
                      Temiz Sohbetlerin Ekim Ayı Konuğu  

                                   Sayın Ezgi Dursun   

                       SLOW FOOD ANTALYA LİDERİ 

        Üzüm, Anadolu topraklarında yüz yıllardır yetişen 
bir meyve. Arkeolojik çalışmalara baktığınızda, şaraba 
ve üzüme dair ilk izleri, özellikle Bereketli Hilal denen 
bölgede görürsünüz. Bu bölge Akdeniz'i de içine alan bir 
bölgedir. Antalya, Likya uygarlığına ev sahipliği yapmış 
bir bölgede yer alır ve o dönemlerden beri Akdeniz'in 
simgeleri olan üzüm, zeytin ve narenciye, bu 
topraklarda tüm çeşitliliği ile yetiştirilmeye devam 
edilmiştir. Bağ bozumu ise bu bolluk bereketin en güzel 
simgelerindendir.                     
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Ezgi Dursun 
kimdir? Bize 
biraz kendinden 
bahsetmek ister 
misin? 
Tabii. Antalya'da doğdum Ankara'da 
okudum ve büyüdüm. On yıllık 
konservatuvar eğitimimin ardından 
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda  
çalıştım. Ardından Roma'da üç, 
Floransa'da iki sene, viyola üzerine 
uzmanlık eğitimlerimi tamamladım ve 
şu anda meslek hayatıma Antalya 
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nda 
devam etmekteyim. İtalya'daki bu 
eğitim süreleri içinde, halkın ve 
işletmelerin yerelliğe, geleneksel 
üretim yöntemlerine ve bölgeselliğe 
olan saygıları beni çok etkiledi. 
Antalya ve bulunduğu bölge olan 
Akdeniz'in geleneksellik ve ürün 
çeşitliliği potansiyeline inanarak, 
değerli kurucu üyelerimiz ile beraber 
2014 yılında Slow Food Antalya'yı 
kurduk. O gün bugündür, Antalya ve 
çevresinde kadim bilgiler ışığında, 
iyi-temiz-adil gıda etiğine uygun 
üretim yapan üreticileri araştıran, 
geleneksel üretim yöntemlerinin 
kaybolmamasına yönelik katkı 
sağlamak adına, yaşadığımız coğrafya 
içinde envanter toplayan, uluslararası 
bir sivil toplum kuruluşunun 
liderliğini yapmakta olan bir sanatçı 
ve şarap severim.   

Sonbaharda Türkiye’de 
öne çıkan başlıklardan biri “bağ bozumu”. Bağ bozumu kavramı 
ekonomik bir faaliyetten ziyade sosyolojik ve kültürel değerlerin 
sürüdürülebilirliğini çağrıştırıyor sanki. Bağ bozumu deyince senin 
aklına ilk ne geliyor? 
Üzüm, Anadolu topraklarında yüz yıllardır yetişen bir meyve. Arkeolojik çalışmalara baktığınızda, şaraba ve 
üzüme dair ilk izleri, özellikle Bereketli Hilal denen bölgede görürsünüz. Bu bölge Akdeniz'i de içine alan bir 
bölgedir. Antalya, Likya uygarlığına ev sahipliği yapmış bir bölgede yer alır ve o dönemlerden beri Akdeniz'in 
simgeleri olan üzüm, zeytin ve narenciye, bu topraklarda tüm çeşitliliği ile yetiştirilmeye devam edilmiştir. Bağ 
bozumu ise bu bolluk bereketin en güzel simgelerindendir. Tüm yıl, tıpkı bir bebek büyütürcesine bir 
hassasiyetle bakılıp, ilgilenilen bağlardan, yalnızca tek bir sefer ürün alınacaktır. Yıl boyunca hassasiyetle 
bağları kontrol edip ilgilenen bağcı, önolog, winemaker ve üzümleri toplayan köylülerin emeğidir. Önce 
toprağa, bulunduğu coğrafyaya, sonra da ona emek ve değer veren insanoğluna saygıdır bağ bozumu benim 
için. Bizim kadehlerimizi doldurup keyfine vardığımız o üzüm suyu, ardında derin bir geçmiş, tarih ve hikaye 
barındırır. Kıymetini bilmek lazım. 
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Türk kültüründe ‘erken kalkan yol alır’ derler… Bağ bozumları da 
sabahın ilk ışıklarıyla başlıyordur sanırım. Bu kültürü bize biraz 
anlatabilir misin? Olmazsa olmaz ritüeller var mı? Ve tabiki ‘bağ 
bozumu’ için üreticilerin kulağına küpe olması gereken kriterler 
nelerdir? 
 Gelenekselleşmiş ve her bağ bozumunda ritüel haline gelmiş bir durum yoktur ama dolunay zamanı üzüm 
hasatı, bereketli olması adına bir batıl inançtır. Fakat üzümlerin, aromatik yapılarını kaybetmemeleri açısından 
gün doğmadan toplanmaları önemlidir.  

Bağcılıkta verimliliği arttırmak için ne gibi çalışmalar yapıyorlar, 
sertifikalı tohum önemli mi? Ata tohumlarına sahip çıkılmış mı?  
Tam tersine kaliteli şıra olması adına düşük verim tercih edilir. Bağı kurulduktan sonra bağcı, önolog ve wine 
maker, beraberce titiz bir şekilde çalışarak kurulan bağdan en kaliteli ürünü alabilmek için yıl boyunca bağ ile 
yakından ilgilenir ve bağı, iklimi, toprağı, 
kısacası üzüme etki eden tüm unsurları içinde 
barındıran teruarı inceler. Evet, bir sertifikasyon 
durumu var. Ülkemizde de yurtdışında da, 
sertifikalı omcalar tedarik eden firmalar 
bulabilmek mümkün. Bağınızı kuracağınız 
bölgenin teruarına uygun şekilde seçeceğiniz 
sertifikalı fidanlar ile bağ kurulur ve her sene aynı 
asmalardan ürün alınır.  

Sence bağcılıkta geçmişten 
günümüze neler değişmiş ve 
neden? Hala ‘bakarsan bağ 
olur, bakmazsan dağ’ diyebilir 
miyiz? :)  
Genel olarak her şey geleneksel olarak devam. 
Yeni teknolojiler, modern yöntemler şarap 
yapımında ve bağcılıkta çok tercih edilmez. Şarap 
yapımı ve bağcılığın, olabildiğince gecmisten 
gelen bilgiler ve deneyimler ışığında devam 
etmesi tercih edilmektedir. 
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Tarımda kullanılan zirai ilaçlar günümüzün en tartışmalı 
konularından biri. Bağ hastalıkları ve zararlıları ile mücadele için 
neler yapılmaktadır? Bağ hastalıkları ile mücadelede doğaya zarar 
verilmemesi için üreticilere ne gibi tavsiyeler verebiliriz? 
Külleme hastalığıyla (mantar hastalığı) çok karşılaşılaşılıyor. Bunun için biyolojik mücadele çok ise yaramıyor. 
Yağmur yağdıktan sonra asmaların ıslanması sebebiyle oluşan bir mantar hastalığıdır bu. Bunun oluşmaması 
için belli miktarlarda Kükürt kullanılır. Bağdaki tüm asmaları, yağmur sebebiyle ıslandıktan sonra tek tek 
kurulama şansı olamayacağı için, bağı kurduğunuz yerin iyi rüzgar alan nemsiz bir bölge olması, asmalar 
ıslansa bile, doğal biçimde çabuk kurumasını sağlayacaktır. 

Türkiye’de yaklaşık 60 üzüm çeşidinin üreticiliği yapılıyormuş. 
Antalya nezdinde öne çıkan üzüm çeşitleri nelerdir, bağ bozumu 
dönemleri ne zamandır  ve hangi alanlarda etkin bir şekilde 
işlenirler? 
Herbirini tek tek sayamayacak olsam da ülkemizdeki yerel üzüm çeşitliliği özellikle kırmızı üzüm türleri 
üzerindendir. Antalya-Elmalı'nın Acıkara, Amasya'nın Merzifon Karası, Ankara'nın Kalecik Karası, Datça'nın 
Knidos Karası, Tarsus'un Patkara'sı, Denizli'nin Çalkarası, Foça'nın Foça Karası gibi daha bir çok şaraplık 
üzümümüz bulunmaktadır. 
Bunlar, yalnızca günümüze kadar 
gelmiş olanlar olup, geçmişten 
günümüze kadar olan tarihsel 
süreçte kim bilir kaç üzüm cinsi 
yok olup gitmiştir... Antalya- 
Elmalı'da üretim yapan bir aile 
işletmesi olan Likya Wines, 
Antalya bölgesine özgü Tilki 
Kuyruğu, Acıkara ve Fersun gibi 
yerel üzümler üzerine 
araştırmalar yaparak şarap 
üretimine devam etmektedir. 
İklim koşullarına bağlı olarak 
ortalama bir şey söyleyecek 
olursak, Elmalı'daki hasat 
Ağustos ortası Sauvignon Blanc 
ile başlar, Ekim başından 8-9 
Ekim'e kadar Acıkara ile devam 
eder ve  Ekim'in 20 si gibi de 
Boğazkere ile son bulur.  
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 ‘Katma değer katabilmek, üründe küçük dokunuşlarla büyük 
farklılıklar yakalamak, markalaşmak…’ gibi kavramlar ürün 
işlenmesinde en çok karşımıza çıkan başlıklar. Antalya’da üzüm 
işlenmesinde senin dikkatini çeken ve markalaşmak adına çıkan 
öne çıkan ürünler var mı? Ve tabiki bu ürünler iyi, temiz ve adil mi?  
 Aynı zamanda bir Slow Food Antalya destekçisi olan Likya Wines, bağlarındaki üzümlerinin çekirdeklerinden, 
antioksidan değeri oldukça yüksek olan üzüm çekirdeği yağı üretmekte ve yine aynı çekirdekleri, üzüm 
çekirdeği tozu olarak satışa sunmaktadır. Bu, katma değer ve besin değeri açısından oldukça değerli bir 
örnektir. 

  

İyi, temiz ve adil 
üretildiğini düşündüğün 
üzümün en çok hangi 
halini seviyorsun, nasıl 
tüketiyorsun? 
 Şarap ve sirke halini seviyor, her ikisini de 
mutfağımda farklı alanlarda 
değerlendirmekten hoşlanıyorum. 

 ‘Hayat yiyince güzel’ 
cümlesi bana seni 
çağrıştırıyor :) Ezgi’nin 
olmazsa olmaz yiyecekleri 
nelerdir ve yeme 
alışkanlığı nasıldır? 
Mutfağından eksik 
etmediğin ürünler var mı ? 
 Pek et ve hayvansal ürün arayan bir insan 
değilim. Vegan ya da vejetaryen değil ama 
plant based (bitkisel temelli) besleniyorum 
diyebiliriz. Mutfağımdan eksik 
etmediklerime gelirsek; Zeytinyağı, şarap, 
makarna, sarımsak, bilimum kokulu otlar, 
yeşillik ve envai çeşit tahıl ürünü 
diyebilirim.  
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İyi, temiz ve adil bir 
dünya için sen 
hayatında  ne gibi 
değişikler yaptın, bize 
tavsiyelerin nelerdir 
ve muhakkak 
yapmalısın, konfor 
alanından çıkıp 
kendini zorlamalısın 
dediğin 
alışkanlıkların 
nelerdir? 
Yediğimi sorgulamak, nerede, nasıl, 
neden üretildiğinin peşine düşmek 
beni peşinden sürükleyen en önemli 
unsurlar oldu her zaman. O yüzden 
yerelliğe, mevsimselliğe ve doğaya 
saygılı ürünler üreten ve geliştiren 
herkesi / firmayı, hem hayatımda 
hem mutfağımda tercih ediyorum. 
Konfor alanından çıkmak denince 
de; Canım ne istiyorsa değil de, 
evimde, buz dolabımda, kilerimde 
ne varsa, öncelikle onları 
değerlendirip, canımın ne istediğine 
ses vermeyi sonrasında tercih 
ediyorum. Bu bir tek mutfakta 
değil, evimde, gardrobumda, iş 
yerimde, kısacası hayatımın 
genelinde böyle. Bu anlamda 
elimdekiler ile yetinemediğim 
yalnızca iki istisna var;  Şarap ve 
zeytinyağı :) Onlar hep en baş 
köşede, benim tercihim, seçtiğim, 
sevdiğim, keyif aldığım neyse o 
olacak şekilde evimde yerini 
alıyor :)  

Saygılarımla… 

Fatma Temel  
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Anamız Akdeniz 
Nizamettin Şen  

2020 yılı “Patara Yılı” ilan edildikten sonra Patara Antik kentinde 
kazılar hızlandırıldı.Akdenizin en gizemli uygarlığı Işık Ülkesi 
olarak adlandırılan Likya Bölgesinin keşfi yeni kazılarla günden 
güne daha çok aydınlanıyor. Patara’da en son bir Mutfak ve Kadın 
Odası bulundu. Mutfakta bulunan gereçlerin dışında mutfak 
kültürüne ait bulguların açıklanmasını heyecanla bekliyoruz. 
Akdeniz yemek kültürünün geçmişine ait ne bulgular ortaya çıkacak göreceğiz. 

 Akdenizlilik; bir coğrafya, köklü bir tarihi geçmiş, ulusal kültürlerin ortak bir evrensel 
bileşkesiyle yoğrulmuş bir “ yaşam tarzı” dır. 

Akdeniz’i sadece denizdeki kıyılarla, tarif edilmenin yanlış olduğunu “Akdeniz’in 
Kitabı“ yazarı Predrag Matvejevic’i okuyunca daha iyi anladım. 

“Antik dünyanın bilgeleri, Akdeniz’in zeytinin yetiştiği bölgelerle sınırlı olduğunu 
öğretirdi. Ancak bu, her zaman ve her yerde doğru değildir; kıyıda olmasına karşın 
Akdenizli sayılamayacak yerler olduğu gibi, biraz içeride olmakla birlikte , az da olsa 
Akdeniz özellikleri gösteren bölgeler vardır.” 

Türkiye’nin Akdenizli kimliği konusundaki tezler ve yorumlar ne yazık ki ülkemizde 
geniş bir tabanda konuşulmamaktadır. Oysa konunun bizim dışımızdaki tüm 
yabancılarca daha çok konuşulduğunu ve bu olgunun , imajın detaylarıyla birlikte onlar 
üzerindeki olumlu etkisi tartışılmaz.  
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Bizim tanıtımda ve imaj çalışmalarımızda vurgulamaktan kaçındığımız ama yapılan araştırmalarda tercih 
nedenleri arasında ikinci sırada yer alan bu özelliğimize bir tamamlayıcı varlığımız var ki o da Anadoluluktur.  

Ne demektir Anadoluluk? Anadoluluk hiç şüphesiz Akdenizlilik içindeki Ulusal bir tarih ve kültürel yapıdır. 

Anadolu’nun 13.000 yıllık sahipleri (Göbeklitepe- Urfa)  bizler, arkamıza güneşi alarak “Akdeniz’e bir at başı 
gibi uzanan “ bu yurda bir doğu rüzgarı getirdik ki, tıpkı İpek Yolu gibi onu bereketlendirdik ve ışıklandırdık. 

Anadoludan dünyaya, kendi müzik motiflerimizle seslenmiş Sayın Zülfü Livaneli, yaşamından anılarını 
topladığı "Sevdalım Hayat" kitabında konuyla ilgili ilginç bir anısı var; Paris'te Yaşar Kemal'e bir grup 
sanatçıyla birlikte 1984 yılında Légion d’Honneur Nişanı’nın “Commandeur” (Komutan) ödülünü, Fransa 
Cumhurbaşkanı Mitterand'dan 
alırken, yanında meşhur 
yönetmen Fellini varmış. Yaşar 
Kemal ve Felleni'nin bir birine 
çok benzerliğini fark eden 
Zülfü Livaneli bunu onlara 
söyleyince, hangisinin 
söylediğini hatırlamıyorum 
ama  "Anamız Akdeniz" 
demişler. 

Fotoğraflar kaynakça: 

Fotoğraf 1 : Habertürk arşiv 

Fotoğraf 2: patara /Ntv arşiv  

Fotoğraf 3 : pazara / Hürriyet arşiv  
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PANDEMİ DÖNEMİNİN 
TARIMA ETKİSİ  
Prof.Dr.Derya ÖNDER (ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Yapılar ve Sulama Bölümü ) 

Koronavirus (Covid-19) Kasım 2019’da Çin’de başlayarak şu 
anda dünyayı tamamen sarmış durumdadır. Dünya Sağlık 
Örgütünün tüm dünyada hastalığı “pandemi” ilan ettiği bu 
dönemde virüs için gerekli karantinalar kısıtlamalar belki 
aylarca sürecek ve bitiş tarihleri belirsiz görünmektedir. Bizler 
pandeminin dünyadaki tarım sistemleri üzerindeki dolaylı 
etkilerine diğer bir ifade ile tarihe tanıklık etmekteyiz. 

Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de yaşamın her alanında çok önemli değişikliklere sebep oldu ve 
olmaktadır. Sağlıktan tarıma tüm sektörlerde, eğitimden iş 
hayatına her alanda yaşadığımız olağanüstü gelişmelerin 
etkilerini önümüzdeki yıllarda da göreceğiz. 

Koronavirüs salgınının dünyanın tüm toplumlarında meydana getirdiği öne çıkan üç önemli değişiklik; 
hareketliliğin azalması/durması, belirsizliğin/istikrarsızlığın artması ve sağlık endişesiyle oluşan yeni 
tutumlardır. Hayatın akışındaki bu değişiklikler, ekonomide arz-talep dengesini ve fiyat oluşumunu şok 
niteliğinde etkilemektedir. Turizm, sanayi gibi birçok sektör pandemi döneminde önemini yitirirken tüm 
insanların yaşamının devamlılığı için gerekli gıdaların temini için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda 
birçok ülke ardı ardına tarımsal faaliyetlerin ve gıda üretiminin devamı için önlemler açıklamaktadır. 

Ülkelerin aldıkları önlemler kapsamında; karantina uygulamaları, sınırların kapatılması, ulaşımın engellenmesi, 
hatta sokağa çıkma yasağına kadar varan önlemlerin yaşamsal gereklilik olan tarım ve gıda üretimi ve 
tüketimini nasıl etkileyeceği tartışmaları gündemin ana konuları arasında yerini almaktadır. Öte yandan, 
tarımsal üretim ve gıda güvenliği konusunda ise farklı görüşler söz konusu olmakla birlikte, tüm dünyada bu 
salgın bir kez daha tarım ve gıdanın önemini ön plana çıkarmıştır. Endişe verici olan, gıda sistemlerinin 
bozulması ve gıda güvenliği üzerindeki etkisidir. Hemen hemen tüm ülkelerin gelir yelpazesindeki gıda dağıtım 
kanalları büyük ölçüde kesintiye uğramıştır. 

İnsan sağlığını korumada tıbbi yöntemler dışındaki en önemli unsurları; her insanın temiz sağlıklı suya ve 
gıdaya ulaşma haklarıdır. Bu bağlamda, su ve gıda günümüzde ve gelecekte dünyadaki stratejik en önemli iki 
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üründür. Bu açıdan mevcut su kaynakları korunurken, diğer yandan tarımsal üretimin artırılması mutlak bir 
zorunluluktur. 

Tüm ülkeler için tarım sektörü, stratejik bir sektördür. Üreticilerin bir kez üretimden koptuktan sonra tekrar 
tarımsal üretime dönmeleri oldukça zor, hatta olanaksızdır. Ayrıca tarımsal üretimde salgın döneminde 
mevsimlik işçi ile yürütülen tarımsal faaliyetlerde büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilir. İşçilerin ürün 
toplamak için toplu olarak taşınması, barınması salgın riskini artıracağı için kısıtlamalara gidildiğinde de 
ürünlerin hasat edilmesi, toplanması ve bakımı konularında sorunlar olacaktır. 

Tarımsal ürünler ve gıdalar üretilmez ise insanların beslenmesi gerçekleşemez. Üretilmezse tüketilemez. 
Üretilmezse kıtlık ve açlık yaşanır. Hastalığın tedavi süreçleri ile henüz net bir ilaç tedavisi olmadığı bu 
dönemde sağlıklı gıdaya erişim ve tüketimi ayrıca önemlidir. Ülkelerin tarımsal ürünler ve gıda üretimi 
açısından kendi kendine yeterliliğin önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. 

Bu dönemde çözüm; çiftçilerin tarım ürünlerini üretebilmeleri için desteklenmeleri- güçlendirilmeleri ve 
tüketicilerin de bu gıdalara uygun fiyattan sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilmelerinin sağlanmasıdır. 

Koronavirüs salgınıyla tarım sektörünün stratejik öneminin daha çok ortaya çıkması, toplumsal bir farkındalık 
oluşturmuştur. Bu farkındalıktan yararlanılarak ve kırsalda iş ve yaşam şartları iyileştirilerek, gençler başta 
olmak üzere tarımla ve kırsalla ilişkili ve ilgili olanların tarıma ve kırsala dönmesinin sağlanması büyük önem 
taşımaktadır. Koronavirüs salgını, ülkelerin gıda üretiminde kendine yeterlilik politikalarını daha çok öne 
çıkarmasını sağlamıştır. Çok iklimli olmanın sağladığı ürün çeşitliliği avantajı ileri teknoloji kullanımıyla 
desteklenirse Türkiye kendine yeterliliği yani gıda güvencesini rahatlıkla sağlayabilecektir. Gıda güvencesini 
sağlamak için büyük işletmeler oluşturma çabaları yanında Türkiye’nin tarımsal yapısına uygun, tarımsal 
kaynakları ölçüsünde optimum işletme büyüklüğüne sahip ve sürdürülebilirliği daha iyi sağlayan küçük aile 
çiftçiliğinin de yaşatılmasına ağırlık verilmelidir. İmkanlar ölçüsünde evlerin bahçeleri içinde oluşturulacak 
küçük üretim alanlarında veya tarımsal üretim dışı arazilerde kurulan hobi bahçelerinde taze gıda üretim 
çabalarının da gıda güvencesine ve hatta gıda güvenliğine önemli katkılar sağlayacağı göz ardı edilmemelidir. 

Kaynaklar 

https://www.journals.elsevier.com/agricultural-systems/call-for-papers/immediate-impacts-of-covid-19-on-agricultural-and-food-syste 

https://www.researchgate.net/publication/341778134_COVID-19'UN_TARIMSAL_URETIME_ETKISI 

https://kriterdergi.com/ekonomi/tarima-koronavirus-etkisi (Fahri Yavuz) 

https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/6645/Covid-19+Salgininda+Tarim+ve+Gida+Uretimi_Tuketimi+ 
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Sağlıklı Konserveleme    

Yasmina Lokmanoğlu  

Domates mutfağımıza son 100 yılda da girse, şu anda Türk 
Mutfağı’nda en çok kullanılan malzemedir. Özellikle bizim 
bölgemizde domatesi bol, salçası bol yemekler çok sevilir. Kışın 
domatesin çok pahalı olması, son yıllarda herkesin mevsimlik sebze 
ve meyveye yönelmesi evde domates konservesi yapılması ailelere 
çok cazip geliyor. Bir de bunu evlerinde yapıp üretici pazarlarında satan üreticilerimiz var. Alıcılar şartları 
sorgulamadan hem fiyatı uygun olan hem de evde yapılmasının verdiği güvenle aldıkları konserveleri ve 
turşuları evlerine tüketmek üzere götürüyorlar. 

Ben de domates konservesini evde yapıyorum. Yaparken de riskleri elimden geldiği kadar aza indirmeye 
çalışıyorum. Bu risklerin en büyüğü ölümcül bir bakteri olan Botulizm. Ben gıda mühendisi olmadığım için 
bakteriyle ilgili bilgiye yazının sonuna ekleyeceğim linklerden ulaşabilirsiniz. 

Biz evde sadece domatesi ve reçelleri konserve işleminden geçiriyoruz. Önce hiç kullanılmamış yeni kapaklar 
alıyoruz. Kavanozları kocaman bir kazana dolduruyoruz. Aralarına tıkırdarken birbirlerine çarpmasın diye 
bulaşık bezi koyuyoruz. Üzerini soğuk su ile kaplayıp. Ateşe oturtuyoruz. En az 10 dakika kaynatıyoruz. 
Kaynayan sıcak kavanozları bir maşa yardımıyla ellerimizle tutmadan bir tepsiye alıp, düşük ısıda ısıttığımız 
fırının içine koyuyoruz. Asla içlerinden tutmuyoruz. Tencerede kaynattığımız domatesleri ve reçelleri 
kavanozun kapama çizgisine kadar dolduruyoruz. Kapakları sıkıca kapatıp tekrar kazana aralarına bez koyarak 
diziyoruz. Tekrar üzerini su ile kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra 1 saat daha kaynatıp altını kapatıyoruz. 
Kavanozları tek tek çıkarıp, tezgâh üzerine ters çeviriyoruz. Ertesi gün kapakların havasının alınmış olup 
olmadığını kontrol ediyoruz. Kapaklar içe doğru çekmediyse, hemen kullanıyoruz. Her açtığımız konserveyi de 
muhakkak koklayarak test ediyoruz. 

Arkadaşlar, ailelerimizin sağlığını düşünüyorsak bu işlemleri muhakkak yapmalıyız. Uzmanlar bu işin 
şakasının olmadığını söylüyor. Hele soğan gibi asidi yüksek olan bir malzemeyi sosların içine koymayı çok 
riskli görüyorum. 

Bu konserve sezonuna girerken size ufak da olsa bir uyarı yaparak katkıda bulunmak istedim. 

Hepinize iyi haftalar, sevgiler. 

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Botulizm 

https://www.sagligim.gov.tr/bulasici-hastaliklar/liste/687-botulizm-botulismus-nedir.html 

https://www.guneygazetesi.com/yazi/917/saglikli-konserveleme.html 

Boyu Küçük Hüneri Büyük Halhali Zeytini 
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Boyu Küçük Hüneri 
Büyük Halhali Zeytini 

Zekiye Yiğitbaşı 

Milattan Önce 40.000'li 
yıllara tarihlenen zeytin; asırlar 
boyunca  tıp bilimi, tarih bilimi, tarım 
ve mitolojiye konu olmuş. Barışı, 
gücü, kuvveti, ebediyeti simgeleyen 
bu ulu ağaç; tüm medeniyetlerde 
kendine yer edinmiş. Gücü ve 
sonsuzluğu anlatan bu yüce ağaç, hiç 
şüphesiz ki insanoğlunun şu ana 
kadar biriktirdiği bütün kültürel 
değerlerde yer edinmiş. 

Ölümsüzdür zeytin ağacı...  

Mağrur, bilge, sır doludur... 

Zamanlar geçer, kişiler ölür ama o hep ayaktadır. Giden gider ama o her yeni geleni kucaklar. Ağaçların atasıdır 
zeytin… 

  

Dünyada onlarca 
çeşidi olan zeytinin 
damakları 
şenlendiren,  şifa 
veren öyle bir cinsi 
var ki anlatmaya 
kelimeler yetmez!  
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Bereketli hilalin kuzeyi ve Levant ülkesi sınırları içerisinde 
olan Hatay Halhali zeytininden söz ediyoruz. Dünyadaki ilk 
çıkış noktası Hatay olan ve hala bu yörede yetişen, 
"Halhali Zeytini" geleneksel yöntemlerle üretilen artizan bir 
lezzete sahiptir. Diğer zeytin çeşitlerine göre oldukça küçük 
ama boyundan beklenmeyecek kadar çok yağlı ve 
lezzetlidir.  

Özellikle Hatay’ın Altınözü ve Yayladağı ilçesindeki 
yüksek yerlerde yetiştirilen ve yörenin rüzgârlarıyla 
beslenen Halhali zeytin; Eylül sonu ya da Ekim ayı başında, 
ilk yağmurların düşmesiyle hasat edilir. Yağmurdan sonra 
daha da yağlanıp lezzetlenen, tek tek elle toplanan halhalı 
zeytinler, çekirdeklerin çıkmasına izin vermeden ahşap 
tokmakla kırılır. Acısını almak için; her gün değiştirilmek 
şartıyla 3-4 gün  suda bekletilir. Bozulmaması için 
hiçbir katkı maddesi eklenmeden, sadece kaya tuzu ve içme 
suyuyla, kilye ve kül ile salamurası yapılır. Kırılan halhali 
zeytinler kendi yağını kısa bir sürede salamura suyuna 

bırakır. Kendi suyunda korunursa en az bir yıl dayanır. Zeytinlerin fazla tuzu giderilmek istenirse yenmeden 1 
gün önce içme suyunda bekletilir.  

Yöremizin en gözde 
zeytinidir halhali...   2-3 kg 
halhalı zeytin yaklaşık1 lt 
yağ verir. Halhalı Zeytin, 
kendine has mükemmel bir 
aromaya sahiptir. Çıkarılan 
yağı da dünyanın en 
yüksek aromasına sahip 
yağlardan biridir. Koyu 
yeşil rengiyle antioksidan 
oranı en yüksek zeytin olan 
Halhali zeytin gençleştirici 
bir özelliğe sahiptir. 
İçerisinde bulunan E 
vitamini özellikle cilde çok 
faydalıdır. İyi kolesterolü 
yükseltirken kötü huylu 
kolesterolü düşürür. Çok 
önemli bir lif kaynağıdır.  .  
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 Halhalı zeytinden elde edilen yağ,  renginin koyu olması klorofil ve karotenoid gibi renk maddelerinin yüksek 
olduğunu ve zengin besin içeriğine sahipliğini kanıtlar. Halhalı zeytin işte bu özelliklerinden dolayı çok 
değerlidir. 

İşte bu nedenledir ki;  Marmara Bölgesi Zeytin türlerini 
Hatay’a uyarlamak gibi gereksiz ısrardan 
kaçınmak,  Hatay’ın bu değerli zeytin cinsini 
yaygınlaştırmak gerekir. Aksi takdirde yöreye özgü bu 
cinsin tamamen yok olacağı ortadadır.  

Hataylıların "halhalı zeytini çok değerlidir, çok 
pahalıdır" anlamına gelen, halhalı zeytinle ilgili 
“Halhali, temenü ğalü”  şeklinde atasözü gibi kullanılan 
bir deyimi vardır. Biz Slow Food Antakya Topluluğu 
olarak ülkenin geleceği olan Z kuşağının da bu konuda 
bilinçlendirilmesi, yeni nesil çiftçiyi de halhali zeytin 
üretmesi konusunda teşvik etmek gerekir diye 
düşünüyoruz.  
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