
 

 

 

 

 

 



 

 

 



Ayd›n Halk Kültüründe Zeytin

Caner Ifl›k* - ‹smail Abal›**

Girifl: Ayd›n ‹li ve Geçmifli

Ayd›n, Anadolu’nun bat›s›nda, Ege Denizine k›y›s› olan, toprak-
lar›n›n içinden Büyük Menderes Nehri’nin yay›larak akt›¤› bir ilimiz-
dir. fiehrin do¤usunda Denizli ve Manisa, bat›s›nda Ege Denizi, kuze-
yinde ‹zmir, güneyinde Mu¤la yer almaktad›r. Ayd›n’da da¤lar denize
paralel olarak uzand›¤› için k›y›s› girintilidir. Menderes ›rma¤›n›n ya-
y›l›m alan›na göre de hem verimli hem de su kontrolünün zorunlu ol-
du¤u tar›m alanlar›na sahip bir ildir. Ayd›n ilinde Akdeniz iklimi hâ-
kimdir. Bu iklim yazlar s›cak ve kurak, k›fllar ›l›k ve ya¤›fll› geçen bir
iklimdir. ‹klim özellikleri özel tar›m ürünlerinin yetiflmesine uygun bir
ortam sa¤lar. Ayd›n ilinde y›l›n bir çok döneminde tar›m yapabilir. ‹ki,
baz› bölgelerde üç ürün y›l içinde al›nabilir. Bu anlam›yla Ayd›n ili
zengin bir tar›m potansiyeline sahiptir. Bu özelli¤i tarih boyunca
önemli bir flehir olmas›n› sa¤lam›flt›r.1 ‹lin yüzölçümü 8007 kilometre-
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kare, nüfusu ise 1041979’dur. Ayd›n’›n da¤l›k bölgelerinde makileflme
hakimdir. Kontrol edilmemifl makiliklerde delice zeytin, mersin, koca
yemifl, defne, melengiç, ahlat gibi bitkiler bulunmaktad›r. Bu alanlar
zamanla delicelerin afl›lanmas› ile afl›l› zeytinliklere dönüfltürülmüfltür.
‹lin ormana s›n›r ve yamaç alanlar›nda bu ürünler varken, düzlük ve
verimli ovalarda ise incir, narenciye, erik, fleftali a¤açlar›n›n bulundu-
¤u bahçeler ve düz mevsimlik ürünler ile tar›m yap›lan tarlalar bulun-
maktad›r. Co¤rafi yap›s›, iklim özellikleri ve tar›ma elverifllilik duru-
muyla özel bir konumda olan Ayd›n ili tarihin çok eski dönemlerinden
günümüze kadar önemini korumufl bir yerleflim birimidir. 

Ayd›n tarihi hakk›nda elde edilen bilgiler M. Ö. 1200 y›llar›na
kadar uzan›r. Balkanlardan Anadolu’ya do¤ru yaflanan büyük göç dal-
gas› ile birlikte Ayd›n gündeme gelir. Göç eden Traklar zamanla yer-
leflim birimleri kurarlar; su kemerleri, yollar ve kaleler infla ederler.
Ayd›n, Ege Bölgesinde antik kent say›s› en çok olan illerdendir. Ala-
banda, Alinda, Aphrodisias, Didyma, Magnesia, Miletos, Nysa,
Phygela, Priene ve Tralleis önemli antik kentlerdir. Günümüzde de
kal›nt›lar› bulunan, halk aras›nda “üç gözler” olarak bilinen Trailleis
kenti Traklar›n kurdu¤u kentlerden biridir. Trailleis kenti MÖ. 950
y›llar›nda Bergama krall›¤› hakimiyetinde 36000 kiflinin yaflad›¤› bü-
yük bir kenttir. Bu Antik kentler her alanda bir çok uygarl›k ürünü
üretmifl ve zaman›n›n en ileri medeniyetlerini oluflturmufllard›r. Ay-
d›n il topraklar› daha sonra s›ras›yla Hititler, Frikyal›lar, Lidyal›lar,
Persler, Makedonlar, Selevkoslar, Bergama Krall›¤›, Roma ‹mparator-
lu¤u ve Do¤u Roma ‹mparatorlu¤unun egemenli¤inde yaflad›. Türkle-
rin Anadolu’ya gelmesiyle birlikte bölge için baflka bir dönem baflla-
d›.

Ayd›n 1282 tarihinde beylikler döneminde Türklerin egemenli¤i-
ne geçer. Mentefle beyli¤i su s›k›nt›s› çeken kenti dört y›l kuflat›r ve ele
geçirir. Mentefle beyli¤i Güzelhisar’a yerleflir ve il Türkmen ve Yörük
gruplar taraf›ndan yo¤un göçlere u¤rar. Mentefl beyin ald›¤› Ayd›n ili,
daha sonra Ayd›no¤lu Mehmet Bey taraf›ndan 1310 y›l›nda ele geçiri-
lir. Mehmet Bey babas›n›n an›s›na Güzelhisar’a Ayd›n ad›n› verir ve
flehir Ayd›n Güzelhisar’› olarak kabul edilir. Ayd›no¤lu beyli¤i daha
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sonra Osmanl› Padiflah› Y›ld›r›m Beyaz›t taraf›ndan bir eyalet olarak
Osmanl› Devletine ba¤land›. 1402 Ankara Savafl›’nda Y›ld›r›m Baye-
zid’in Timur’a yenilmesi ile Ayd›no¤ullar› Beyli¤i tekrar canland›, Ti-
mur Han›n emriyle yönetime Ayd›no¤lu Musa Beye geçti. Daha sonra
‹zmiro¤lu Cüneyd Bey 1425’e kadar hakimiyet sürdü ve Osmanl› kay-
betti¤i itibar›n› toparlay›nca Ayd›no¤ullar› topraklar›n› tamam›n› Os-
manl› hâkimiyetine ba¤lad›. Uzun y›llar Osmanl› idaresinde sancak
merkezi olarak bulunan Ayd›n, 1811’de yap›lan idari de¤ifliklikle eya-
let merkezi oldu. Isparta, ‹zmir, Manisa, Antalya, Mu¤la sancaklar› Ay-
d›n’a ba¤land›. 1850’de Eyalet Merkezli¤i ‹zmir’e nakledildi. Osmanl›
‹mparatorlu¤u s›k›nt›l› dönemlerden sonra parçaland› I. paylafl›m sa-
vafl›ndan sonra 27 May›s 1919’da Yunan ordusu Ayd›n’› iflgal etti. Ay-
d›n halk› 57. f›rkaya kat›larak Yunan kuvvetlerini 30 Haziran 1919’da
Ayd›n’dan ç›kard›. Yunan kuvvetleri tekrar 4 Temmuz 1919’da flehri
iflgal etti. Ayd›n milli mücadelenin bir sonucu olarak 7 Eylül 1922’de
tamamen iflgalden kurtuldu. 

Ayd›n ili tarihsel süreç içinde bir çok farkl› millete ev sahipli¤i
yapm›flt›r. Bereketli ovalar› ve özellikle k›ymetli zeytin a¤açlar› ile her
dönemde zenginli¤in ve refah›n yans›d›¤› ve bu anlam›yla paylafl›lma-
s› zor bir yerleflim bölgesi olmufltur. Yöre tarih boyunca zeytin baflta ol-
makla birlikte incir, üzüm, pamuk, kestane gibi ürünlerin bolca yetifl-
tirildi¤i yer olmufltur. Bu anlam›yla, üretilen ürünlerin tafl›nmas› için
kurulan Türkiye’nin ilk demiryolu da Ayd›n’a aittir. Ayd›n kültürel
hayat›nda tar›m ve tar›msal faaliyet önemlidir. Türk tar›m›nda taban-
dan örgütlenmenin ilk örne¤i olan Tarifl (Tar›m Bankas› ve ‹fl Banka-
s›n›n ilk heceleri ile ad›n› alm›flt›r) Ayd›n’da yap›lanm›flt›r. Tarifl’in ku-
ruluflunda incir, üzüm, zeytin ve pamuk birliklerinin etkinlikleri söz
konusudur.

Ayd›n’›n 40000 olan nüfusu kurtulufl savafl› sonunda 1000’e kadar
düflmüfltür. Daha sonra göçlerle flehir kendine gelmifltir. Ayd›n flehri
binlerce y›l sonra tekrar Balkanlardan gelen göçlerle, ikinci bir Trail-
les olarak yeniden kurulmufltur. Ayd›n’da bu anlamda ciddi bir say›da
Balkan göçmeni, yerli K›pçak, Türkmen ve Yörük bulunmaktad›r.
1990’dan sonra do¤u illerimizden yap›lan göçlerle de ilin kültürel or-
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tam› daha da zenginleflmifltir. Ayd›nl› Türkmen gruplar›n belki de en
eskileri yüksek da¤larda yaflayan ve a¤aç iflleri ile geçimi sa¤layan Tah-
tac›lard›r. Ayd›n ili geçmiflten günümüze birçok Türk soylu boyun göç
etmesi ile zengin bir kültüre sahiptir. Özellikle kültür dünyas›nda efe-
leri ile kurtulufl mücadelesine do¤rudan katk› sunmas› hususunda ör-
neklik teflkil etmektedir. Ayd›n ilinin co¤rafi yap›s› ve tarihi üzerinden
yap›lan belirlemelerden sonra zeytin ve zeytincilik üzerine aç›klamalar
yapmak yerinde olacakt›r.

Tarihte Zeytin, Zeytinya¤› ve Zeytincilik2

Bat› dillerinde “ela, elaara, olea, olivum, olive” gibi sözcüklerle kar-
fl›lanan “zeytin” sözcü¤ünün Orta Do¤u dillerindeki kökeninin ise ‹b-
ranicedeki “zeyt” kelimesine dayand›¤› ve Arapçaya da “ez-zeytûn” ola-
rak geçti¤i kabul edilmektedir3 Anadolu’da ilk defa beylikler döne-
minde yaz›lm›fl eserlerde rastlanan4 ve bugün Türkiye Türkçesinde
“zeytin” flekliyle kullan›lan bu sözcük, di¤er Türk lehçe ve flivelerinde
de benzer flekillerde karfl›m›za ç›kmaktad›r.5 Zeytin (Oleaeuropea L.),
boyu 2-10 metre aras›nda de¤iflebilen bir bitkidir. 2000 y›ll›k zeytin
a¤açlar›n›n oldu¤u da göz önünde bulundurulursa oldukça dayan›kl›
bir a¤aç oldu¤u söylenebilir. Hatta bu özelli¤inden dolay› ölümsüzlü¤ü
temsil etti¤ine de inan›l›r. Zeytin kurakl›ktan etkilenmez. Araflt›rma-
lar sonucunda 39 bin y›ll›k zeytin yapra¤› fosilleri ile geçmifli hakk›n-
da tahminler yap›lan zeytinin anavatan› konusunda de¤iflik görüfller
vard›r. Bir görüfle göre zeytinin anavatan› Hatay, Gaziantep ve Kahra-
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manmarafl yöresi olarak kabul edilirken6 baflka bir görüfle göre ise bu
co¤rafya Suriye’dir.7 Bu konuda farkl› düflünceler olsa da zeytini ›slah
edip ilk kez bir kültür bitkisi olarak yetifltiren toplulu¤un M.Ö.
4000’lerde yaflayan Samiler oldu¤u kabul edilir.8

Zeytin günümüzde Akdeniz havzas›na yay›lm›fl durumdad›r. ‹lk
kez Samilerin ›slah etti¤i kabul edilmesine karfl›n kullan›m alanlar›n›n
geliflmesi zaman içinde olmufltur. Ilk önce ayd›nlatma ve kozmetik ala-
n›nda kullan›l›rken, daha sonra ya¤ yap›m› ile çok daha önemli bir ti-
caret metas›na dönüfltü¤ünü söylemek yerinde olacakt›r. Zeytin za-
manla kullan›m alan› çeflitlenmifl ve uygarl›klar›n vazgeçilmez bir ürü-
nü olmufltur. Özellikle Antikça¤’da presleme yoluyla elde edilen zey-
tinya¤› bir zenginlik kayna¤› olmufltur. 

Antik ça¤lardan günümüze zeytin, zeytin a¤ac› ve zeytinya¤›,
kutsal kabul edilmifl ve bu durum çeflitli inan›fl ve ritüellere de yan-
s›yarak kendini göstermifltir. Zeytin Antik Yunan’da mitolojik bir
a¤açt›r.9 M›s›rl›lara göre ise zeytinya¤› elde etme tekniklerini insa-
no¤luna ö¤reten, tanr› ‹sis’tir. Üç büyük dinde de mukaddes kabul
edilen zeytin, Musevilerce bir sunu ya¤› olarak kullan›lm›flt›r ve kut-
sal kitab›nda10 geçmektedir. H›ristiyanl›kta da ‹sa’n›n Zeytinda¤›’nda
dolaflt›¤›, burada vaazlar verdi¤i ve üzerinde çarm›ha gerildi¤i inanc›
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lümlerinde ise düflmana ait olsa da zeytinliklerin tahribinin günah oldu¤u ifa-
de edilmifltir (Zaferatos, 2008: 7).



mevcuttur.11 Müslümanl›kta ise zeytin, Kuran’da geçen önemli a¤aç-
lardan biridir.12 Kuran’da “do¤uda ve bat›da bulunmayan mübarek a¤aç”
olarak ifade edilen a¤ac›n zeytin oldu¤u kabul edilir. Bunun yan›nda,
‹slam dünyas›nda zeytinin kutsall›¤›n› gösteren söylenceler mevcut-
tur. Bir efsaneye göre Peygamber’in ölümünden sonra tüm a¤açlar
gözyafl› dökmekte, fakat zeytin a¤ac›nda herhangi bir üzüntü ibaresi
görülmemektedir. Kendisine niçin üzülmedi¤i soruldu¤unda ise zeytin
a¤ac› “Benim üzüntüm di¤er a¤açlar gibi gösteriflli de¤ildir. Gövdemi yar›p
bakarsan›z, içimdeki siyahl›¤›n sebebini anlars›n›z” diyerek Peygamber’in
ölümüne iliflkin üzüntüsünü bu flekilde dile getirmifltir.13 Kutsall›¤›n›n
yan›nda zeytinin tanr› ile insan aras›ndaki bar›fl› sembolize etti¤ini
ifade eden efsaneler vard›r. Adem öldükten sonra a¤z›ndaki tohum-
lardan ç›kan üç a¤açtan biri olmas›14 ve Nuh Tufan›nda Nuh’un ka-
ray› bulmas› için gönderdi¤i kumrunun-güvercinin gagas›nda zeytin
dal›yla birlikte geri dönmesi15 zeytinin tanr› ile insan aras›ndaki ant-
laflman›n ve refaha ulaflman›n, bar›fl›n bir simgesi oldu¤u kabul edil-
mektedir. 

Tarih boyunca insanlar, zeytinden ya¤ ç›karmak için yöntemler
gelifltirmifltir. Bu yöntemlerin en eskisi, ayakla çi¤neme ile ya¤lar›n
ç›kar›lmas› ve s›cak suyla bu ya¤lar›n al›nmas›d›r. Bu yöntemin eski
M›s›r’dan beri kullan›ld›¤› bilinmektedir. Eski Yunanl›lar›n gelifltirdi-
¤i dibek tafllar› ise zeytincilik teknolojisinin geliflmesi aç›s›ndan çok
önemli bir aflamad›r. Bu tafllar günümüzde kullan›lan pres yönteminin
atas›d›r. Günümüzde ise ço¤unlukla fabrikalarda yap›lan zeytinden
ya¤ elde etme ifllemi kontinü sistem ad›yla tan›nan bir yöntemle yap›l-
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maktad›r.16 ‹lk ça¤lardan beri kal›nt›lar›na rastlanan zeytin, günümüz-
de de insano¤lunun geçimini sa¤lad›¤›, ticaretini yapt›¤› ve pek çok
alanda kulland›¤› bir üründür. Zeytin ve zeytinya¤›, bugün Akdeniz
havzas›n›n tümünde, ülkemizde ise Akdeniz, Ege ve Marmara bölgele-
rinin k›y› kesimlerinde yaflayan çiftçilerin en önemli geçim kaynakla-
r›ndan biridir. Bunun yan›nda ülkemizde Güneydo¤u Anadolu ve Ka-
radeniz bölgelerinin baz› k›s›mlar›nda da zeytin üretimi yap›lmaktad›r.
Dünya zeytin ve zeytinya¤› üretiminde önemli bir paya sahip olan ve
daha fazla paya sahip olma potansiyeli olan ülkemiz art›k üretimin her
aflamas›nda modern yöntemleri kullanmaktad›r.

Ayd›n kültürel hayat›nda zeytin ile iç içedir. Zeytin tar›msal bir
üretime karfl›l›k gelmekle birlikte, iktisadi hayat›n büyük bir bölümünü
etkilemektedir. Güz ve k›fl aylar›nda zeytin hasad› ile u¤raflan köylüler,
bahar mevsiminde de zeytin a¤açlar›na bak›m yapmaktad›r. Ayd›nl›
köylülerin büyük ço¤unlu¤u eskiden beri bu ifli yapmakta ve zeytincilik-
ten baflka herhangi bir iflle u¤raflmamaktad›r. Bu durum, zeytincilikle il-
gili kültürel birikimin ve bilhassa folklorik malzemenin baflka bölgele-
re nazaran daha zengin olmas› sa¤lam›flt›r. Ayd›n ve Ayd›nl› için çiftçi-
lik gelece¤inin teminat› olan bir meslektir. Söz konusu durum hakk›n-
da alan derlememiz esnas›nda kaydetti¤imiz bir fliir çok anlaml›d›r; 

Çiftçilik mi alt›n m›? Alt›n! Hay›r kardefl sen bu fikri de¤ifltir, alt›n dev-
ri çoktan geçti flimdi devir demirdir. Divanedir Demirlere hor bakar, ondan
sonra gece gündüz alt›n deyi say›klar, flu gördü¤ün küçük fleyler tohum,
öküz, bel olan, Senin as›l olmakl›¤›n onlar ile olacak (KK41).

Alt›n peflinde koflmak yerine demir ile tohum ile öküz ile çal›fla-
rak alt›n hedefinin gerçekleflece¤inin iflaret edildi¤i, senin as›l olmak-
l›¤›n onlar ile olacak diyerek çiftçi malzemelerinin yüceltildi¤i, teker-
leme özelli¤i tafl›yan fliir, 94 yafl›nda bulunan Saniye Barano¤lu ad›n-
daki kaynak kiflimiz taraf›ndan büyük bir gururla aktar›lm›flt›r. Ayd›n
halk kültüründe zeytin güçlü bir arfliv özelli¤i tafl›r. Bu sebeple genifl
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bölümler içinde burada folklorik malzeme de¤erlendirilmifltir. Bu an-
lamda Ayd›n zeytin folklorunu dört temel bafll›k alt›nda anlatman›n
uygun olaca¤› düflünülerek; Ayd›n zeytin üretim süreçleri, halk edebi-
yat› ürünlerinde zeytin, halk inançlar›nda zeytin ve halk sa¤alt›m›nda
zeytin olarak temel bafll›klar alt›nda makalemizi biçimlendirdir.

Ayd›n’da Zeytin Üretim Süreçleri

Zeytin öncelikli olarak halk›n geçimini sa¤lad›¤› bir üründür. Bu
geçimlik durum a¤ac›n kendisinden ve meyvesinden sa¤lanan ürünler-
le olur. Zeytin bitkisi çal›flmam›zda da görülece¤i üzere bir çok ürüne
kaynakl›k etmifltir. Bu ürünlerin üretilmesi ise bak›m, hasat ve özel
ürün de¤erlendirme tekniklerini gerektirmektedir. Bu anlam›yla üre-
tim süreçlerimizi üç ana bafll›k alt›nda aktarmay› uygun bulduk, bun-
lar; 1. Bak›m ‹fllemleri 2. Hasat ‹fllemleri 3. Ürün de¤erlendirme ifllem-
leridir. Ürün de¤erlendirme ifllemleri ise ya¤ s›k›m ifllemleri ve tatlan-
d›rma ifllemleri olarak adland›r›labilir. Bu aflamalar›n d›fl›nda üründen
ürün elde etme ve odun olarak zeytinin kullan›lmas› vard›r. Bu aflama-
lar üzerinde a¤›rl›kl› olarak durulmayacakt›r. fiimdi s›ras›yla bu bafll›k-
lar› aç›klamaya çal›flal›m.

1. Bak›m ‹fllemleri

Bak›m ifllemleri bahar aylar›nda yap›l›r ve üç aflamada meydana
gelir. Bunlar imar, çal› açma ve afl›lamad›r. A¤ac›n kuruyan ve normal-
den farkl› uzayan dallar›n›n kesildi¤i iflleme imar; a¤ac›n etraf›ndaki
yabani çal›lar›n kesilmesine de çal› açma denir. Bu ifllemler yap›lmad›-
¤› takdirde mahsulün verimi düfler ve hasat ifllemleri zorlafl›r. Afl›lama
ise yabani zeytin a¤açlar›n›n (delice) mahsul verebilecek hale getiril-
mesi ifllemidir. Bunun için uygulanan üç afl› çeflidi vard›r. Bunlar ka-
buk afl›s›, yarma afl› ve göz afl›s›d›r. Kabuk afl›s›: Delicenin gövdesinin
en sa¤lam yerinden kabuklar› soyulmak suretiyle 5-10 cm.lik bir yara
aç›l›r. Bu yaraya normal bir a¤açtan al›nan parça konur ve s›ms›k› ba¤-
lan›r. Yarma afl›: Kabuk afl›s›na benzer bir flekilde yap›l›r fakat çap› 5
cm.den az olan delicelere uygulan›r. Göz afl›s›: Yafll› a¤açlar› gençlefltir-
mek için uygulan›r. 
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Bak›m ifllemleri a¤ac›n verimini ve ürün kalitesini belirleme için
yap›lan ifllemlerdir. ‹mar edilmemifl a¤açlar sezon içinde bitkinin ge-
reksiz dallar›n›n beslenmesine ve verimli dallar›n ürün tafl›mas›n› en-
gelleyece¤i için önemlidir. Yine etraf›ndaki çal›lar›n ve otlar›n temiz-
lenmesi bitkinin hava almas›n› sa¤layacak ve topraktan alaca¤› besin
ö¤elerini daha do¤rudan almas›na imkan verecektir. Afl›lama ise zeyti-
nin islah edilmesini, daha verimli cins zetyinlerin yetifltirilmesini sa¤-
layacakt›r.

2. Hasat ‹fllemleri

Hasat ifllemleri zeytinin yetiflip olgunlaflmaya yaklaflt›¤› dönemler
olan güz aylar›nda yap›l›r ve iki aflamada gerçeklefltirilir. Rüzgar ve ya¤-
murla yere dökülen zeytinlerin topland›¤› döneme “dip zaman›”, a¤a-
c›n bafl›nda kalan zeytinlerin ç›rp›larak topland›¤› döneme ise “bafl za-
man›” denir. Eylül-Ekim aylar›nda (dip zaman›) a¤açtaki zeytinlerin
bir k›sm› yere dökülür. Dökülen bu zeytinler toplan›r ve fabrikalarda
s›k›larak sezonun ilk ya¤› elde edilir. Ayr›ca eylül-ekim aylar›nda zey-
tinler henüz yeflil oldu¤undan k›rmal›k zeytin (gök dövme) yapmak için
bu yeflil zeytinlerin bir k›sm› yere dökülmeden önce toplan›r. Kas›m
ay›n›n sonlar›na do¤ru (bafl zaman›) ise zeytinler siyahlafl›r ve ya¤ ba-
k›m›ndan en verimli hale ulafl›r. Havan›n durumuna ve iflçi potansiye-
line göre de¤iflme göstererek zeytinlerin toplanmas› ifllemi fiubat-Mart
aylar›na kadar sürer.

Zeytin hasad›nda kullan›lan malzemeler; s›r›klar, sepetler, kasalar,
çarflaflar, çarflaf de¤nekleri, çuvallar, sicim, ip ve çuvald›zlar olarak sa-
y›labilir. S›r›klar; zeytinleri a¤açtan ç›rpmak için kullan›lan uzun sopa-
lard›r. Son zamanlarda üretilen zeytin ç›rpma makineleri bu s›r›klar›n
yerini almaya bafllam›flt›r. Ç›rp›lan zeytinler toplan›rken sepetlere top-
lan›r. Zeytin ç›rp›l›rken etrafa da¤›l›p zeytinin uzaklaflmas›n› önlemek
için a¤ac›n dibine bez yahut naylon çarflaflar serilir. Bu çarflaflar e¤im-
li arazilerde çarflaf de¤nekleri ile desteklenir. Ç›rp›lan ve toplanan zey-
tinler tafl›maya uygun kasalar, çuval veya plastik muhafazalarla tafl›n›r.
Bunlar›n d›fl›nda çarflafa dal›yla birlikte düflen zeytinleri dallar›ndan
ay›klamak için dal de¤ne¤i kullan›l›r. Toplanm›fl zeytinler flayet çuval-
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lara doldurulmufl ise çuval›n a¤z›n› dikmek için çuvald›z ve sicimler
kullan›l›r. Hasat ifllemi ürünün tarladan iflleme yerine tafl›ma sürecini
kapsar. 

Hasattan sonra a¤aç sahiplerinin de¤il de baflkalar›n›n yapt›¤› bir
etkinlik daha vard›r, bu etkinli¤e “bafla¤a gitmek” denir. Baflak hasat-
tan sonra baz› ailelerin (ço¤unlu¤u yoksul olan aileler) a¤açlar›n ba-
fl›nda veya dibinde kalan zeytinleri toplamak için gitme etkinli¤idir.
Baflaktan toplanan ürün de toplayan taraf›ndan sat›labilmektedir. Yö-
rede do¤al karfl›lanan bu durum, köylüler aras›ndaki dayan›flma ve hofl-
görünün güzel bir örne¤ini teflkil eder.

3. Ürün De¤erlendirme 

Zeytin hasat edilip ürün haline gelmesiyle birlikte ondan fayda-
lanma alanlar› da belirir. Ya¤ elde etmek için toplanan zeytinler ya¤ s›-
k›m ifllemine, sofral›k zeytinler ise tatland›rma ifllemine tabi tutulur.
Bunun d›fl›nda s›k›lm›fl olan ya¤dan sabun yap›l›r, s›k›lm›fl olan zeyti-
nin küspesi de¤erlendirilir ve zeytin a¤ac›n›n odunu yakacak olarak
kullan›l›r. Burada s›ras›yla ya¤ s›k›m ifllemleri ve tatland›rma ifllemle-
rinden bahsedilecektir.

a) Ya¤ S›k›m ‹fllemleri

Zeytin üretim süreçlerinin üçüncü aflamas› olan ürün de¤erlendir-
menin en yayg›n aflamas› ya¤ s›k›m ifllemleridir. Hasat edilen zeytinler
günümüzde fabrikalarda ya¤ s›k›m›na verilmektedir. Geleneksel olarak
zeytin s›k›m› yapan neredeyse yoktur. Eskiden (30-35 y›l önce, 1980
öncesi) köylerde “ya¤ yeri” olarak adland›r›lan bir alanda s›k›m ifllemi-
nin gerçeklefltirildi¤i anlat›lmaktad›r (KK41). Geleneksel zeytin s›k›-
m›nda kullan›lan gereçler: de¤irmen (pres) tafl› (Resim 1), de¤irmen
havuzu, da¤ar17 (Resim 2), tekne, kazan ve tast›r. 

Bu metoda göre zeytinler, de¤irmen havuzuna dökülür ve de¤ir-
men tafl›yla ezilerek posas› ç›kar›l›r (Resim1). Bu posalar, çuvala konu-
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larak teknede iki kifli taraf›ndan çi¤nenir ve bir yandan da s›cak su dö-
külür. Çi¤neme sonucunda s›cak suyla birlikte tekneden da¤ara süzü-
len ya¤lar, bir tasla al›n›r ve kazanda kaynat›larak evlere götürülür. Da-
¤arda iken al›nmayan ve s›cak su ile birlikte giden ya¤lar ise bir yerde
biriktirilir ve sabun yap›m›nda kullan›lmak üzere s›k›m iflleminden bir
hafta sonra al›n›r. Bugün ise ya¤ s›k›m ifllemleri modern usullerle ya-
p›lmaktad›r. Topland›ktan sonra çuvallanan zeytinler fabrikaya getiri-
lir ve kontinü sistem olarak bilinen yayg›n bir metotla zeytinya¤› elde
edilir. Fabrikalarda yap›lan s›k›m iflleminin ard›ndan ya¤lar, saklama
kaplar›na (bidonlara) konularak eve getirilir. Ya¤ y›l boyunca paraya
ihtiyaç duyuldukça sat›l›r. 

b) Zeytin Tatland›rma18

Tatland›rma yapmak için hasad›n yap›lacak olan tatland›rma iflle-
mine ba¤l› olarak yap›lmas› gerekmektedir. Yap›lmas› istenen zeytin
durumuna göre, zeytinin yeflil veya siyah olmas›na olgunlaflma döne-
mindeki farkl›l›¤a ba¤l› olarak hasat edilir. Zeytin salamura, ya¤l›, bas-
t›rma ve k›rma olarak geleneksel yöntemlerle tatland›r›l›r. Bu uygula-
malar flöyledir: 

Salamura zeytin yapabilmek için iri salamural›k zeytinler seçilir
ve b›çakla tek tek sadece bir kez çizilerek suyla birlikte bir kaba konur.
Bir hafta sonra suyu de¤ifltirilir, tuzlanarak limontuzu konarak bir y›l
bekletilir, sonra y›kanarak yenir. 

Ya¤l› zeytin (c›zmal›k / dilmelik zeytin) yap›m›nda, zeytinler en az
üç çizik yap›larak b›çakla çizilir suyla birlikte bir kaba konur ve bir haf-
ta sonra suyu de¤ifltirilir. Bu flekilde 4-5 hafta suyu düzenli olarak de¤ifl-
tirilir. Daha sonra zeytinler bir keseye doldurulur ve üzerine a¤›r bir tafl
konur. Kesede bast›r›lan zeytin 25-30 gün sonra tuzlan›r ve yine taflla
bast›r›larak bir ay sonra y›kan›r ya¤lanarak bidonlara doldurulur ve ye-
mek istendi¤inde içine limon do¤ranarak yemeye haz›r hale getirilir.
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Bast›rma yapmak için, zeytin çizilmeksizin tuzla iyice kar›flt›r›la-
rak birlikte bir kaba konur. 20 gün boyunca zeytinlerin kondu¤u kap
sa¤a sola do¤ru yuvarlanarak hareket ettirilir. Daha sonra zeytinler ç›-
kar›l›r, y›kan›r ve yemeye haz›r hale gelmifl olur.

K›rma zeytin (gök dövme-yeflil k›rma zeytin) yap›lmas›nda ise ye-
flil zeytinler, çekirdekleri zarar görmeyecek flekilde k›r›larak s›cak suyla
birlikte bir kaba konur. 10 gün boyunca suyu her gün de¤ifltirilir. Bu sü-
re sonunda onda bir oran›nda tuzlanarak yemeye haz›r hale getirilir.
Geleneksel yöntem olarak bahsetti¤imiz bu yöntemler, zeytinin lezzet-
lendirilmesi aflamas›nda farkl› katk›larla uygulanabilir. Limontuzu, ke-
kik, limon, zeytin yapra¤› gibi bir çok farkl› tatland›r›c›lar kullan›labi-
lir. Fakat genel itibariyle yukar›da belirtti¤imiz düzen içinde tatland›r-
ma ifllemleri yap›l›r.

c) Sabun yap›m› ve yakacak elde etmek

Sabun yap›m›nda kullan›lan zeytinya¤› kalite olarak düflük veya
bozulmufl olarak kabul edilen ya¤lard›r. Bu ya¤lar kostik ile bilefltirilip
kaynat›l›r; kat› hale gelince bir bez üzerine dökülür ve kal›plar biçi-
minde kesilerek sabun ortaya ç›kar›l›r. Sabunlar suyu görünce yavafl
yavafl eriyerek temizlik yap›m›nda kullan›l›r.

Ya¤› al›nan zeytin art›¤›na pirina denir. Bu pirinan›n içinde s›k›l-
m›fl zeytinden arta kalan her fley vard›r. Bu pirina yakacak olarak kul-
lan›l›r fakat çok a¤›r bir kokusu ve duman› oldu¤undan yakacak olarak
tercih edilmez. Bunun yerine daha çekirdek pirina ad› verilen yak›t
tercih edilir. Bu pirina y›kanm›fl sadece ya¤ s›k›m›ndan artan çekirdek-
lerden oluflur. Bu pirine tonlarca yaksan›z külü olmayan bir yakacakt›r,
bu anlam›yla çok tutulur. Fakat gelir durumu daha düfltükçe di¤er piri-
nan›n kullan›m› tercih edilir. K›fl aylar›nda Ayd›n’da Ayd›n’a has bir
koku olarak alg›lanabilcek koku asl›nda bu yak›lan pirinalar›n kokusu-
dur. Zeytin güçlü bir a¤aç olmas›n›n yan›nda s›k› dokusuyla mefle kali-
tesinde odun sa¤layan da bir a¤açt›r. Bu sebeple ›s›nma hususunda ge-
rek budamadan arta kalanlar, gerek eski zeytinler yakacak olarak kul-
lan›lmaktad›r.
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Ayd›n Halk Edebiyat› Ürünlerinde Zeytin

Ayd›n halk kültüründe zeytin üzerine derleme çal›flmalar› yapar-
ken birçok kitapta baflka yörelere ait olarak gösterilen bir çok halk kül-
türü unsurunun Ayd›n’da da kendine özgü olarak dillendirildi¤ini gör-
dük. Bu anlam›yla buraya türkü, mani ve bilmecelerden s›n›rl› say›da
örnek verip daha çok zeytin zeytincilikle ilgili terimler, deyimler, ka-
l›plaflm›fl sözler ve mecazl› söyleyiflleri aktarmay› uygun bulduk. 

a) Türkü, mani ve bilmecelerde zeytin21

Türküler anonim söylenifli ile bütün yöreye etkin bir biçimde kul-
lan›lmaktad›r, do¤rudan zeytin üzerine bir türküye rastlanmam›flt›r. Fa-
kat günlük hayat›n içindeki bir unsur olarak dillendirilmifl, zeytin ve
a¤ac›n›n özellikleri üzerinden benzetmeler yap›lm›flt›r.

1. Evlerinin önü zeytin a¤ac› 
Dökülmüfl yapra¤› kalm›fl siyeci 
E¤er senin gönlün bende yo¤ ise 
Sen bana kardefl ol, ben sana bac›

2. Zeytin yapra¤› yeflil balam 
Alt›nda kahve piflir
Menden sana yar olmaz 
Git akl›n bafla devflir

3. Zeytin ya¤l› yiyemem aman 
Basma da fistan giyemem aman
Senin gibi cahile 
Ben efendim diyemem aman

4. Zeytin dal› çürük olur basmaya gelmez 
Aman ›man basmaya gelmez
Elin k›z› pek cav›r olur küsmeye gelmez 
Aman ›man küsmeye gelmez 
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Yörede anonim söyleyifllerden biri olan mani söyleflmeleri içinde de
zeytin ile ilgili olanlar alt› maniye rastlanm›flt›r.20

1. Zeytin yapra¤›n dökmez
Can muhabbetten gitmez
‹lk gözüm sende aç›ld›
Bir baflkas› kar etmez (KK20)

2. Zeytinya¤l› yiyemem
Basma fistan giyemem
Al›flm›fl›m güzele
Çirkine yar diyemem (KK4)

3. ‹ki zeytin a¤ac›
Oturmufl iki bac›
Biri mektup yaz›yor
Biri sevda ilac› (KK48)

4. Zeytin yapra¤›n dökmez
Muhabbet aradan gitmez
Elim yetmez gözüm görmez
Mektup ile konuflal›m

5. Zeytinden afl› m›s›n
Güzeller bafl› m›s›n
Gönderdi¤im mendili
Koynunda tafl›r m›s›n

6. Zeytin yapra¤› yefler
Alt›nda kahve pifler
Yar akl›na geldikçe 
Eli aya¤› flaflar

Alanda yap›lan derlemelerde zeytin ile ilgili dört bilmeceye rast-
lanm›flt›r. Yöresel söyleyiflle zenginleflen ve zeytine dair beklentileri de
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içeren bilmeceler yayg›n olarak bilinmekte olup neredeyse bütün kay-
nak kiflilerimiz taraf›ndan bilinen popüler bilmecelerdir.

1. A¤aç aras›, kara memesi (Cevap: Memecik zeytini)

2. Altta durmaz da üste ç›kar (Cevap: Zeytinya¤›).

3. Karao¤lan sark›p durur. Düflerim diye korkup durur. (Memecik
zeytini)

4. A¤aç üstünde karatavuk. (Memecik zeytini) 

Halk edebiyat› ürünleri aras›nda bir de efsane söz konusudur. Zey-
tin ve zeytin ya¤›n›n efsanevi sa¤alt›m arac› olarak kullan›lmas› ise ay-
r› bir bafll›¤›m›z›n konusudur. Evsekler Köyünün ad›n›n ortaya ç›k›fl›
zeytinle ilgili bir efsane ile anlat›lmaktad›r.

Anlat›ya göre civara yerleflen Yörükler, geçim kaynaklar›n› de¤ifl-
tirerek zeytinlik sahibi olmaya karar verirler. Ama zeytin a¤açlar› bir-
birinden uzak yerlerde oldu¤u için herkes kendi zeytinli¤inin yak›nla-
r›na evlerini yaparlar ve köy seyrek bir yerleflim yeri halini al›r. Bu yüz-
den de bu köye “Evi Seyrekler” derler, zamanla dilin kolay olan› tercih
etmesi sonucu köye “Evsekler” denmeye bafllar (KK25). Yine baflka bir
anlat›ya göre delice zeytinler, kufllar›n zeytinleri yedikten sonra çekir-
deklerini topra¤a atmas› ve o çekirde¤in filizlenerek yabani zeytin a¤a-
c› (delice) olarak ç›kmas›yla mümkün olmaktad›r. Bu sebeple zeytinin
kufllar taraf›ndan dikildi¤ine inan›l›r (KK4). Bununla birlikte bütün
büyük felaketlerden zeytinin en az zararla kurtulmas› zeytine ola¤anüs-
tü bir a¤açl›k vasf› yüklemifltir. Zamanla ölümsüzlü¤ün ve umudun sim-
gesi olarak da düflünülmüfltür.21 Halk edebiyat› aç›s›ndan zeytine özgü
anlat› fazla olmamakla birlikte zeytin gündelik hayat›n her alan›nda
etkin bir flekilde kullan›lmaktad›r. Zeytine dair daha fazla malzeme bu-
lunamamas›n›n en belirleyici sebebi aktif geleneksel halk kültürünün
giderek ortadan kalkmas› ve yerine popüler kültür ürünlerinin yerlefl-
mesidir. 
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b. Zeytincilikle ilgili terimler, deyimler, kal›plaflm›fl sözler ve 
mecazl› söyleyifller: 

Ayd›n’da zeytin ile ilgili birtak›m terim, söyleyifl, deyim ve kal›p-
laflm›fl sözler mevcuttur. Zeytincilik faaliyetlerinin sürdürüldü¤ü za-
manlarda s›kça karfl›lafl›lan bu sözlü ürünler afla¤›da alfabetik olarak
flöyle s›ralanm›flt›r: 

...de bulmak: 1 kilo ya¤›n kaç kilo zeytinden elde edildi¤ini tan›mla-
mak için kullan›l›r. (Ör: 4’te bulmak: 4 kilo zeytinden 1 kilo ya¤
elde edildi¤ini ifade eder).

...den vurmak: ...den zeytin ç›rpmaya bafllamak (Ör: K›flla’dan vurmak:
“K›flla” isimli zeytinlikten zeytin ç›rpmaya bafllamak).

A¤z›na bir zeytin verip alt›na bir tulum tutmak: Türkler, yapt›klar› iyilik
karfl›s›nda herhangi bir menfaat beklemezler. Bundan menfaat
umanlar, karfl›l›k bekleyenler ise “ sözüyle yerilmifltir.

Angarya: Sezonda, zeytini önce bitirenlerin bitiremeyenlere yard›m et-
mesi ifllemidir. Zeytinlik sahibi de angaryac›lara ö¤le yeme¤inde
tavuk ya da helva yedirir; angaryan›n son gününde de ikram ola-
rak bir sepet zeytin hediye eder.

Ba¤ babadan zeytin dededen kalmal›: Yafll› zeytin verimli olur, genç ba¤
verimli olur.

Bafl zaman›: Dip zaman›ndan sonra a¤ac›n bafl›ndaki zeytinlerin ç›rp›-
larak topland›¤› zamana verilen isim.

Bafla¤a gitmek (Baflaklamak): Baz› kimselerin, hasat ifllemleri bittikten
sonra sahiplerinden izin almaks›z›n zeytinlikleri dolafl›p kalan
zeytinleri toplamas›.

Bir zeytin verir a¤z›na, bir tulum tutar alt›na: ufac›k yard›m yapar büyük
bir karfl›l›k bekler. 

Bofl senesi: Zeytin mahsulünün az oldu¤u sezona verilen isim.

Çal› Açma: Bak›m çal›flmalar›n›n bir di¤eri ise a¤ac›n dibindeki veya
etraf›ndaki çal›lar›n kesilmesi ve yabanc› otlar›n yok edilmesi ifl-
lemidir.
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Çal› açma: Hem zeytin a¤ac›na zarar vermesini önlemek hem de hasat
zaman›nda zeytinlerin toplanmas›n› kolaylaflt›rmak için zeytin-
likteki bir k›s›m çal›lar›n genellikle ilkbahar mevsiminde kesilip
yak›lmas›.

Ç›rp›c›: Zeytinleri s›r›kla a¤açtan ç›rpanlara verilen ad.

Çotak: A¤ac›n dallar›n›n gövdesinden ayr›ld›¤› ve afl›n›n yap›ld›¤› k›s-
m›.

Da¤ar: De¤irmende s›k›lan ya¤›n akt›¤› oluk.

Dallamak: Dal de¤ne¤iyle vurarak zeytinleri dallar›ndan ay›rmak.

Dalyan: Zeytin ç›rpmada kullan›lan en uzun s›r›k.

Delice: Zeytin a¤ac›n›n afl›lanmadan önceki yabani hali.

Dip zaman›: Eylül-ekim aylar›nda fliddetli rüzgarla yere dökülen zeytin-
lerin topland›¤› zamana verilen ad.

Dökek: Alt› beton olan havuz.

Dolu senesi: Zeytin mahsulünün çok oldu¤u sezona verilen ad.

El de¤ne¤i: Zeytin ç›rpmada kullan›lan en k›sa s›r›k.

Elleyici: Ç›rp›lan zeytinleri yerden toplayanlara verilen isim.

Etti tuttu da zeytinya¤› gibi suyun üstüne ç›kt›: ne yap›p ne etti kendisini
hakl› gösterdi.

Gömme delice: A¤açtan al›nan bir dal çubu¤un (kalem) flubat ay›nda
gömülerek yeni bir a¤aç olmas› için yap›lan iflleme verilen isim.
Gömme delice suya ihtiyac› olmadan büyüyebilir.

‹mar: Zeytin a¤ac›n›n kuruyan ve ters ç›kan dallar›n›n kesilmesi iflle-
midir.

Kalem: Zeytin a¤açlar›n›n güne bakan k›s›mlar›ndan al›nan ve zeytin
afl›s›nda kullan›lan çubuk.

Karasular›n akt›¤› aylar: K›fl aylar›.

Kavak ek çocuklar›n görsün; zeytin ek torunlar›n görsün: Uzun ömürlü bir
a¤aç oldu¤unu vurgular.

Kelden: Zeytin toplamada kullan›lan en küçük sepete verilen isim.
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Koca kar›ya bindirmek: Zeytin toplarken baflkas›n›n önündeki zeytini
almay› alayl› bir tav›rla ifade etmek için kullan›l›r.

Köylü olmak, k›rl› olmak: Yörede “köylü” ibaresi, çal›flmay› sevmeyen ya
da az çal›flan kiflileri; “k›rl›” sözcü¤ü de çal›flmay› seven ve çok ça-
l›flan kimseleri tarif etmek için kullan›l›r. Di¤er ifllerde de olabi-
lece¤i gibi zeytin ifllerken köylüler; az çal›flanlar› “köylü”, çok ça-
l›flanlar› da “k›rl›” diye tarif etmektedir.

Kubafl›k: Köylülerin her gün farkl› bir kiflinin zeytinli¤i olmak üzere
tüm zeytinlikleri beraber ifllemesi.

Kurtulufl tüfe¤i: Zeytin hasad›n› bitirdiklerini köye ilan etmek isteyen
çiftçilerin tüfek atmas›n› ifade etmek için söylenir.

Memecik: Ayd›na özgü bir zeytin çeflidi.22

Ödüçleme: Baflkas›na günlü¤e günlük karfl›l›¤›nda gitmek. (KK41)

O¤lan, o¤lan ben o¤luna varmam: Zeytin toplayan kad›nlar›n k›yafetle-
ri dikenli çal›lara tak›ld›¤›nda söylenir, bu da di¤er kad›nlar› gül-
dürür.

Orman, orman / Ben o¤luna varmam: Zeytin toplarken elbiseye tak›lan
dikenli çal›dan kurtulmak için söylenir.

Sepeti çota¤a asmak: Zeytin toplayan kad›nlar, zeytin ç›rpan erkeklere
yetiflince sepetlerini a¤ac›n çota¤›na asarlar ve onlar›n yavafl ol-
duklar›n› ima ederek alay ederler. Buna ayr›ca “Yumurtay› sepete
doldurmak” da denir. (Çotak: Dallar›n a¤ac›n gövdesinden ayr›l-
maya bafllad›¤› k›s›m).

So¤u: E¤imli arazideki zeytin a¤ac›n›n alt taraf›na tafllarla örülen duvar.

Tekne: Geleneksel usulle zeytin s›k›m ifllemlerinde kullan›lan bir araç.
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Tingil: A¤ac›n en yüksek k›sm›.

Tohur: Zeytinlik sahibinin, hasat etmesi flart›yla mahsulü iflçiye bir se-
zonlu¤una satmas›.

Ya¤ yeri: Ya¤ de¤irmenleri ile ya¤ teknelerinin bir arada bulundu¤u ve
önceden ya¤lar›n imeceyle s›k›ld›¤› yer.

Yalak: E¤imli arazideki zeytin a¤ac›n›n yamaçl› taraf›na su birikmesi
için aç›lan oyuk.

Yar›ya: Zeytinlik sahibinin, mahsulün yar›s› kendisinin di¤er yar›s› da
iflçinin olmas› kaidesiyle zeytinli¤in bak›m›n› ve ürünün hasad›-
n› belirli bir süreli¤ine iflçiye devretmesi.

Yatak havas›: Havan›n ya¤murlu, afl›r› rüzgarl› yahut karl› oldu¤unu; ya-
ni o gün çal›fl›lamayaca¤›n›, zeytinli¤e gidilemeyece¤ini ifade et-
mek için kullan›l›r.

Yevmiye: Kendilerine günlük belli bir miktar ücret ödenmesi karfl›l›¤›n-
da iflçi çal›flt›rma.

Yonsuk: Zeytin a¤açlar›n›n belindeki kuru kabuklara verilen ad.

Yumurtay› sepete doldurmak: Zeytin toplayanlar›n, ç›rp›c›lara yetiflmesi.

Zeytin dal› uzatmak: bar›fl ça¤r›s› yapmak, bar›fl girifliminde bulunmak.

Zeytini yutturmazdan tulumu yanaflt›rma: Gerekeni yapmadan o fleyin
gerçekleflmesini isteme.

Ayd›n Halk ‹nançlar›nda Zeytin

Zeytinle ilgili inan›fl ve ritüeller gündelik hayat›n anlafl›lma ve ya-
flanmas› çerçevesinde flekillenirler. Halk inan›fllar› ço¤unlukla u¤ur
u¤ursuzluk gibi de¤erlerin kiflinin lehine çevrilmesi yönünde yorumla-
n›r. Do¤a üstü güçlerin flans bereket unusurunu etkiledi¤ine inan›la-
rak, buna dair izler aran›r ve inançlar bu flerçevede flekillenir. Baz›
inançlar›n içinde ‹slami motifler olsa bile bir çok halk inanc›, do¤an›n
canl› oldu¤una inan›lan animistik dönem izleri tafl›r. Bu izler halk kül-
türü içinde do¤all›¤› ile yaflar. Halk inançlar› örne¤i olarak çal›flmam›z-
da yans›tt›¤›m›z bilgiler derleme sonucunda özetlenmifl inançlard›r.
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Buraya al›nm›fl bilgilerin daha detayl› ve kapsaml› hali ‹smail Aba-
l›’n›n yüksek lisans tezinde23 ve ilgili makalesinde24 mevcuttur. Bu tarz
halk inançlar›na insanlar belli bir tutuculuk çerçevesinde de¤il, al›fl-
kanl›k çerçevesi içinde inan›r. Bu anlam›yla mitlerin gerçek say›ld›¤›
dönemlere göre daha kültürel bir kabul olarak inançlar flekillenir. ‹flte
bu flekillenen inançlardan baz›lar› flunlard›r.

* Zeytin hasad›nda gerek a¤ac›n dibinde gerek a¤ac›n bafl›nda bir
miktar zeytin b›rak›l›r. Bu b›rak›lan zeytin kurdun kuflun hakk› diye
düflünülür ve bir hay›r olarak kabul edilir. Bu ayn› zamanda delice zey-
tinlerin baflka yerlerde yeflermesini sa¤lamak için b›rak›ld›¤›na inan›-
l›r. Kufllar zeytinin çekirde¤ini topra¤a b›rak›p yeni yabani zeytin a¤aç-
lar› dikimi yap›p, delice zeytinlerin ç›kamas›n› sa¤lad›¤›na inan›l›r
(KK10, KK47). 

* Di¤er bir inan›fl yukardaki inan›fl›n tersidir. Bu inan›fla göre zey-
tinlikteki tüm zeytinler b›rak›lmadan toplanmal›d›r. Çünkü nimet
olan zeytin o hale geldikten sonra insan kursa¤›na düflmelidir. Bereke-
tin hangi zeytinde olaca¤› kestirilemedi¤inden dolay› hepsi toplanma-
l›d›r (KK47, KK48).

* Toplama esnas›nda bulunan çift çekirdekli zeytinin u¤urlu oldu-
¤una inan›l›r. Bunu di¤er zeytinlerin aras›nda ilk bulan kifli, zeytinlik
sahibine vererek karfl›l›¤›nda bahflifl al›r. Zeytinlik sahibi ise bu çift çe-
kirdekli zeytini cüzdan›nda tafl›yarak mahsulün bereketli olmas›n› bek-
ler (KK25, KK40).

* Birbirine yap›fl›k halde bulunan zeytin çekirde¤i çocu¤un elbi-
sesine tak›l›rsa çocuk nazardan korunmufl olur. Bu zeytine “nazarl›k” da
denilmektedir.

* Y›llanm›fl on adet zeytinin çekirde¤i befli sa¤ tarafa, befli sol ta-
rafa konulmak üzere sar›l›r. Bu uygulama ile çocuk olaca¤›na inan›l›r.
Uygulamay› ikiz annesi olan ocakl› kifli yapar (KK41).
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* Zeytin ç›rpmak için yeni bir s›r›k sat›n al›nd›¤›nda zeytinya¤› ile
ya¤lanmal›d›r. Bu hem s›r›¤›n sa¤lam olmas›n› hem de mahsule bere-
ket getirmesini sa¤lar. Bu flekilde s›r›k canc›l›k cerçevesinde de¤erlen-
dirilir. Onu hedefi olan fley ile tan›flt›rarak daha fazla ürün ortaya ç›-
karmas› hedeflenir (KK4, KK48). 

* Zeytinli¤e abdestsiz girmek bereketi kaç›r›r. Zeytinli¤e erkekler
cünüp, kad›nlar ise adetli iken giremez. Girerlerse zeytinli¤in bereketi
kaçar (KK25).

* Zeytin ç›rpmaya yeni bafllayanlar yahut ç›rpamayanlar›n ayak-
lar›n›n aras›na habersizce s›r›kla vurulur. Bunun amac› bir an önce zey-
tin ç›rpmas›n› ö¤renmesini sa¤lamakt›r (KK10, KK47). 

* Hasat ifllemleri bitti¤inde zeytin ç›rpan kifliler birer tane s›r›k k›-
rar. O günün akflam› ise bunu köylüye duyurmak için tüfek at›l›r. Bu-
na “kurtulufl tüfe¤i” denir. Evin han›m› ise lokma dökerek konu kom-
fluya da¤›t›r (KK10, KK25).

* Zeytin toplarken elden yuvarlanarak uza¤a giden zeytin, eflinin
yan›na gitmifltir. Üflenmeden o ve efli de toplanmal›d›r (KK48). 

* Sezonda elde edilen ilk zeytin ya¤›, bereketli olsun diye komflu-
lara da da¤›t›l›r. Türk gelene¤inde bereket ancak vererek artar (KK4).

* Yeni ya¤ ile eski ya¤ birbirine kar›flt›r›l›rsa ya¤›n tükenmeyece-
¤ine ve bereketin sürekli olaca¤›na inan›l›r (KK20).

* fiubat ay›ndan sonra zeytinlerdeki ya¤›n a¤ac›n köküne gitti¤i-
ne inan›l›r. Bu yüzden flubattan önce zeytinlerin toplan›p s›k›lmas› ge-
rekir (KK47).

* Zeytin a¤ac› cennetten ç›kmad›r. Zeytin de cennet meyvesidir.
Allah bütün kitaplar›nda zeytinin mübarekli¤ini bahsetmifltir (KK10).

* Zeytin ölümsüzlü¤ün s›rr›n› içeren bir a¤açt›r. Onun için Ayd›n-
l›lar uzun ömürlüdür.

* Bir kaptan baflka bir kaba boflalt›l›rken zeytinya¤› yere dökülürse
“Yerden uman var” denir ve lokma dökülür ya da ya¤ da¤›t›l›r (KK25).

* Bir a¤ac› iki kifli ç›rparken s›r›klar birbirine çarparsa zeytinli¤in
tez vakitte hasat edilece¤ine inan›l›r (K40).
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Zeytin ve zeytinya¤›n›n bereketinin muhafaza edilmesi için orta-
ya ç›kan inan›fllar ve yap›lan ritüeller, zeytincilik faaliyetlerinin sürdü-
rüldü¤ü zamanlarda gerçekleflmektedir. Bu bilgiler bir inanç ve gele-
nek ba¤lam›nda daha sonraki kuflaklara aktar›lmaktad›r. Görüldü¤ü
üzere inançlar daha çok bereketin artmas› ve bereketin devaml›l›¤›n›n
sürdürülmesi hususundad›r ve berekete dair inan›fllar kategorisine gir-
mektedir. Zeytin ve zeytin ürünlerinin en yayg›n olarak kullan›ld›¤› ve
halk sa¤alt›m› ba¤lam›nda de¤erlendirebilece¤imiz husus Ayd›n halk
kültüründe önemli bir bafll›kt›r. fiimdi Ayd›n halk sa¤alt›m›nda zeytin
bafll›¤› alt›nda baz› uygulama ve inançlardan bahsetmek yerinde ola-
cakt›r.

Ayd›n Halk Sa¤alt›m›nda Zeytin

Zeytin besin ve flifa kayna¤› olarak tarih boyunca önemini koru-
mufl ve varoldu¤u çevreye bereket ve sa¤l›k getirmifltir. fiifaland›rmak
amac›yla, zeytin çekirde¤i, zeytin yapra¤›, zeytin meyvesi, zeytinya¤› ve
sabun kullan›lm›flt›r. Vücutta bir yer incinmiflse zeytinya¤›yla ovulmufl,
a¤r›yan bölgeye zeytinya¤› ile masaj yap›lm›fl, vücut yaralar›na zeytin
çekirde¤i ve zeytin dal›n›n beyaz suyu sürülmüfl, mide a¤r›lar›na aç kar-
na içilen yar›m bardak zeytinya¤› derman olmufl, zeytinya¤› cilde sürü-
lerek güzelleflilmifltir. Akla ilk gelen ve halk taraf›ndan da uygulanarak
ifle yarad›¤› kesin oldu¤u iddia edilen bu bilgiler yüzy›llard›r geleneksel
flifa ve halk t›bb› içinde de¤erlendirilen bilgilerdir. Makalemizin bu
aflamas›nda bu uygulamalardan baz›lar›n› burada zikrederek ne kadar
genifl ve kapsaml› bir bilgi olan zeytin ürünlerinin halk sa¤alt›m›ndaki
yeri iflaret edilecektir. Söz konusu konu kendi bafl›na bir makale veya
kitap çal›flmas› olabilecek yo¤unlukta bir konudur. Bu konu baz› arafl-
t›rmac›lar taraf›ndan ele al›nm›fl ve bilim dünyas›na bir imkan olarak
sunulmufltur. Melike kaplan’›n çal›flmas› bu konuda örneklerden biri-
dir: 

“Emziren annelerde oluflan meme ucu çatlaklar›na zeytinya¤› sürülür.
T›rnak kenarlar›nda ç›kan ek t›rnaklara, t›rnak dikenine ve iltihaba (dola-
ma) geceden zeytinya¤› sürünce, yumuflat›r ve yok eder. Zeytin a¤ac›n›n ka-
bu¤undan s›zan zamks› s›v›n›n yara iyilefltirici özelli¤inin yan› s›ra alkolle
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birlikte kullan›ld›¤›nda saçlar› güçlendirdi¤i bilinir. Zeytinya¤› biberiye ya¤›y-
la birlikte kullan›l›rsa kepe¤e iyi gelir… Bebekler piflik olunca, zeytinya¤› ha-
fifçe yak›larak so¤utulduktan sonra pamukla silinirse pifli¤i önler. Bebekler-
de maman›n içine bir çay kafl›¤› kadar eklenen zeytinya¤›, bebe¤in sindirimi-
ne yard›m eder. Eklem yerlerinden oynayan çocuklara “eyesi batt›” denir;
bu durumdaki çocu¤a k›zd›r›lm›fl zeytinya¤›yla masaj yap›l›r. Zeytinya¤›n›
bir cezvede k›zd›r›p, asidini uçurduktan sonra ya¤lanan bebekler rahat uyur.
Zeytinya¤› bebeklerde safra söktürücü, ba¤›rsak yumuflat›c› ve kab›zl›k gide-
ricidir.25

Zeytin ürünlerinin birçok rahats›zl›¤›n iyileflmesine katk› sunma-
s› yaz›l› kaynaklarda geçti¤i gibi, ocakl› olan veya olmayan bir çok ki-
fli taraf›ndan da bilinip uygulanmaktad›r. Hatta halk aras›nda “zeytin-
ya¤› bir buçuk dünya” (KK18) diye bir ifade vard›r. Bu ifade dünyada
olan flifadan daha fazla flifaya sahip anlam›nda olarak kullan›l›r. Bura-
da k›saca baz› uygulamalardan bahsedilecektir. Söz konusu uygulama-
lar, yo¤un bir alan çal›flmas› ile Züleyha Ülger taraf›ndan 2012’de “Ay-
d›n Halk Hekimli¤i” ad›yla yap›lan yüksek lisans tezinden al›nm›flt›r.
Söz konusu tez alan›nda yap›lm›fl en kapsaml› araflt›rmad›r. Bu konuda
münferit bir makale haz›rlamak, Züleyha Ülger için zor olmayacakt›r
çünkü zengin bir kaynak kifli bilgisine sahiptir. Ülger’in çal›flmas›ndan
yararlanarak oluflturdu¤umuz bu k›s›m, sadece alandaki temel verilerin
örneklenmesi anlam›nda olup daha kapsaml› çal›flmalar yap›lmas›
mümkündür. Burada kaynak kiflilerden al›nan ve birkaç kifli ile teyit
edilmifl uygulamalar zikredilecektir. Uygulamalar numaraland›r›lacak
ve kaynak kiflisi dipnot ile zikredilecektir. Kaynak kifliler KK1’den
KK49’a kadar s›ral› bir flekilde verilmifltir. Kaynak kiflilerin özellikleri
kaynak kifliler listesinde verilmifltir.

• Büyük abdestini yapam›yorsan, pedlik olduysan. Her gün yar›m
fincan zeytinya¤› içersin (KK11). Zeytinya¤› mideye iyi gelir aç
karna sabahlar› bir fincan içilir ama süzme zeytinya¤› makine-
lerden ç›kma olsan ya¤ de¤il (KK34). 
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• Zeytin yapra¤›n›n suyunu içti¤in suya damlat›rs›n, fleker hasta-
l›¤›na bu su iyi gelir (KK27).

• A¤›z içindeki yaralara iyi gelsin diye delice yapra¤› çi¤nenir ve
ac› suyu tükürülür (KK15).

• Yak› yap›l›fl› söyle olur; so¤uklamadan dolay›, mide ve ba¤›rsak-
lar› fliflmifl, gaz ç›karamayan insanlara bu kar›fl›m uygulan›r. Bir
bezin üzerine balmumu eritilir, içersine biraz zeytinya¤› konu-
lur. Vücudun kabul edece¤i bir s›cakl›kta, mideyi ve ba¤›rsak-
lar› tamamen kaplayacak flekilde yap›flt›r›l›p, düflmesin diye bir
kuflakla sar›l›r. Onun s›cakl›¤› ve bal mumunun, zeytinya¤›n›n
özelli¤i, so¤uklamay› al›r. Halk a¤z›yla bu tedaviye muflamba
denir (KK43).26

• Vurgunun yap›l›fl› ise flöyledir. Vurgu, baharat kar›fl›mlar›ndan
elde edilen, kokusu çok güzel olan bir tozdur. Vurgunun içinde
‘’Baharat’’ denilince, akl›n›za ne geliyorsa vard›r. Örne¤in; zen-
cefil, tarç›n ve neredeyse bütün baharatlar içinde mevcuttur. Bu
da yak› gibidir, yaln›z ocakta piflirilmesi gerekir. Üzüm pekmezi
ve biraz zeytinya¤›yla beraber ocakta kavrulur, sek olarak mide
ve çevresine sürülür. Daha sonra üzerine bir bez kapat›l›r ve sa-
baha kadar orada kal›r. Kemikleri s›zlatan bir a¤r› olan çalma ra-
hats›zl›¤›na da iyi gelir. ‹zinli kifliler okuyarak, rahats›z olan ki-
fliye, bu kar›fl›mdan tuzsuz kaymakla da sürebilir (KK43). 

• Difl a¤r›s›nda zeytinin içinden ç›kan pus a¤za konur. Zeytin
yapra¤›n› çi¤nemek de a¤›z ve difl a¤r›s›na iyi gelir (KK15).
Zeytinin delcesi çi¤nenir (KK6, KK12). Zeytin yapra¤› çi¤ne-
nir (KK19, KK12).

• Vücut a¤r›lar›nda y›llanm›fl zeytinya¤lar› sürülür (KK1). Dizi
ve beli a¤r›yanlar masaj ile rahatlat›l›r. Bebe¤i olmayanlar da
vikist, zeytinya¤› ve buharla tedavi edilir (KK34).

142 • Zeytin Kitab›

26 Züleyha Ülger, Ayd›n’da Halk Hekimli¤i, Dan›flman: Yrd. Doç. Dr. Caner Ifl›k,
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebi-
yat› Anabilim Dal›nda 2012 y›l›nda yap›lm›fl yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans te-
zi.



• So¤an›n göbe¤i oyulur içine fleker konur ve içine zeytinya¤l›
sabun kaz›narak konularak bu so¤an közde piflirilir. So¤an›n
içindeki bu kar›fl›m merhem haline gelir. Bu mehlem de ç›ba-
n›n üzerine sürülerek bir iki saat bekletilirse ç›ban›n “özü” bo-
flal›r ve iyileflmeye bafllar (KK23)

• Kantaron çiçe¤i zeytinya¤›n›n içinde k›rk gün güneflte bekleti-
lir ve bu ya¤ ç›bana sürülürse iyilefltirmektedir (KK5)

• Saçlar tamamen dökülmüflse, bir k›sm› dökülmüflse veya tama-
men kellik varsa hayvansal ve bitkisel içerikli bir kar›fl›m ha-
z›rlan›r. Üstü dikenli kertenkele (keler) öldürülür. Her fleyiyle
parçalan›r. ‹çine zeytinya¤› konarak piflirilir. Piflen bu kar›fl›m-
dan bir bezle saç ç›kmayan yere ›l›k flekilde sürülür, üzerine
mikropsuz bir bez kapat›l›r. Bu flekilde bir iki gün beklenir. E¤er
bir geliflme olmazsa bu kar›fl›mdan tekrar ayn› flekilde sürülüp
beklenir. ‹ki üç gün içinde yeni saçlar ç›kmaya bafllar (KK2).

• Kellik sorunu yaflayan y›lan›n kendili¤inden do¤aya b›rakt›¤›
deri kal›nt›s› dövülüp zeytinya¤› ile kar›flt›r›l›p deriye sürülürse
saçlar ç›kar (KK36). 

• Yafl bir zeytin dal› ile si¤ilin üstü çizilerek okunur. Bu yafl dal
kuru bir yere konur. Bu dal orada kuruyuncaya kadar si¤iller de
kurumufl olur ( KK28). 

• “Dumann› barut” denilen silahlarda kullan›lan barut zeytinya-
¤› ile kar›flt›r›larak sulu temrek veya k›z›l temrek denilen terme-
lere sürülür (KK17).

• Yanan yerin üzerine zeytinya¤› sürülür (KK2, KK22, KK29).

• K›lavuzlar köyünde kangiren otu da denilen kantaron otunun
bir y›l zeytinya¤›nda bekletilmesiyle elde edilen ya¤ sürülür
(KK6).

• Sönmüfl kirecin kayma¤› al›narak içine zeytinya¤› kat›l›p sürü-
lürse yan›klara karfl› faydal› olmaktad›r (KK31, KK16, KK37,
KK19).

• Deri yanar yanmaz sirke ve zeytinya¤› hemen sürülürse derinin
kabarmas› engellenir (KK9, KK42).
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• Deniz kenar›nda günefllenirken deriye zeytinya¤› sürmek sure-
tiyle hem derinin kurumas› önlenmekte hem de günefl ›fl›nlar›-
n›n zarar›ndan korunmas› sa¤lanmaktad›r.27

• Pamuk zeytinya¤›na bat›r›larak a¤›z içi silinirse faydal› olur
(KK8).

• Pamukçuk olan kifli zeytin yapra¤›n› çi¤ner tükürürse geçer
(KK44).

• Ayd›n a¤z›nda bertik veya et k›r›lmas› denilen yaralanmalarda
ise bertik yerin üzerine çi¤ et (KK26, KK44) ve kaynam›fl so-
¤an konularak sar›l›r ve bir müddet beklenirse hasta sa¤l›¤›na
daha çabuk kavuflmufl olur (KK27, KK38). Baflka bir yerde “et
berti¤i” ad› da verilmektedir. Bu durum etin deri alt›nda bir ye-
re toplanmas› olarak tasvir edilmektedir. Rahats›zl›¤›n gideril-
mesi için bölgeye zeytinya¤› sürülerek masaj yap›l›r ard›ndan
çi¤ et sar›l›r (KK23). 

• Kargan otunun tepesine az miktarda zeytinya¤› dökülerek ›s›t›l-
d›ktan sonra yara olan yerin üzerine konulursa yara çabucak
iyileflir (KK45).

• Su kar›flmam›fl (y›kamadan geçmemifl) zeytinya¤›n› yaralara sü-
rüldü¤ünde çabucak iyileflir (KK45). Normal zeytinya¤› yarala-
ra sürülürse çabuk iyileflir (KK32, KK30). Aç›k yaralara zeytin-
ya¤› sürülmez (KK38). Bereleri almas› için zeytinya¤l› hamur
yap›l›r. Bereli yere sar›l›rsa faydal› olur (KK11). 

• Kesilmifl olan yere zeytin sürülür (KK14, KK5).

• Yanan oca¤›n kurumu kaz›narak al›n›r ve içine zeytinya¤› kat›-
larak kesilen yaraya konursa hem kan durur hem de yara çabuk
iyileflir (K23). Zeytinya¤l› kül bas›l›r (KK12). 

• Kesilen yere önce idrar sürülür sonra zeytinya¤› sürülür
(KK11).

27 Ergün Veren, “Ayd›n Yöresinde Halk Hekimli¤i Pratikleri”, Ayd›n Efesi Kültür
Sanat ve Edebiyat Dergisi, Y›l 1, Say› 6, Ocak / fiubat 2012, 23.
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• Bere otu y›llanm›fl zeytinya¤›n›n içine ›slat›l›r ve bu kar›fl›m ya-
ralar›n üzerine sar›l›rsa yaralar çabucak iyileflir (KK3). Bere otu
dövülerek berelerin üzerine konulursa faydal› olmaktad›r
(KK29).

• Bir pamuk üzerine biraz zeytinya¤› damlat›l›r ve kula¤a konu-
lur. Bu uygulama kulak içindeki iltihab› al›r, a¤r›ya son verir
(KK2, KK29).

• Sar›msak külde közlenir soyulur, üzerine zeytinya¤› dökülerek
kula¤a konulursa befl dakika içinde a¤r›s› geçer (KK32, KK49).
Sar›msak sadece közlenir ›l›k olarak konulursa da a¤r›y› geçir-
mektedir (KK9, KK23, KK24).

• Zakkum çiçe¤i zeytinya¤›na ›slat›l›r bir y›l bekler. Bekleyen bu
kar›fl›m kula¤a damlat›l›rsa a¤r›ya sebep olan kulak iltihab›n›
kurutmaktad›r (KK17).

• Göze herhangi bir fley kaçt›¤› zaman zeytinya¤› dökülür (KK6).

• Hay›t yapra¤›, ay›kula¤› yapra¤› dövülür, un, sirke, zeytinya¤›,
kar›flt›r›larak hamur piflirilir karna sar›l›rsa iyi gelir. Bu hamura
“ak hamur veya yak›” denilmektedir (KK24, KK33, KK49).

• Yar›m fincan limon suyu ve yar›m fincan ifllem görmemifl zey-
tinya¤› kar›flt›r›larak 10 gün içilirse tafl ve kumu döker (KK36).

• Zakkum çiçe¤i zeytinya¤›n›n içine konulur bir y›l bekletilir ve ra-
him kanseri olanlar genital bölgeye sürerse geçmektedir. (KK17).

• Hay›t yapra¤› duda¤a sar›l›r, üzerinden jilet at›l›r. Ç›kan kan-
dan da göz kapaklar›na sürülür. Duda¤a da zeytinya¤› sürülür.
Bu flekilde sar›l›¤›n geçece¤ine inan›lmaktad›r (KK2, KK34). 

• So¤an sar›msak dövülür zeytinya¤›nda flekerle kar›flt›r›p biraz
piflirip, tülbendin içine konulur ve emzik gibi çocu¤a verilip
emdirilirse sar›l›¤a yakalanmaz (KK1).

• Zeytinya¤› içilirse mide hastal›¤›na iyi gelir. Kaynak kifli zeytin-
ya¤›n›n yaralara iyi geldi¤ini, bu yüzden de mide içindeki yara-
lar› iyilefltirdi¤ine dair bilgiye ifadelerinde yer vermifltir. Hatta
kuflun gagas› yara oldu¤unda da zeytinya¤› sürülür (KK15).
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• Çalma / vurgu denilen kantaron otu, zencefil, tarç›n, zerdeçal,
çam terebentin ya¤› ve daha birçok bitki ve ya¤›n içine girdi¤i
bu kar›fl›m ocakta zeytinya¤› ve pekmezle kavrularak ›l›k flekil-
de mideye sar›l›rsa so¤uklama da denilen bu rahats›zl›¤a faydal›
olmaktad›r (KK43).

• K›r›klar›n çabuk iyileflmesi için balmumu zeytinya¤› ile bir kap-
ta eritilir. Bu kab›n içine bir bez at›l›r, bu bez kar›fl›m› emer. Bez
bir pofletin üzerine konularak hasarl› bölgeye sar›l›r ve bir müd-
det bekler. Bu ifllemler sonucunda çatlak ve berelerin iyileflme
süreci daha da h›zlanm›fl olur (KK45, KK28).

• Ses herhangi bir sebeple k›s›ld›¤›nda veya sesin gür ç›kmas› is-
tenildi¤inde bir kafl›k zeytinya¤› yutulur. Bu uygulama ses tel-
lerline iyi gelir (KK45, KK8).

• Y›lan›n soktu¤u yere önce zeytinya¤› sürülür ard›ndan bölgenin
kan› sorulur. Öncelikle zeytinya¤›n›n sürülmesinin sebebi y›la-
n›n zehrinin soruyan kifliye tesir etmemesidir (KK37, KK21).

• Y›lan sokmas› olay›ndan hemen sonra sokulan yer lastikle bo-
¤ulur ve bir çay barda¤› zeytinya¤› içilir (KK19, KK21).

• Çocu¤un kokmamas› için k›rk› içinde veya yirmi gün ç›kt›ktan
sonra, suyun içine, tuz kavrularak at›l›r, demir para at›l›r demir
gibi olsun diye, zeytinya¤› konulur. Daha sonra bu kar›fl›m pa-
muk yard›m›yla a¤›z içi de dâhil olmak üzere bütün vücuda sü-
rülür (KK39).

Sonuç

“Ayd›n Halk Kültüründe Zeytin” adl› çal›flmam›z, Ayd›n halk kül-
türünü yörenin vazgeçilmez bir ürünü olan zeytin çerçevesinde incele-
meyi amaçlam›flt›r. Çal›flma Ayd›n ilinin co¤rafi ve tarihsel tan›t›m› ile
bafllam›fl, ürün folkloru de¤erlendirmesi yapabilmek için zeytin üzerine
yap›lan belirlemeler ile Ayd›n üzerine yap›lan belirlemeler birlefltiril-
meye çal›fl›lm›fl daha sonra ise alandan derlenen verilerle Ayd›n halk
kültüründe zeytin konusu ifllenmifltir. Ayd›n için zeytin memecik zey-
tinidir. Daha sonra bir çok yerli ve yabanc› tür zeytin yetifltirilmifl olsa
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da Ayd›nl›n›n zihin dünyas›nda zeytinin karfl›l›¤› siyah etli Memecik
zeytinidir. Ayd›n halk kültürü dendi¤inde ise gelenekle ba¤› olan ve
özellikle k›rsal alanlarda yaflayan eski zeytin kültürü derlenmeye çal›-
fl›lm›flt›r. Derlenen veya daha önce derlenmifl olan malzemeler; Ay-
d›n’da zeytin üretim süreçleri, Ayd›n halk edebiyat› ürünlerinde zey-
tin, Ayd›n halk inançlar›nda zeytin ve Ayd›n halk sa¤alt›m›nda zeytin
olmak üzere dört ana bafll›k alt›nda de¤erlendirilmifltir. Bu ana bafll›k-
lar dan birinci bölüm olan Ayd›n’da zeytin üretim süreçleri bafll›¤›; ba-
k›m ifllemleri, hasat ifllemleri ve ürün de¤erlendirme alt bafll›klar› al-
t›nda de¤erlendirilmifltir. Ürün de¤erlendirilme; ya¤ s›k›m ifllemleri,
zeytin tatland›rma, sabun yap›m› ve yakacak elde etmek alt bafll›klar›
alt›nda sunulmufltur. ‹kinci bölüm olan Ayd›n halk edebiyat› ürünle-
rinde zeytin konusu ise; türkü, mani ve bilmecelerde zeytin ifllendi¤i
bir k›s›m ve zeytincilikle ilgili terimler, deyimler, kal›plaflm›fl sözler ve
mecazl› söyleyifllerin düzenlenip sunuldu¤u di¤er k›s›mla tamamlan-
m›flt›r. Üçüncü ve dördüncü bölüm ise temel bafll›klar› detaylanmadan
alandan al›nan bilgilerin sunulmas› ile tamamlanm›flt›r. Ayd›n halk
inançlar›nda zeytin anlat›l›rken ‹smail Abal›’n›n yay›nlanmam›fl yük-
sek lisans tezinden ve ilgili makalesinden özetleme yap›lm›fl, Ayd›n
halk sa¤alt›m›nda zeytin konusu ifllenirken ise Züleyha Ülger’in yay›n-
lanmam›fl yüksek lisans tezinden özetleme yap›lm›flt›r.

Ayd›n halk kültürü yörenin en yayg›n bitkisi olan zeytin hakk›n-
da çok genifl bir birikime sahiptir. Çal›flmam›zda ilk elden yaz›lm›fl ya-
z›l› kaynaklar ve alan çal›flmas›nda rastlad›¤›m›z bilgilerden yararlan›l-
m›flt›r. Çal›flman›n verilerinin geniflli¤ine bak›l›rsa bir kitap çal›flmas›
olabilecek geniflliktedir. Biz burada özellikle son iki bölümde özetleme
yapmak durumunda kald›k. Bu anlam›yla çal›flman›n daha da derinlik-
li ve kapsaml› bir flekilde yap›lmas› mümkündür. 

Halk kültürünü bir ürün ba¤lam›nda de¤erlendirmek bat› toplum-
lar›nda yayg›n olarak yap›l›yor olsa da ülkemizde tercih edilmeyen bir
çal›flma yöntemidir. Fakat zeytin konusu çerçevesinde Ayd›n ilini de-
¤erlendirirken bir ürünün gündelik hayat› bu kadar çepeçevre sarma-
s›n›n nas›l mümkün oldu¤unu gördük. Ekonomisinden sözlü kültürü-
ne, üretim faailyetlerinden inançlara kadar her alanda bilgi bulabildi-
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¤imiz zeytin insanlar›n yaflad›¤› çevre ile etkileflimi ile ortaya ç›kan
kültürün maddi temelleri ve bu maddi temellerin gelenek ile oluflumu
gözlemlenmifl oldu. Zeytin, incir gibi Ayd›n’› zinde tutan ve Ayd›nl›y›
ülkemizin en uzun ömürlü insan› haline getiren bir üründür. Bütün
kutsal kitaplarda geçen bu iki ürünün Ayd›n’da s›radan günlük haya-
t›n parças› olmas› Ayd›nl› için ne büyük bir f›rsatt›r. Ayd›nl› bu imka-
n›n k›ymetini bilmifl, halk kültürünün bütün unsurlar›n› bu iki ürün ile
süslemifl ve güçlendirmifl; t›pk› kendisini uzun ömürlü k›ld›¤› gibi Ay-
d›n halk kültürününü ve gelene¤ini de diri ve canl› k›lm›flt›r.

Kaynak Kifliler (KK)

Kaynak kifliler hakk›ndaki bilgiler her sat›rda, kaynak kifli s›ras›, ad soyad,
yafl, ö¤renim durumu, derlemeni yap›ld›¤› yer, derleme tarihi, derlemeyi
yapan olarak s›ralanm›flt›r.

KK1, Abdullah Karadede, 80, ilkokul, rençber, Ayd›n, 09.02.2015, Züley-
ha Ülger, Caner Ifl›k

KK2, Âdem Çal›flkan, 72, ilkokul, emekli çiftçi, Esençay (Boyas›n), Kara-
casu, Ayd›n, 01.06.2011, Züleyha Ülger 24

KK3, Ali fievki Kara, 83, ilkokul, emekli, Ayd›n, 09.02. 2015, Caner Ifl›k

KK4, Asiye Köse, 66, yok, ev han›m›, Gözkaya Köyü, Koçarl›, 16.11.2013,
‹smail Abal›

KK5, Ayfle Cevher, 37, yok, ev han›m›, Yenipazar, Çavdar Köyü, Ayd›n,
11.03.2013, Ayfle ‹nce.

KK6, Ayfle Çankaya, 64, ilkokul 4. s›n›f terk, ev han›m›, K›lavuzlar, Boz-
do¤an, Ayd›n, 24.07.2011, Züleyha Ülger 114

KK7, Ayfle Ertu¤rul, 76, ilkokul, ev han›m›, Ayd›n, 11.03.2013, Ayfle ‹n-
ce

KK8, Ayfle Naciye Orhan, 77, yok, ev han›m›, Kavflit, Çine, Ayd›n,
07.10.2011, Züleyha Ülger 75

KK9, Bedriye Zeybek, 79, yok, ev han›m›, Bozköy, Ayd›n, 29.10.2011, Zü-
leyha Ülger 112
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KK10, Celal Abal›, 53, ilkokul, çiftçi, Gözkaya, Koçarl›, 12.11.2013, ‹s-
mail Abal›

KK11, Emine Savran, 54, ortaokul, emekli, Ayd›n, 11.03.2013, Ayfle ‹nce

KK12, Emir Ayfle Ertürk, 74, ilkokul üç, ev han›m›, Kulo¤lu, Dalama, Ay-
d›n, 04. 07. 2011, Züleyha Ülger 132

KK13, Emir Tulha Erat, 66, lise, imam, Ayd›n 21.04. 2015, Tutku Kara-
han

KK14, Faik Olgun, 1946, çiftçi, Konuklu, Ayd›n, 30.09.201, Züleyha Ül-
ger 49

KK15, Fatih Yavaflo¤lu, 26, Lisans Banka Memuru, Merkez, Ayd›n,
17.04.2011, Züleyha Ülger 6

KK16, Güldane Dikmen, 44, ilkokul, ev han›m›, K›lavuzlar, Bozdo¤an,
Ayd›n, 24.07.2011, Züleyha Ülger 115

KK17, Halime Kuru, 73, ilkokul bir, ev han›m›, Bozköy, H›d›rbeyli, Ay-
d›n, 12.09.2011, Züleyha Ülger143

KK18, Halime Sar›y›ld›z, 76, ilkokul, ev han›m›, Ayd›n, 23.05.2014, Der-
ya Gökmen.

KK19, Hasbi Ç›nar, 68, ilkokul, Çoban, Malgaçemir (Düzyaka) Sultanhi-
sar, Ayd›n, 07.10.2011, Züleyha Ülger 139

KK20, Hasibe Abal›, 50, ilkokul, Gözkaya, Koçarl›, 12.11.2011, ‹smail
Abal›

KK21, Hatice Çetintürk, 40, ilkokul, ev han›m›, Malgaçemir, Güvendik,
Ayd›n, 07.10.2011, Züleyha Ülger 141

KK22, Hatice Gümüfltafl, 1932, yok, ev han›m›, Zeytinköy, Koçarl›, Ay-
d›n, 11.10.2011, Züleyha Ülger 33

KK23, Hatice Orhan, 64, yok, ev han›m›, Kavflit, Çine, Ayd›n,
07.10.2011, Züleyha Ülger 71

KK24, Hediye Çelik, 84, yok, ev han›m›, ‹sabeyli, Ayd›n, 03.07.2011, Zü-
leyha Ülger 106

KK25, ‹brahim Köse, 62, ilkokul, çiftçi, Gözkaya, Koçarl›, 15.11.2013, ‹s-
mail Abal›

KK26, Kamil Gergin, 75, ilkokul, emekli, Karpuzlu, Ayd›n, 31.03.2011,
Züleyha Ülger 2
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KK27, Kamuran fien, 58, orta iki terk, emekli itfaiye flefi, Ayd›n,
17.04.2011, Züleyha Ülger 4

KK28, Kezban Ta¤a, 41, ilkokul, ev han›m›, Tekeler, Karpuzlu, Ayd›n,
31.03.2011, Züleyha Ülger 15

KK29, Kübra Coflkun, 61, ilkokul, ev han›m›, Koçak, Ayd›n, 08.07.2011
Züleyha Ülger 129

KK30, Mehmet U¤urlu, 84, yok, rençber, Kulo¤lu, Dalama, Ayd›n, 04. 07.
2011, Züleyha Ülger 133

KK31, Muzaffer Ganiz, 68, ilkokul, emekli, ‹mamköy, Ayd›n, 26.06.2011,
Züleyha Ülger 82

KK32, Naciye Kaçar, 1943, ilkokul, ev han›m›, Davutlar, Söke, Ayd›n,
03.10.2011, Züleyha Ülger 31

KK33, Naciye Önder, 81, yok, ev han›m›, ‹sabeyli, Ayd›n, 03.07.2011, Zü-
leyha Ülger 107

KK34, Nefise Kozan, 77, yok, ev han›m›, Bozköy yaylas›, Ayd›n,
29.10.2011, Züleyha Ülger 111

KK35, Nejdet Turan, 67, ortaokul, iflçi, Ayd›n, 23.05.2014, Derya Gök-
men 

KK36, Nihat Çiçek, 60, ilkokul, emekli, Kasar, Çine, Ayd›n, 01.10. 2011,
Züleyha Ülger 53

KK37, Osman Nuri Ak, 74, ilkokul, çiftçi, Koçak, Ayd›n, 08.07.2011, Zü-
leyha Ülger 127

KK38, Özkan Aral, 73, ilkokul, emekli, Sultanhisar, Ayd›n, 01.10.2011,
Züleyha Ülger 94

KK39, Rabiya Gül, 47, ilkokul, ev han›m›, Söke, Ayd›n, 03.10.2011, Zü-
leyha Ülger 83

KK40, Saliha Nizam, 65, yok, ev han›m›, Gözkaya, Koçarl›, 15.11.2013,
‹smail Abal›

KK41, Saniye Barano¤lu, Ayd›n, Salavatl›, 94 yafl, Salavatl›, Ayd›n,
06.06.2015, Caner Ifl›k

KK42, Selami Zeybek, 49, ilkokul, rençber, Bozköy, Ayd›n, 29.10.2011,
Züleyha Ülger 113

KK43, Seyfettin Aksoy, 52, lise, aktar, Bozdo¤an, Ayd›n, 14.10. 2011, Zü-
leyha Ülger 144
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KK44, Sultan Zorlu, 48, ilkokul üç, ev han›m›, Hasköy, ‹sabeyli, Ayd›n,
03.07.2011, Züleyha Ülger 110

KK45, Süleyman Ta¤a, 36, ilkokul, nalbant, halk veterineri, Tekeler, Kar-
puzlu, Ayd›n 31.03.2011, Züleyha Ülger 16

KK46, fiaziye Kocaçoban, 51, ‹lkö¤retim, ev han›m›, Merkez, Ayd›n
17.04.2011, Züleyha Ülger 11

KK47, Ümit Küçük, 39, ilkokul, çiftçi, Gözkaya, Koçarl›, 14.11.2013, ‹s-
mail Abal›

KK48, Zehra Koca, 61, yok, ev han›m›, Gözkaya Koçarl›, 15.11.2013, ‹s-
mail Abal›

KK49, Zehra Önder, 80, yok, ev han›m›, Çobanlar, ‹sabeyli, Ayd›n,
03.07.2011, Züleyha Ülger 105
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Resim1. De¤irmen (Pres) tafl› ve havuzu

Resim 2. Da¤ar ve tekneler
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