyo s›ras›nda deriyi yakar ve kepek oluflur. Bu bak›m-dan kepek yapmayan sabunu üretmek bilgi kadar beceri de gerektirir.Sabun yapt›rmak isteyen müflterilerim bunu iyi bildi¤inden, asidine bak-maks›z›n temiz ve saf zeytinya¤›n› getirirler bana.” Son olarak, “‹fl beni b›rakmadan, sabunculu¤u b›rakmaya niyetimyok!” diyen Ali Usta’ya uzun ömürler diliyoruz. Elleri dert görmesin…
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Ali Usta’n›n koleksiyonunda eski Türkçe yaz›l› sabunlar da var

Ali Usta sabun kazan›n›n bafl›nda



Her yeme¤in zeytinya¤›yla piflirildi¤i
Cumhuriyet’le yafl›t  lokanta:
Cumhuriyet

Cumhuriyet Lokantas› Türkiye
Cumhuriyeti ile ayn› gün 
kurulmufl. Yolunuz Edremit’e
düflüp de bu lokantaya 
girerseniz sizi güler yüzü ile
Ali Gökaslan karfl›lar. Hem
patrondur, hem de aflç›bafl›.
Efli Nuran Han›m da kasada
oturur. Tam bir aile iflletmesi.
Yemekleri, mutfa¤›n servis
bölümündeki tepsilerde, ten-
cerelerde görerek seçersiniz.
Burada bütün yemekler mut-
laka zeytinya¤›yla yap›l›r.
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Bak›n›z National Geographic’in web sayfas›nda neler yaz›yor: “Zeytinya¤›n› ayd›nlatmada kullanabilirsiniz, zeytinya¤›yla y›kanabilir yada g›c›rdayan kap› menteflelerini ya¤layabilirsiniz. Zeytinya¤›, kozmetikle-rin temel maddesidir. Elmaslar zeytinya¤›yla parlat›l›r. E vitamini deposu-dur. Kolesterol içermez. Eflsiz bir koruyucudur; bal›¤›n, peynirin hatta fla-rab›n y›llarca bozulmadan kalmas›n› sa¤lar. K›zg›n zeytinya¤› savaflta veiflkencede çok etkili bir silaht›r. Ve tabii ki onu yiyebilirsiniz. Binlerce y›lboyunca Akdeniz kültürlerinde, paradan ilaca pek çok kullan›m›yla yafla-m›n ayr›lmaz bir parças›yd›. fiimdi bu eflsiz ve her ifle yarayan meyveözü, Akdeniz’in d›fl›nda da keflfediliyor. Yeni bir zenginlik kayna¤› oluyor.”Zeytin mi Ege insan›n›, yoksa Ege insan› m› zeytini zenginlefltirir…Yan›t› bulmak için Edremit'e yolunuzu düflürün, yeter. Her biri yüz yafl›nüstünde zeytin a¤açlar›n›n aras›ndan geçtikten sonra, kent merkezine ge-lin ve 1923’ten beri bütün yemeklerin, pilavlar›n, tatl›lar›n zeytinya¤›yla pi-flirildi¤i Cumhuriyetle yafl›t Cumhuriyet Lokantas›’na u¤ray›n…Lokantada lüks izlenimi uyand›rmayan özenli bir dekor ve sak›zgibi bembeyaz masa örtüleri karfl›lar sizi… Hay›r, yanl›fl oldu, güler yüzüile Ali Gökaslan karfl›lar. Efli Nuran Han›m kasada durur. Gerçek bir aileiflletmesi ile karfl› karfl›yas›n›zd›r... fiimdiki binas›na 1954 y›l›nda tafl›nanCumhuriyet Lokantas›, sabah saat 7’den, gece 23’e kadar aç›k… Ve ina-n›r m›s›n›z hep dolu! Sabahtan ö¤leye kadar sadece çorba servisi yap›l›-yor. Ö¤le servisi ile birlikte ›zgara, döner ve sulu yemekler devreye giri-yor. Akflamlar› ise sadece ›zgara var.  Mönü hayli zengin, mutfakta “güngörmüfl” bir hal var. Fiyatlar isemakul. Ali Bey, her gün yeni bir mönü haz›rlamaya çal›flt›klar›n› söylüyor.Favori ve de¤iflmez yemek ise patatesli tavuk hafllama... Bulgur pilav› datavuk suyuna… Esnaf lokantas› adab›na uygun olarak, mutfa¤›n servisbölümüne geçip tencereler, tepsiler içinde sunulan leziz yemekleri göre-rek siparifl vermek gerek.“Müdavim” müflterinin al›flkanl›klar› da unutulmuyor. Kim yeme¤inisulu sever, kim porsiyonu az ister; garsonlar ve aflç›lar söylemeye gerekkalmadan uyguluyorlar ve masaya getiriyorlar. Bize kal›rsa her yemektenazar azar söylemek, hepsinin tad›na bakmak gerek.Terbiyeli yemeklerin, elbasan›n yo¤urdu Edremit’e özel: Kesme!Salatalar, tazecik otlardan haz›rlan›yor. Tatl›lar da birbirinden güzel, amaas›l lezzet, taze peynirden yap›lm›fl ve üzeri nar gibi k›zarm›fl, hafif sak›zkokulu flerbetin içindeki ‘peynir tatl›s›’.  Yolunuz Edremit’e düflerse, Cumhuriyet Lokantas› keyfini kendi-nizden esirgemeyin. Zeytinya¤›n›n her yeme¤e nas›l da yak›flt›¤›na tan›kolacaks›n›z.
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Cumhuriyet Lokantas›’n›n hem patronu hem aflç›bafl› Ali Gökaslan



Zeytincili¤in canl› tarihleri: Day›bafl›lar

Hasat zaman› zeytin toplayan
iflçilerin bafl›nda durup onlar›
yönetenlere yörede ‘Day›bafl›’
deniyor. ‘Zeytin ‹skelesi’nin
yaflamlar›n› zeytin a¤açlar›
aras›nda geçirmifl iki day›bafl›
Abdullah At›c› 94, Mehmet
U¤ur 92 yafl›nda. ‹kisi de
Midilli do¤umlu.  Sa¤l›kl› ve
dinç olmalar›n› zeytinya¤›na
borçlu olduklar›n› söylüyorlar.
‘Her sabah bir kahve fincan›
zeytinya¤› içeriz’ diye övünü-
yorlar.
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Onlar olmasa, ne güzel zeytin olur, ne de güzel zeytinya¤›… Ana-dolu insan›n›n kendine has becerikli halini görürsünüz tav›rlar›nda. Sonba-hara kadar irileflip olgunlaflan tombul, yeflil ve ac› zeytinler, sular› de¤iflede¤ifle tatlanacak ve göz süzerek sofralar›n baflköflesine kurulacaksae¤er, onlar› özenle toplayacak “zeytin insanlar›”na gereksinim var demek-tir. Ve o insanlar› yöneten “day›bafl›”lara… Ayval›k’ta toplam 1 milyon 750bin a¤aç, 7 bin de ürün vermeyen “delice” var. Bölgedeki zeytin a¤açlar›-n›n yüzde 99’u da Ayval›k türü… Onlar›n dilinden anlayanlar, onlarla ade-ta konuflanlar da bu “day›bafl›”lar›…Zeytin insanlar›n› anarken, iki k›ymetli “day›bafl›”na yer vermesekolmazd›! ‹kisi de Midilli do¤umlu ve ömürlerini zeytin a¤açlar›n›n aras›ndatüketmifl iki day›bafl›: 94 yafl›ndaki Abdullah At›c› ile 92 yafl›ndaki MehmetU¤ur… Ellerinde, yüzlerinde y›llar›n yorgunlu¤u vard›, ama yine de çak›gibi duruyorlard›. Foto¤raflar› çekilirken sakince beklediler; ricalar›m›z› k›r-mad›lar. Binlerce y›ld›r zeytinya¤› s›k›m teknikleri nas›l pek fazla de¤iflme-diyse, zeytin insanlar› da çok de¤iflmedi asl›nda ve onlar bunun bir kan›t›gibiydiler… “Hangi ya¤ iyidir?” diye onlara da sorduk: “Ayval›k zeytinibaflkas›na benzemez. Kendisi küçük, çekirde¤i büyüktür, ama içindekiya¤ oran› yüksektir. Hem de lezzetli mi lezzetli…” dediler a¤›z birli¤i et-miflçesine…Bizi, Abdullah Amca ve Mehmet Amca ile Ahmet Sucu bir arayagetirdi. Söyleflirken Ahmet Sucu’ya tak›ld›lar s›k s›k; “Bayramdan sonra ra-k› borcunu ödemeyi unutmayas›n!” diye…Foto¤raf çekimlerini, yönetmen Ça¤an Irmak’›n ‘Babam ve O¤lum’filmine de ev sahipli¤i yapan Sunel Çiftli¤i’nde gerçeklefltirdik. Alt›novayönünden esen hafif bir rüzgâr, güzel yafl alm›fl day›bafl›lar›n yüzüne vu-ruyor ve denizin kokusunu getiriyor burnumuza... Zeytinle iliflkilerini konu-fluyoruz… ‹kisi de, sa¤l›kl› ve dinç olmalar›n› zeytinya¤›na borçlu oldukla-r›n› söylüyorlar. "Her sabah bir kahve fincan› zeytinya¤› içeriz" diyerekövünüyorlar. Çevre köylerde kimin en iyi ya¤› ç›kard›¤›n› biliyorlar; adetaa¤açlar›n›n ruhunu okuyorlar; yani hâlâ ifle hâkimler…
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Midilli do¤umlu day›bafl›lardan At›c› 94, U¤ur 92 yafl›nda



Bergama Krall›¤›’ndan bugüne zeytinci
köyler: Sa¤anc› ve Samanl›k

Bergama Asklepionu’nda
üretilen zeytinya¤› bazl› 
kremler Roma kad›nlar›n›n
gözdesiymifl. O dönemde
zeytincili¤in merkezi de
Bergama’ya birkaç kilometre
uzakl›kta olan Sa¤anc›
köyünün bulundu¤u bölgey-
mifl. Sa¤anc› ve Samanl›k
eski Türk afliretlerinden
‘Yayc›bedir’ mensuplar›
taraf›ndan kurulmufl. 
Zamanla ‘Yayc›bedir’ 
yöredeki ya¤ üretiminin de
etkisiyle ‘Ya¤c›bedir’ olmufl.
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Ege’de yüzlerce antik kent, onlarca baflkent var… Antik ça¤dauygarl›¤›n geliflimine büyük katk›s› olan Pergamon ‹mparatorlu¤u’nun bafl-kenti Bergama da bunlardan biri… Bergama çevresindeki zeytin ve zey-tinya¤› kültürü Pergamon döneminde zirveye ç›km›fl. Kentin en önemlitanr›ças› Athena oldu¤u için de zeytin a¤ac› kutsal kabul edilmifl. Anlat›-lan tüm mitolojik hikâyelerde, tanr›çalar, zeytin a¤ac›n›n alt›nda do¤umyapmay› da kutsal saym›fllar…Zeytinya¤›na düflkün olmak konusunda, Zeus gibi haddini aflanlarda var! Kasl› vücuduna zeytinya¤›n› bolca sürdü¤ü için, di¤er tanr›larBafltanr› Zeus'u, zeytinya¤›n› heba etmekle suçluyorlar… Bergama’da hery›l düzenlenen “küçük olimpiyat” diyebilece¤imiz sportif karfl›laflmalar›nödülü de, bir küp “Oleiflos...”‹flin etimolojisine bakt›¤›m›zda, “oleiflos”, zeytinin çiçe¤i demek;yani küpün içinde verilen bugünkü s›zmadan baflka bir fley de¤il… Yar›fl-ma öncesi, sporcular›n vücutlar› zeytinya¤› ile ovularak yumuflat›l›rm›fl.Yar›fl sonras› vücutlar›nda oluflan ter, toz ve ya¤ da, “strigilis” denilenaletlerle (ki orak fleklindeki bu oluklu aletler, Bergama Arkeoloji Müze-si’nde sergilenmekte) s›yr›l›r, süzülür; topra¤›ndan ar›nd›r›lan bu kar›fl›mda, “etera” denilen parfüm fliflelerine konur ve dönemin en pahal› parfü-mü olarak sat›l›rm›fl. Eczac›l›¤›n babas› Galenos’un Bergama Asklepio-nu’nda üretti¤i zeytinya¤› bazl› kremler de, Roma kad›nlar›n›n gözdesiy-mifl!.. Galenos’un zeytinya¤›n› ilk defa reçetelere ilaç olarak yazan kifli ol-du¤unu da unutmayal›m… O dönemde zeytincili¤in merkezi de, bugün Bergama’ya birkaçkilometre uzakl›kta olan Sa¤anc› köyünün bulundu¤u bölgeymifl… Kurulu-flu antik ça¤a kadar giden Sa¤anc› köyünün yeniden gündeme geliflininard›nda ise, 18. yüzy›lda yaflanan bir zeytinya¤› öyküsü var. Günümüzdehâlâ a¤›zlarda dolaflan efsaneye göre köy, 1790 y›l›nda Sa¤anc›l› Veli’ninüretti¤i ya¤ ile Osmanl›’n›n gündemine gelmifl. Köyde bu dönemde yo¤unnüfusu Rumlar oluflturuyor ve yöre zeytincilikle an›l›yormufl. Köydeki enbüyük zeytinya¤› fabrikas›n›n sahibi de Agalya (ya da Agalis) diye an›lanzengin bir Rum… Agalya, Bergama ile beraber Alt›nova ve Midilli'nin de ya¤›n› pa-zarl›yormufl. Üretilen zeytinya¤›n›n tamam›n› Dikili iskelesinden küplerlegemilere yüklüyor; Dersaadet’teki (yani ‹stanbul’daki) Ya¤kapan›’na gön-deriyormufl…  1790 y›l›nda, yaflanan müthifl bir kurakl›k sonucu, zeytinya¤› s›k›n-t›s› bafllam›fl. O günlerde Bergama’ya gelen Ba¤datl› tüccarlar da, hayliyüksek fiyatlar ödeyerek yörenin bütün zeytinya¤›n› sat›n alm›fllar. Dönem“Osmanl› Baro¤u” dönemi ve yönetim de belli ölçülerde “âyan”lara devre-
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Onlar yaflamlar›n› zeytine adam›fl Sa¤anc› ve Samanl› köylüleri… Hepsinin de yafl› 80’in üzerinde, ama sar›ld›klar› zeytin a¤ac›n›n yafl›,onlar›n yafl›n›n toplam›ndan bile fazla…
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dilmifl durumda… Bergama Âyan› Karaosmanzâde El Haç Ömer'e ‹stan-bul'dan “mühime” kay›tl› bir ferman gelir. Alt›nda padiflah mührü vard›r veflöyle yazmaktad›r: “Hâs›l olan zeytinya¤›n›n, hilaf-› ferman mugayir-i r›zaecnebiye sat›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Tez elden sat›fl›n önüne geçilmesi…” Âyan görevi Sa¤anc›’da yaflayan Türk ailelere verir ve o zamanakadar sadece susam ya¤› üreten Müslüman aileler de zeytin yetifltirmeye,zeytinya¤› üretmeye bafllarlar. Sa¤anc›l› Veli Efendi öyle bir ya¤ üretir kitad›na bakan herkes hayran olur… Art›k Agalya’n›n de¤il, Sa¤anc›l› Ve-li’nin ya¤lar› Dersaadet’in gözdesidir… Daha sonra da, Dikili ve Ayva-l›k’tan kalkan zeytinya¤› ve sabun yüklü gemiler, do¤ruca ‹stanbul'a gi-derler; gemilerin baflka limanlara u¤ramas› bile yasaklanm›flt›r.19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, bütün Akdeniz’de herkes “Sa¤anc›ya¤›”n›n pefline düfler. ‹flin s›rr› bölgenin mikro klimas›ndad›r… Sa¤an-c›’n›n ya¤› Midilli’nin ya¤›ndan daha ünlü olmufltur. Midillili iki Rum tüccar,Mihali Karamitos ile Perikles Lukov, 1890 y›l›nda köye gelirler ve yeni birya¤ fabrikas› infla ederler.Eskiden Sa¤anc›’da zeytinlikler, tam bir yaflam alan› imifl. ‹çindeher türlü meyve a¤ac› bulunurmufl; armut, incir, ahlat, ayva, nar ve üzümasmalar›… Buran›n köylüsü de Anadolu insan› gibi a¤açlar› seviyor; gözügibi bak›yor onlara… Bugün en eski usulde çal›flan “tafl bask›” bir iflletme, Bergama’n›nSamanl› köyünde, ‹smail Y›lmaz (76) ve efli Sakine Y›lmaz (72) taraf›ndaniflletiliyor. Y›lmaz çiftinin çal›flt›rd›¤› “mengene”, neredeyse 200 yafl›nda,ama yine de dünyan›n en güzel “taflbask›” ya¤lar›ndan birini üretiyorlar.“Mengene zaman›”, bütün köylüler Y›lmazlar›n iflli¤inde kuyrukta!..Sa¤anc›, Yenice ve Samanl›, eski Türk afliretlerinden “Yayc›bedir”mensuplar› taraf›ndan kurulmufl köyler. Saruhano¤lu Beyli¤i Osmanl›’yakat›l›nca, afliret olarak Yayc›bedirler de Osmanl›'ya yay yapmak üzere, bubölgede zorunlu ikamete tabi tutulmufllar… Zamanla “Yayc›bedir” ad›,ya¤ üretiminin de katk›s› ile “Ya¤c›bedir” olmufl. Buras› ayn› zamanda,meflhur Ya¤c›bedir hal›lar›n›n da dokundu¤u yöre… Hal›c›l›k da bir yan-dan devam ediyor, ama burada “yöresel kalk›nma lideri” konumunda olanEmin Urgun’un önderli¤indeki köylüler, geleceklerinin zeytinya¤›nda oldu-¤unu anlam›fllar. Zeytinliklerine özenle bak›yorlar, dedelerinden yafll› zey-tin a¤açlar›na çocuklar› gibi bak›yorlar ve onlar› sevgiyle kucakl›yorlar.
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Sa¤anc› ve Samanl› köylüleri, hâlâ çal›fl›r durumdaki tafl bask›n›n önünde

‹smail ve Sakine Y›lmaz ‘sezon öncesinde’
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Zeytinya¤› çeflitleri
Natürel Zeytinya¤lar›:Zeytin a¤ac›n›n meyvesinden do¤alözelliklerini de¤ifltirmeyecek bir s›-cakl›kta, sadece mekanik veya fizik-sel ifllemler uygulanarak elde edilen;yeflilden sar›ya de¤iflebilen berrakrenkte ve do¤al halinde g›da olaraktüketilebilen ya¤lard›r.Üç gruba ayr›l›r: 
Natürel S›zma: Kokusu ve tad›ndakusur olmayan, serbest asitlik dere-cesi ise en çok yüzde 0.8 olan natü-rel zeytinya¤›d›r. Her türlü yeme¤euygun olmakla birlikte salatalar içinidealdir. 
Natürel Birinci: Kokusu ve tad›ndahafif kusurlar› bulunabilen, serbestasitlik derecesi en çok yüzde 2 olannatürel zeytinya¤›d›r. 
Natürel ‹kinci: Kokusu veya tad›ndatolere edilebilen kusurlar› bulunan,serbest asitlik derecesi en çok yüz-de 3.3 olan natürel zeytinya¤›d›r. 

Rafine Zeytinya¤›:Zeytinin ham ya¤›n›n yap›s›nda de-¤iflikli¤e yol açmayan metodlarla ra-fine edilmesi sonucu elde edilen verengi de sar›n›n de¤iflik tonlar›ndaolan ya¤d›r. Serbest asitlik derecesien çok yüzde 0.3’tür. ‘K›zartma Ya¤›’olarak da pazarlanmaktad›r. 
Riviera Zeytinya¤›:Rafine zeytinya¤› ile do¤al halindeg›da olarak tüketilebilecek natürelzeytinya¤lar›n›n kar›fl›m›ndan olu-flan, rengi de yeflilden sar›ya de¤i-flebilen ya¤d›r. Serbest asitlik dere-cesi en çok yüzde 1’dir. Zeytinya¤›-n›n canl› ve kuvvetli kokusuna pekal›fl›k olmayanlar bu tip zeytinya¤›n›tercih edebilir. 

Dev bir sektör…
Kendisi bir meyve, ya¤› da meyvesi-nin suyu olan zeytin, yaratt›¤› ekono-miyle bugün dünyada dev bir sek-tör… Türkiye’de s›ras›yla Ege, Akde-niz, Marmara, Güneydo¤u Anadoluve Karadeniz bölgelerindeki 30 ildevarl›¤› bilinen yaklafl›k 190 milyonzeytin a¤ac›, en büyük verimlili¤iEge Bölgesi’nde göstermifl. 2007 ra-kamlar›na göre, üretimin yüzde63’üne sahip olan Ege Bölgesi’ndeçeflit zenginli¤i de var. Ürünün bü-yük bir k›sm› ya¤l›k olarak de¤erlen-diriliyor. Ayval›k, çak›r, çekiçte, çilli,domat, erkence, ‹zmir sofral›k, Kiraz,Ayd›n memecik, memeli ve Akhisaruslu, bölgenin en önemli türleri; ayr›-ca ak zeytin, afl› yeli, dilmit, eflekzeytini, Girit zeytini, hurma kaba,hurma karaca, kara yaprak, taflaras›,ya¤ zeytini ve yerli ya¤l›k çeflitleri debölgede yetifltiriliyor. Ülke üretimininyüzde 17.6’s› Akdeniz, yüzde 14.6’s›Marmara, yüzde 4.6’s› Güneydo¤uAnadolu, yüzde 0.2’si Karadenizbölgelerinde gerçeklefltiriliyor. (‹lleregöre üretim miktarlar›: Yüzde 25 Ay-d›n, yüzde 17.3 ‹zmir, yüzde 10.6Bal›kesir, yüzde 8.4 Mu¤la olarak s›-ralan›yor…) 

Zeytinin ifllenme biçimleri
Natürel salamura: Beton havuzlar-da, sadece su ve tuzla ifllenerek ya-p›l›r. En h›zl› flekliyle bile alt›-yedi ay-da tatlan›r. 
Sele: A¤açtan kararm›fl olarak topla-n›r, tuzla muamele edilir. Baz›s›naya¤ da eklenir. Çabuk tüketilmesigerekir. Y›l›n belli dönemlerinde bul-mak mümkündür. 
Çizik: Bu da natürel bir biçimdir. Çi-zilir ve ac› suyunu b›rakmas› için tat-lanmaya b›rak›l›r. 
K›rma: Herhangi bir zeytin çeflidi k›-r›l›r ve tuzlu suda 1.5-2 ay (suyu de-¤ifltirilerek) bekletilir. Çabuk tüketil-mesi gerekir. 
Konfit: Zeytinin havayla karart›lmas›ifllemidir. Teknoloji gerektirir. Renk,stabilizatörlerle sabitlenir. 
‹spanyol: Kokteyl zeytin iflleme biçi-midir. Alkali ifllemiyle içindeki ac›l›¤›atmak için, kabuk bozmadan zeyti-nin üçte ikisine nüfus edilir ve üçtebiri fermantasyona b›rak›l›r. 3.5 aysürer. 
Kalamata: Çizilir ve sirkeyle muame-le edilir. 



Zeytine adanm›fl hayatlar



Zeytinya¤›n›n hekimi: Yahya Laleli

T›p hekimi olan Prof. Dr.
Laleli’nin hekimlik birikimi,
ailesinin Midilli kökenli
olmas›yla birleflince ortaya
yaln›zca lezzetli bir zeytinya¤›
üretimi de¤il, ya¤›n antioksi-
dan gücünü korumay› 
hedefleyen bir anlay›fl ç›km›fl. 
Laleli ‘‹yi zeytinya¤› nedir?’
sorusuna en do¤ru yan›t›
veren hekim.
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Dünyan›n da, ülkemizin de yan›t›n› arad›¤› sorular›n bafl›nda geli-yor: “‹yi zeytinya¤› nedir?” sorusu… Ülkemizin yetifltirdi¤i sayg›n bilimadamlar›ndan Prof. Dr. Yahya Laleli’nin söyledikleri, bizce, bu konudakimerak›m›z› giderecek nitelikte… Y›llard›r çeflitli panel ve aç›koturumlarda Prof. Dr. Laleli ile bir ara-ya gelir konufluruz… Yahya Bey bir t›p hekimidir; mesle¤inde dünyan›nsayg›n isimlerindendir; üstelik de Ankara’da ülkemizin en seçkin t›p labo-ratuarlar›ndan birinin sahibi ve kurucusudur. Ancak bütün bunlar onu, “iyizeytinya¤›”n› üretme sevdas›ndan asla vazgeçirmemifltir!... K›z kardefli ve çocuklar›yla birlikte, zeytinya¤› konusunda ödül av-c›l›¤›na ç›km›fl durumdalar. Neredeyse dünyada verilen tüm ödülleri;2009-Eylül ay›nda da al›nabilecek en iyi ödüllerden birini, “Los AngelesBirincili¤i”ni kazanm›fllar… Laleli Ailesi, insan sa¤l›¤› ve çevre gibi konularda son derece du-yarl›... Yahya Bey’in hekimlikten gelen birikimleri, ailenin ada (Midilli) kö-kenli olmas›, zeytincilik ifliyle birleflince baflar› kaç›n›lmaz olmufl! Zeytinya-¤›n› üretirken sadece lezzetin peflinde de¤iller; ya¤›n antioksidan gücünükoruyarak üretmeyi hedefliyorlar. Ayn› zamanda da zeytin tar›m›n›n ülke-mizdeki eski sayg›nl›¤›n› kazanmas› için çal›fl›yorlar. Aile, ürettikleri ya¤lar›n kalitesiyle bir dünya markas› olma yolundaemin ad›mlarla ilerliyor ve bu ifli çok ciddiye al›yor. D›fl bas›nda ç›kan öv-gü dolu yaz›lar ve kazan›lan ödüller, do¤ru yolda olduklar›n›n da kan›t›…‹ç piyasadaki paylar› bindelik rakamlarla ifade ediliyor belki, ama dünya-n›n birçok yerinde Burhaniye’nin “Tayl›eli” köyü tan›n›yor, o idealist insan-lar sayesinde…Yahya Bey üretimlerinin s›rr›n›, “Dünyan›n en kaliteli ya¤l›k zeytin-lerinden biri, Edremit Körfezi çevresinde yetiflen ‘Edremit Ya¤l›k’t›r. Bubölgede kendi a¤açlar›m›zdan elde etti¤imiz zeytinlerimizi kendi tesisleri-mizde, özel flartlarda iflleyip antioksidan gücünü kaybetmeyecek flekildesaklay›p ihtiyaç oldu¤u zaman flifleliyoruz” diye aç›kl›yor...  Zeytinleri, Tay-l›eli köyü mevkiinde körfeze bakan yamaçlardan ve Gömeç çevresindekizeytinliklerden elle toplan›yor. Zeytin toplan›rken tanelerin zedelenmeme-sine çok özen gösteriliyor. Toplanan zeytin en k›sa zamanda s›k›ma getiri-liyor. Bekletilmeden iflleme koyuluyor. Sadece kendi a¤açlar›n›n zeytinle-rinden kendi iflletmelerinde ürettikleri ya¤›, yine kendileri flifleliyorlar. Bir baflka hedef ise pazarlama… Hem yurtiçinde, hem de yurtd›-fl›nda ürünlerini de¤erinin alt›nda pazarlam›yorlar. Pazarlarken de kalite-den ödün vermiyorlar. Prof. Dr. Laleli, “Her zaman ya¤›m›z›n orijinini vemarkas›n› belirterek yurtd›fl› sat›c›lar› için (ABD, Almanya, Fransa) fliflele-me yapt›k” diyor.  
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Yahya Laleli zeytin seçiyor - Nedim Atilla arflivi
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Bafla dönelim ve Prof. Dr. Laleli’ye soral›m: “‹yi zeytinya¤› nedir?”‹flte yan›t›: “Zeytin, Ege Bölgesi’nin tarihin bilinen dönemlerinden beri ay-r›lmaz bir parças›. Zeytin üretilen bölge, maalesef sanki yaln›zca bugünküYunanl›lar›nm›fl gibi gösteriliyor… Bir baflka gerçek ise eski Yunan kültü-rünün uzak görüfllülü¤ünün, günümüz t›bb› taraf›ndan yeniden keflfedil-mesi ve bu mutfa¤›n sa¤l›kl› yaflam için tavsiye edilmesi... Evet, her fley-den önce iyi g›dadan bafllarsak, her g›dan›n iyi olabilmesi için üç ilke var:Bir, tüketiciye zarar vermemesi; iki hatta yararl› olmas› ve üç, mümkünselezzetli olmas› laz›m…  Zeytinya¤› için, yüksek peroksit ve beraberindeasit (ki bozuk ya¤ kokusu ve lezzeti verir) karakteri olmamal›d›r. Buna ba-z›lar›m›z ‘ya¤ kokusu’ der ve arar, ama bu yanl›fl bir fleydir. ‹yi ya¤ a¤z›ya¤lamaz, bölgesine özgü ön damaktan gelen nefeste hissedilen mey-vemsi karakteri vard›r ve ayr›ca tafl›d›¤› ‘organoleptikler’e ba¤l› olarak ge-nizde biberimsi bir yak›c›l›k b›rak›r. Bu hislerin düzeyi, ifllenme flekline gö-re az veya çok olabilir. Ama mutlak olmal›d›r! Aromas›, lezzeti olmayan,genzi yakmayan, a¤z› ya¤layan, a¤›zda ya¤l› bir his b›rakan ya¤, hele is-tenmeyen toprak- çimen-bal›k kokular› tafl›yorsa iyi de¤ildir.‹yi ya¤ sindirim sisteminin dostudur; yendikten sonra sindirilmesiiçin vücudu yormaz, tam tersine birçok fonksiyonu düzenler. Renk önemlide¤ildir ve bölgeye göre de¤iflirse de, erken toplanan zeytinden elde edi-len ya¤, geç hasada göre daha yeflildir. ‹yi ya¤ aktiftir, mantar dahil ol-mak üzere birçok maddeyi eritir; onun için de cam fliflede korunmal›, flifle-nin a¤z›nda mantar varsa temas ettirilmemelidir. ‹yi ya¤ cilde ve saça sü-rüldü¤ünde kolay emilir; cildi ve saç› yumuflat›r, parlat›r; koku da b›rak-maz! ‹yi ya¤, hava ve sudan uzak saklanm›fl, s›k›l›rken ›s› kullan›lmam›fl,zedelenmemifl ve tercihen siyahlaflmadan yani sar›-yeflil-mor renk geçi-flindeki zeytinden elde edilen ya¤d›r. Yand›¤›nda en az is yapan ya¤d›r.Yendi¤inde fark›n› hissettiren ya¤d›r. Sizin en etkin antioksidan kayna¤›-n›zd›r.”
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Tayl›eli Köyü’ndeki Laleli Tesisleri



Atatürk’ün yak›n dostu 
bir zeytinya¤c› aile: Madralar

Madra Ailesi 1917 y›l›nda
Midilli Adas›’ndan ‹stanbul’a
gelip Ya¤kapan›’nda ya¤ ve
sabun ticaretine bafll›yor.
Sezai Ömer Bey ile
Cumhuriyet Gazetesi 
kurucusu Yunus Nadi Bey
müflterek dostlar› Mustafa
Kemal Pafla’ya 19 A¤ustos
1922 tarihinde bir mektup
yazarak Sezai Bey’in
Ankara’ya gelece¤ini ve 
kendisini görmek istedi¤ini
belirterek randevu talep 
ediyorlar.
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‹stanbul’da eskiden üç “kapan” vard›. “Kapan”, yani özel iskelele-ri de olan hal… Bunlar payitaht›n temel gereksinimlerini karfl›lard›. fiimdibu kapanlardan sadece Unkapan›’n›n ad› bir semtte yafl›yor! Bugünkü Ti-caret Odas›’n›n bulundu¤u yerdeki “Ya¤kapan›” ile Rüstempafla Camii’ninoldu¤u yerdeki “Balkapan›” adlar›, çoktan unutulup gitti... Madra Ailesi de, 1917 y›l›ndan itibaren Ya¤kapan›’n›n en sayg›ntan›klar›ndan biriydi... Madra Ailesi, tam üç nesildir zeytinya¤› üretimi veticareti ile u¤rafl›yor. Sezai Ömer Bey, 1917 y›l›nda Midilli Adas›’ndan ‹s-tanbul'a gelir; “Ya¤ ‹skelesi, Numara: 5 ve 11”de ya¤ ve sabun ticaretinebafllar. ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n 142 numaral› üyesidir. Aile1920'den önce de Ayval›k'ta yerleflik düzene geçmifltir. Daha sonralar›Edremitli zeytinci ve tüccar Ali R›za (Karagöz) Bey ile 15 y›la yak›n ortakl›kyaparlar.Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Pafla, Sezai ÖmerBey’in yak›n dostudur. Sezai Ömer Bey ile Cumhuriyet Gazetesi’nin kuru-cusu Yunus Nadi Bey’in müflterek dostlar› Mustafa Kemal Pafla'ya yazd›k-lar›, Sezai Bey’in Ankara'ya gelece¤ini ve kendisini görmek istedi¤ini be-lirten ve randevu talep eden mektup, 19 A¤ustos 1338 (1922) tarihini tafl›-maktad›r! Büyük Millet Meclisi ‹cra Vekilleri Heyeti, Riyaseti Kalemi Mah-sus Müdüriyeti (Özel Kalem Müdürü) ad›n› tafl›yan ve Ankara ad›n›n çizilipüzerine Garp Cephesi yaz›lm›fl olan ve baflvuru mektubundan üç günsonraki tarihi tafl›yan Mustafa Kemal Pafla’n›n mektubu ise, Yunus NadiBey’e ve Sezai Bey'e hitaben yaz›lm›flt›r. Mustafa Kemal Pafla, flu andaGarp Cephesi’nde oldu¤unu ve bir hafta sonra Ankara’ya döndü¤ündekendileriyle bir görüflme yapmaktan memnun olaca¤›n› ve bu konu içinde kalemi mahsus müdüriyetine randevu tesisi için talimat verdi¤ini belirtirmektubunda… Her iki mektup da, ailenin özel ve önemli evraklar› olaraksergilenmektedir. Soyadlar›n› Bergama ile Ayval›k aras›ndaki Madra Da¤›’ndan alanailenin bir baflka özelli¤i de ülkenin ilk ihracatç› ailesi olmas›d›r… O devir-lerde Rusya ve ‹ngiltere baflta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine zeytinve zeytinya¤› ihracat› yaparlar. Sezai Ömer Bey’in 1959 y›l›ndaki vefat›n-dan sonra, iflin yönetimini o¤lu Cem devral›r. Sezai Ömer Madra, döne-min kalitesiyle ünlü markas› olmaya devam eder. ‹stanbul'da eski TicaretOdas› yan›nda bulunan ve ilk kurulan yaz›hane, Bedrettin Dalan zaman›n-da belediye taraf›ndan y›k›lana kadar kullan›lm›fl. 1980’den itibaren torun-lar Salih ve Sezai Madra, zeytinlikleri baflar›yla idare ediyorlar ve eski fab-rika içine kurulu modern zeytin s›kma tesisinde, flimdi de çok özel üretim-lerini sürdürüyorlar… Öte yandan, ülkemizdeki entelektüel yaflam›n içindede Madra soyad›na s›k s›k rastlad›¤›m›z› vurgulayal›m…
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Salih ve Sezai Madra

Madralar›n Atatürk imzal› onur tablosu



Girit’ten Ayval›k’a tafl›nan zeytinya¤›
tutkusu: Kürflatlar

Kürflatlar, Girit’teki
dedelerinden devrald›klar›
zeytincilik ve zeytinya¤c›l›k
mesle¤ini Ayval›k’ta 
gelifltirerek sürdürüyorlar.
1923’te mübadele ile gelen
aile önce büyük sanayi 
kurulufllar›n›n en kaliteli
zeytinya¤› tedarikçilerinden
olmufl. 1996 y›l›ndan bu yana
da üretimlerini soyadlar›yla
yap›yorlar. Mustafa ve efli
Fatma Kürflat’›n yan› s›ra
çocuklar› Ali ve Zeynep de
zeytinya¤›na gönül vermifl.
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“Zeytin tar›m›n› dedelerimizden devrald›k. Dedelerimiz Ayval›k’agöç etmeden önce, Girit Adas›’n›n Resmo kentindeki Ayorya Köyü’ndebulunan zeytinliklerinden zeytinya¤› üretimi yaparlar; ürünlerinin önemli birk›sm›n› çeflitli Avrupa ülkelerine ihraç ederlermifl. 1923 y›l›nda mübadeleile Ayval›k’a geldiklerindeyse, düzenlerini Ayval›k’ta yeniden kurmak duru-munda kalm›fllar…”Ayval›k, 1923 y›l›na kadar yok denecek kadar az say›da Müslü-man’›n yaflad›¤› bir kasaba… 1923 mübadelesi ile boflal›yor ve yenidendoluyor… Girit’ten, Midilli’den ve Balkanlar’dan göçmenler geliyor gemi-lerle… Kentin eski ahalisi de Girit’e, Midilli’ye, Atina’ya göç ediyor… Gü-nümüzde zeytinya¤›na gönül veren Giritli ailelerin bafl›nda da Kürflatlargeliyor… Kitab›m›z›n foto¤raf çal›flmalar›n› yaparken, baba Mustafa, Ayva-l›k’›n en lezzetli yemeklerini ustal›kla yapan anne Fatma Han›m ve iktisate¤itimi görmesine ra¤men ömrü zeytin a¤açlar›n›n alt›nda geçen o¤ul Ali,çiftlik evlerinde konuk ettiler bizi… O s›rada ailenin ziraat mühendisi olank›z› Zeynep baflka bir kentte idi… Foto¤raflarda da eksikli¤i hissedilenZeynep Kürflat Alanur, ailenin öyküsünü daha sonra bize flöyle anlatt›: “Biz bir aile iflletmesiyiz. Faaliyetlerimiz, zeytin tar›m›, sofral›k zey-tin ve zeytinya¤› üretimidir. Üretimimizin tümü Ayval›k’taki bahçelerimiz-dendir. Zeytincilik mesle¤ini Girit’te yaflayan dedelerimizden devrald›k veAyval›k’ta gelifltirerek devam ettiriyoruz. Ailemiz 1923 y›l›nda Ayval›k’agöç etmeden önce, Girit Adas›’n›n önemli bir zeytinci ailesiymifl. Ailemizdüzenlerini burada tekrar kurmufllar; üretimlerine burada devam etmifllerve o zamanlar zeytinya¤› sektörünün kalesi say›lan Ayval›k’ta, büyük sa-nayi kurulufllar›n›n senelerce en büyük ve kaliteli zeytinya¤› tedarikçilerin-den olmufllar. 1996 y›l›ndan itibaren ise üretimimizi kendi soyad›m›zla ya-p›yoruz. 1998 y›l›nda, Ayval›k’ta ilk zeytinya¤› ma¤azam›z› açt›k. Böylelikle Türkiye’de zeytin ve zeytinya¤› sat›fl noktalar›ndaki ilk özel ürün,ambalaj ve mekân de¤iflimini bafllatt›k. Ard›ndan 2004 y›l›nda ‹stanbul ve‹zmir’de iki sat›fl ma¤azas› daha açt›k. Bizler, ailemizden devrald›¤›m›z vehayat›m›z boyunca bizlere efllik etmifl olan zeytinya¤›n›n benzersiz güzel-li¤ini ve uzun y›llard›r süren zeytincilik u¤rafl›n› ayn› özenle, gelifltirerekdevam ettiriyor olmaktan ve üretimimizi sevenleriyle paylaflmaktan mutlu-luk duyuyoruz.”
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Ayval›k’›n en lezzetli yemeklerini ustal›kla yapan Fatma Kürflat

Baba Mustafa ve o¤lu Ali Kürflat



Zeytincilikte s›ra dördüncü 
kuflakta: Sucular

Mübadeleyle Ayval›k’a gelen
aile Sucu soyad›n›, o y›llarda
evlere ‘eflek s›rt›nda’
yapt›klar› su ticaretinden
alm›fl. Bir yandan da zeytinci-
lik yap›yorlarm›fl. Ancak
Ayval›k’a su flebekesi
ba¤lan›nca su ticareti ölmüfl.
Geriye kalm›fl zeytincilik. 
O günden sonra da Sucu
Ailesi’nin bireyleri bildikleri
tek ifl olan zeytin ve
zeytinya¤› üretiminin d›fl›na
hiç ç›kmam›fllar.
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Zeytinya¤› hakk›nda akl›n›za tak›lan bir soru olursa, buna en h›zl›ve en do¤ru yan›t› verecek insan, Ayval›k’ta Ahmet Sucu’dur. Uzun y›llarAyval›k Ziraat Odas› Baflkanl›¤›n› da yapan Sucu Ailesi’nin üçüncü kuflakyöneticisidir Ahmet Sucu ve her daim fabrikas›n›n bafl›ndad›r. Babas› HalilAmca, tam bir zeytinya¤› sevdal›s› olarak Ayval›k’taki ana ma¤azada du-rur ve gelenlere zeytinya¤›n›n ne mübarek bir fley oldu¤unu anlat›r. Babada, o¤ul da konuklar›n› “Merhaba!” diye selamlar; “U¤urlar olsun!” diye-rek yola koyar…Zeytinya¤› iflinde, neredeyse evrensel do¤ru olan “aile iflletmesi”olma zorunlulu¤u, Sucu Ailesi’nin iflletmesi olan ‘Özgün’ için de geçerli-dir… Aile soya¤ac›n›n yüzy›la yaklaflan üretim geçmiflinde, dört temel ki-lometre tafl› var. Bunlardan birincisi, aile bireylerinin 1923'de mübadeleyleMidilli'den Ayval›k'a yerleflmesi… Kendilerine soyad› olarak ‘Sucu’ ad›n›seçmelerinin sebebi de, evlere “eflek s›rt›nda” su ticareti yapmalar›ndangeliyormufl. Ancak evin çark›n› döndüren zeytincilikmifl… Ahmet Sucu,“Biz bugün yönetimde olan Sucu Ailesi’nin üçüncü kufla¤› olarak, Cumhu-riyetimizin o en zor y›llar›nda, modern üretimi bilmifl ve gerçeklefltirmifl ah-fad›m›z› sayg›yla anmay› görev biliyoruz” diyor gururla.‹kinci kilometre tafl› ya da kader ân›, 1955'te yaflanm›fl! Ayval›k'aflebeke suyu ba¤lan›nca, Sucu Ailesi’nin su ticareti yapma flans› da kal-mam›fl… Su ticaretinden geriye kalan en önemli fley ise, ailenin güvenilir-li¤i olmufl. O günden bugüne Sucu Ailesi’nin bireyleri, bildikleri tek ifl olanzeytin ve zeytinya¤› üretiminin d›fl›na hiç ç›kmam›fllar...  1990 y›l›nda Sucu Ailesi’nin yüksek e¤itim alm›fl olan üçüncü ku-fla¤›, üretimle ticareti birlikte bar›nd›ran bir yap›lanman›n içine girmifller.Ticari faaliyetlerin “Özgün Zeytincilik” ad›yla yürütülmesi karar› da, üçün-cü kilometre tafl› olmufl. Yarat›lan güvenle beslenen sat›fl hacmindeki ar-t›fl, 2005'de stratejik bir karar ald›rm›fl aileye! Zeytin iflleme ve zeytinya¤›s›kma da mevcut atölyeden ç›k›lm›fl, fabrika üretimine geçilmifl. Ancak bukarar, daha çok üretmekten çok, daha sa¤l›kl› ve kaliteli üretim yapmakad›na al›nm›fl. Ahmet Sucu, “Özgün Zeytincilik tesislerinde, halen y›lda2500 ton zeytinya¤› ve 500 ton zeytin, natürel tarzda üretiliyor, diyemeye-ce¤iz, haz›rlan›yor demek daha do¤ru olacakt›r” diyor.Sucu Ailesi gelece¤e güvenle bak›yor ve gelece¤ini planlam›fl bi-le... Yine Ahmet Sucu’dan dinleyelim: “Bildi¤imiz iki gerçek var: ‹lki, SucuAilesi ‘üretimde dalya’ demeden, dördüncü kuflak iflbafl›na geçecektir.‹kincisi, ‘kaliteli üretim’ ya da ‘butik ürün’ gibi gizemli sözlere sar›lmadan,standart ve performansla kurumsallaflmay› deneyece¤imizdir. Sucu Ailesi,zeytinya¤›n›n sadece “ya¤” olmad›¤› felsefesinden hareket ederek, Ayva-l›k zeytinya¤›n› dünyaya tan›tmay› hedefliyorlar.
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Halil ve Ahmet Sucu



Bergamal› zeytincilerin 
babas›: Emin Urgun

Bergama’daki küçücük
dükkân›nda Pergamon
markas›n› yaratan ve üretim
konusunda yöre köylülerine
liderlik yapan Emin Urgun’un
amac› yak›n vadede köy
adlar›yla ya¤ markas› yarat-
mak. ‘‹smailli Köyü S›zmas›
gibi adlarla, özel ambalajlar›
içersinde ya¤ üretip al›c›s›yla
buluflturaca¤›z’ diyor.
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“Bergama’n›n bir soka¤›ndan bal, bir soka¤›ndan ya¤ akar” der-ler… Bölgenin bal› da, ya¤› da hem bol, hem meflhurdur. Bergama zey-tinya¤›n› farkl› k›lan ise, ekolojik yap›dan kaynaklan›r; topra¤›n mineral ya-p›s›n›n klorofil ile buluflan fotosentezi ile Madra ve Yunt da¤lar›ndan gelenhava ak›mlar›n›n katk›s›, ola¤anüstü bir mikro-klima oluflturur. Bu yüzdenyörenin zeytinya¤›n›n nefaseti de baflka bir yere benzemez… Bergama'da da antik dönemden bu yana zeytin a¤ac›n›n varl›¤›biliniyor; yani zeytinya¤›n›n ünü antik ça¤a dayan›yor: Ayval›k ya¤›n›nça¤la yeflili ya da koyu yeflile çalan rengine karfl›l›k, Bergama ya¤›n›nrengi saman sar›s›d›r… Parlak bir rengi, çamf›st›¤› ve kekik kar›fl›m› harikabir aromas› vard›r. Bergama bir sanayi kenti olmad›¤›ndan ve zeytin ekimalanlar› da da¤larda, yamaçlarda oldu¤u için, ya¤› tamamen organiközelliklere sahiptir. Bölgenin hâkim rüzgâr› kuzeydo¤udan eser ve gecegündüz aras›ndaki ›s› fark›, Bergama zeytinya¤›na ayr› bir özellik katar.Bergama, sadece tar›msal ürünleri ile de¤il, özellikle de arkeolojikzenginlikleriyle dünyaca meflhur! Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda tan›nm›fll›¤›çok fazla... Yerli, yabanc› y›ll›k bir milyonun üzerinde ziyaretçisi var!.. Evet, ama Bergama zeytinya¤›n› kim bilir, kim tan›r? Hak etti¤isayg›nl›¤› görür mü? ‹flte bu sorular›n yan›t›n› aramak için yola ç›kt›¤›m›z-da, küçücük dükkân›nda “Pergamon Tar›m Ürünleri”’ markas›n› yaratan veyaflatan, üstelik de köylülere liderlik yapan Emin Urgun ile tan›flt›k. Köylü-ler ona inan›yor, o da çal›flkan ve üretici köylülere… Urgun, yak›n vadedeBergama köylerinin ad›yla bir ya¤ markas› yaratmay› hedeflediklerini anla-t›yor heyecanla: “‹smailli Köyü S›zmas› gibi adlarla, özel ambalajlar› içeri-sinde ya¤ üretip al›c›s›yla buluflturaca¤›z. Do¤ru olan marka yaratmak,a¤›z tad› oluflturmak. Çok büyük düflünürsek ilkelerimizin d›fl›na ç›kar›z, oda ürünün kalitesini etkiler, bozar. Baz› iflletmelerinde kimyasal ifllem sözkonusudur. O da damak tad› aç›s›ndan çok iyi bir fley de¤ildir.”Bergama yöresindeki da¤ köylerinde, klasik yöntemle zeytinya¤›üretmek hâlâ geçerli... Narl›ca’da Kaz›m Akflit; Sa¤anc›’da Ertan Karabi-ber; T›rmanlar’da Bayram Gencer, Mehmet Talay; Akçenger’de köy muh-tarl›¤› taraf›ndan nefis ya¤lar üretiliyor. Çeltikçi, Çürükba¤, Mahmudiye,Örenli ve Samanl›köy’ün ya¤lar› da pek lezzetli… Zeytin ve zeytinya¤› ar-t›k tüm Bergama'n›n gözbebe¤i olmufl durumda… Bütün üreticiler gibi,biz de ayn› fleyi söyleyelim: “‹yi ki Emin Urgun var…”
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Emin Urgun Bergama’daki flirin dükkan›nda

Bergama Asklepionu
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Sab›r Nine: Toplayan da 
yiyen de zeytinci

Zeytin kutsal bir a¤aç… Uzun ömürlü, istikrarl›, meyvesi lezzetli…Ya¤› da öyle, bereketli, yararl›... Dallar› bar›flç›… Yetiflti¤i yere de¤er ka-tan bir a¤aç… Ama zeytinin gizli bir yan› daha var, o da terapi özelli¤i…Özellikle kent yaflam›na s›k›fl›p kalm›fl olanlar için, zeytin üzerine muhab-bet etmek bile rahatlat›c›d›r. Hele hasat telafl›nda sokaklara sinen o misgibi koku, kentin yorgunlu¤una birebirdir, ilaç niyetine… Ege’de ister taflbask›yla, ister ça¤dafl yöntemlerle ya¤ s›k›ls›n her taraf zeytin kokar mev-siminde... Ege kasabalar›n›n, köylerinin ortak heyecan›d›r zeytin ve zeytin-ya¤›… Yolunuz zeytin memleketi Ayval›k’a düflerse hasat zaman›, zeytineyak›n duran insanlardaki heyecan› da gözleyin… “Herkes zeytincidir. Toplayan da yiyen de zeytincidir” diyen Sab›r Nine’nin foto¤raf›na flöyle bir bak›n… O bir zeytin insan›… Bat› Ana-dolu’daki binlerce zeytinci kad›ndan biri… Verdi¤i tüm emekleri, çekti¤itüm çileleri görürsünüz yüzünde, sonu mutlulukla biten… Bak›n foto¤raf›-na, taze zeytinya¤› kokusu gelmedi mi burnunuza?..

Ay›klama kâhyas› Gömeçli Ahmet

Zeytinya¤› denince, akla ilk gelen sa¤l›kl› ve uzun bir yaflamd›r el-bette. Ama zeytin a¤ac› binlerce y›ld›r bunun çok ötesinde baflka önemliifllevler de üstlenmifltir. Karanl›klara ›fl›k, kad›nlara güzellik ve atletlere güçkayna¤› da olmufltur.  Zeytin a¤ac› -bilgeli¤inden olacak- alçakgönüllü bir a¤açt›r.O a¤açlar› da güzellefltiren insanlar vard›r, bilir misiniz?.. “Ay›kla-ma kâhyas›” denir o de¤erli insanlara; yapt›klar› ifle hayrand›rlar… Budar-ken zeytin a¤açlar›n› bileklerinin gücü, ellerinin ayar› önemlidir; hassast›riflleri… Gömeçli Ahmet Demirtafl flöyle anlat›yor yapt›¤› ifli: “Benim laka-b›m ‘Alabros’tur… A¤açlar›n saçlar›n› düzeltir gibi yapt›¤›mdan iflimi, böy-le derler bana… A¤açlar› yak›fl›kl› hale getirmektir benim iflim…” Ne denir ki, ellerine sa¤l›k.

Gömeçli Ahmet zeytin a¤açlar›n› “yak›fl›kl›” hale getiriyor Sab›r Nine Kazda¤›’n›n eski ad›yla Tahtal›, yeni ad›yla Çaml›bel Köyü’nden



Öldükten sonra da ölmez a¤ac›
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Zeytin ve zeytinya¤›, art›k Ege ve Marmara bölgelerinin ürünü ol-maktan ç›kt›. Türkiye’nin her yöresine zeytin ekildi, ekiliyor: Artvin, Trab-zon, Adana, Mersin, Mardin/Derik, Gaziantep, Nizip, Tekirda¤… Örneklerdaha da ço¤alt›labilir... Türkiye’de zeytincilik kabuk de¤ifltiriyor. Art›k ata-dan kalma zeytinliklerde, ilkel yöntemlerle küçük çiftçinin yapt›¤› aile tar›-m› olmaktan ç›kt› ifl… Büyük zeytin plantasyonlar› oluflturuluyor!Ama eski ad›yla Tahtal›, yeni ad›yla Çaml›bel köyünün mezarl›¤›n›flöyle bir ziyaret ederseniz, mezar tafllar›n›n bile zeytin dallar›yla süslendi-¤ini göreceksiniz… Anadolu’da zeytin a¤ac›n›n bir ad› da ‘ölmez a¤a-c›’d›r… Öldükten sonra da “Ölmez A¤ac›”.
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Zeytini sat›n al›rken 
dikkat!
• Ürün ambalajl› ve markal› olmal›;etiket üzerinde üretim ve son kullan-ma tarihleri ile besin de¤erleri yeralmal›. • Salamural›k siyah zeytinin ambalaj›aç›ld›¤›nda, zeytinin siyah rengininkoyu ve aç›k kahverengi tonlara dö-nüfltü¤ü görülebilir. Bu do¤al bir du-rumdur. Zeytin havayla temas ettik-ten sonra tekrar eski koyu renginedöner. • Ambalaj› fliflmifl ürünler al›nmama-l›d›r. Bu durum, ürünü bozan mikro-organizmalar›n geliflti¤ini, zeytinintatlanma sürecinin tamamland›¤›n›ve ürünün hijyen için gerekli ›s›l ifl-lemden geçmedi¤ini gösterir. • Konserve etiketlerinde pastörizeveya sterilize edildi¤i belirtilmelidir. • Paslanm›fl veya y›rt›k ambalajl›ürünler al›nmamal›d›r. • ‹çi görünen ambalajda ürün al›n›-yorsa, zeytin büyüklüklerinin homo-jen, salamura suyunun da berrak ol-mas›na dikkat edilmelidir. • Firma ad› tüketici için kalite güven-cesi oldu¤undan, aç›kta sat›lan zey-tinlerin yan›nda ambalajl› bir örne¤i-nin bulunmas›na dikkat edilmelidir. 

T›bb›n son buluflu: 
Zeytin yapra¤› çay›…
Farmakoloji bilimi, zeytin yapra¤› ça-y›n›n da son derece yararl› oldu¤u-na ve mucizeler yaratt›¤›na kanaatgetirdi son y›llarda… Zeytin yapra¤›çay›n› haz›rlamak ise çok kolayd›r:Bir yemek kafl›¤› k›y›lm›fl kuru yap-rak al›n›r, üzerine kaynar su dökülür,a¤z› kapal› bir flekilde 10 dakika ka-dar bekletildikten sonra süzülür, içi-me haz›rd›r. Bu çay› günde 2-3 keziçebilir; limon ya da bal ilave ederektatland›rabilirsiniz. Zeytin yapra¤›çay›n›, piyasada haz›r bitki çay› ola-rak da bulabilir ve afiyetle tüketebi-lirsiniz... 

Neden zeytinya¤› 
tüketmeliyiz!
Sa¤l›kl› koflullar gözetilerek zeytin-ya¤› sat›n alma kurallar›na dikkatedildi¤i takdirde, zeytinya¤›n›n insansa¤l›¤›na son derece olumlu etkilerivar. Unutmay›n, Akdenizlilerin sa¤-l›kl› ve uzun yaflamalar›n›n s›rr› dabu! .• Zeytinya¤› anne sütüne en yak›ns›v›d›r.• Zeytinya¤› vücut için gerekli olanancak sentez edilemeyen temel ya¤asitleri ile sade ya¤da eriyebilen Evitamininin kayna¤›n› oluflturur. • 16 mililitre zeytinya¤›, 120 kaloriiçerir. Yüksek kalori de¤erine sahipolan ürün, meyve suyu gibi do¤altüketilebilen tek ya¤ olma özelli¤inesahiptir. • Kalp-damar hastal›klar› baflta ol-mak üzere; sindirim sistemi, kemikyap›s›, beyin ve sinir dokular› üzerin-de de çok önemli yararlar› bulun-maktad›r. • Kolesterolün damar t›kan›kl›¤›nayol açan ‘LDL’, yani kötü bilefleniniazalt›c› rol oynarken, yararl› ve koru-yucu olan ‘HDL’ bileflenini de¤ifltir-mez. 

• Mide asidini dengeledi¤i için gas-trit veya düodenal ülserlere karfl› ko-ruyucudur. • Ba¤›rsak taraf›ndan en iyi emilebi-len ya¤d›r, ba¤›rsaklardan geçiflidüzenler. • Kemik mineralizasyonunun iyilefl-mesini sa¤lar ve normal kemik geli-flimine yard›mc› olur. • Zeytinya¤›nda yaklafl›k yüzde 80oran›nda bulunan ‘oleik asit’, annesütündeki en önemli ya¤ asididir vedo¤umdan hemen sonra bebe¤insinir dokular›n›n geliflmesinde temelbir iflleve sahiptir. • Bebek bekleyen ve emziren anne-lerin beslenmesinde en uygun ya¤-d›r. • Dokular›n yafllanmas›n› önler veyafllanman›n beyin fonksiyonlar›üzerindeki y›prat›c› etkisini azalt›r.
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Son söz yerine

93ZEYT‹NYA⁄I ANITLARI

Zeytinde insana iyi gelen bir t›ls›m var. Zeytin a¤ac›n›n sayg›uyand›ran bir duruflu var. Ege çocu¤u oldu¤umuz için de¤il; zeytin, sekizbin yafl›nda oldu¤u için belki… Belki onca zaman nice insan›n ekme¤inekat›k oldu¤u için, yüzünü güldürdü¤ü için… Ocaklar›, bacalar› güzel gü-zel tüttürdü¤ü için belki... Kabul edelim ki, bu nimet insanl›¤a do¤an›n birlütfu; k›ymetini bilmek, hakk›n› vermek gerekir.fiimdilerde zeytin de küresellefliyor hay›rl›s›yla... Hayat›m›z› küre-sel e¤ilimler belirliyor ya, zeytin küresellefltikçe Anadolu’da sayg›nl›¤› daart›yor. Daha çok dikiliyor a¤ac›, daha çok s›k›l›yor ya¤›… Zeytin a¤ac›,post modern yaflama itiraz›n bir sembolü haline geliyor. Bütün bu hoyratl›-¤a, böyle narin bir yan›t...  Zeytin Anadolu’dan ç›kma oldu¤u halde, ülkemizde adeta yeni-den keflfediliyor. Sadece zeytin mi? K›y›lar›m›z›n, koylar›m›z›n, da¤lar›m›-z›n, ovalar›m›z›n, bu topra¤›n, bu suyun k›ymetini de arada bir hat›rlar gibioluyoruz; bal›k haf›zas› var ya bizde, sonra hemen unutuyoruz… Bir fark›-na var›yoruz elimizdekilerin, bir derin uykuya dal›yoruz… Zeytin a¤ac› kadar uzun, zeytinya¤› kadar sa¤l›kl› ve lezzetli biryaflam dile¤iyle… 
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