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tadı da kokusu da çok hoş: ahududu
Herkesin bir kişisel sözlüğü vardır ve orada bazı, sözcükler açıklamalarının ötesinde de anlamlar taşırlar…
“Ahududu” da benim bireysel sözlüğümde yer alan
o sözcüklerden biri… Çook uzun yıllar önce siyahbeyaz televizyonda izlediğim bir oyunu, seyrettiğim
bir filmi anımsatıyor… Joseph Kesselring’in yazdığı,
Arsenic and Old Lace adıyla dünyanın en çok oynanan
komedilerinden biri, ülkemizde Ahududu adıyla sahnelenmiş; Cary Grant’ın başrolünü üstlendiği film de
aynı adla gösterilmişti.
Benim televizyonda izlediğim yorumunda Nisa Serezli başroldeydi… Ahududu’nun piyes hâli o kadar sevilmişti ki başta Vasﬁ Rıza Zobu, Suna Pekuysal, Ani
İpekkaya gibi birçok usta isim tarafından çeşitli dönemlerde yıllarca sahnelenmişti. Kara komedinin en iyi
örneklerinden sayılan Ahududu, huzura kavuşturmak,
yalnızlıklarından kurtarmak için insanları ahududu likörüne kattığı arsenikle zehirleyen Müşﬁke ile Mürşide
ve onların çevresindekilerin hikâyesini anlatıyordu.
yöresine göre adı farklı
Bizim bugün sözünü edeceğimiz ahududu (Rubus idaeus); Almanca, Himbeere; Fransızca, Framboise Common; İngilizce, Rasberry bush. Familyası: Gülgiller
(Rosaceae) ağaç çileği ve sultan böğürtleni, ayı üzümü,
kavuklu çilek olarak da tanınıyor. Adının Türkçe’ye
ahu (ceylan) ve dut sözcüklerinin birleşmesiyle, ceylanların yediği duttan geldiği düşünülüyor…
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Arkeolojik çalışmalardan elde
edilen bulgular, ahududunun prehistorik zamanlardan beri toplanıp
yenildiğini gösteriyor… Halen de
dünyanın birçok yerinde dağlık mıntıkaların orman ve korularında doğal olarak çalılıklar hâlinde yetişmeye devam ediyor. Asya,
Avrupa ve Amerika’nın birçok bölgesinde yetiştirilen
ahududunun anayurdu kesin olarak bilinmiyor ama
bilimsel adındaki ida sözcüğünden Ege bölgemizdeki
antik adı İda olan Kazdağı yöresinde yetiştiği için bu
ad verildiği tahmin ediliyor…
Antik dönemde Romalılar, ahududuları ehlileştiriyor. O yıllarda ahududu o kadar seviliyor ki ekimi,
bütün Avrupa kıtasına yayılıyor… Manş Denizi’ni de
geçiyor ve ahududu, 14. yüzyıldan itibaren meşhur
İngiliz reçellerinin vazgeçilmezleri arasında yerini
alıyor… Amerika Kıtası’nın keşﬁyle New York’a götürülüyor… Bugün de Amerika’nın kuzeyinde ciddi
miktarlarda ahududu üretimi sürdürülüyor…
200’den fazla çeşidi var
Kırmızıdan (Rubus ideaus) siyaha (Rubus occidentalis),
turuncu, mor ve sarıya kadar iki yüzden fazla ahududu
çeşidi bulunuyor. Ahududu, çok hoş bir tadı ve kokusu olduğundan pasta endüstrisinin tercihlerinden…
Şuruplara, dondurmalara konuluyor; reçel, marmelat,
meyve suyu, şekerleme, jöle, meyveli yoğurt ve likör
yapılarak da tüketiliyor… Bitki daha çiçekliyken yaprakları kurutulup şifa verici olarak yararlanılıyor…
Doğrusunu isterseniz ben, meyve salatalarına da yakıştırıyorum…
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bir ihanet!
Ahududu, ödüllere de adını veriyor… 1980 yılından
bu yana verilen ama kimsenin pek almak istemediği
bir ödül var. Özgün adı, Golden Rasberry Awards, bizde Altın Ahududu Ödülleri olarak biliniyor… Fikir
babası Everything I Know I Learned at the Movies adlı
kitabın yazarı John Wilson.
Bu ödüllerde çok sevimli, harika görünüşlü ahududuya “ihanet” ediliyor ve Oscar ödüllerinin parodisi
niteliği taşıyan törende, en kötü erkek, en kötü kadın,
en kötü yardımcı erkek, en kötü yardımcı kadın, en
kötü ﬁlm, en kötü yönetmen, en kötü senaryo, en
kötü yeniden çevirim ya da devam filmi ve en kötü çift
dallarında ödüller dağıtılıyor…
bir festival
Sözümüzü, ülkemizden ahududu adını taşıyan bir festivalle bitirelim: “Uluslararası Cumalıkızık Ahududu
Festivali.” Etkinlik, her yıl Haziran sonu, Temmuz başında, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve
yedi yüz yıllık geçmişiyle erken Osmanlı döneminin
kırsal sivil mimari örneklerini taşıyan Bursa’nın Cumalıkızık köyünde gerçekleştiriliyor… Festival kapsamında “En Güzel Ahududu” yarışması yapılıyor ve
kazanan üreticiye altın armağan ediliyor…
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kokusu da tadı da öyküsü de lezzetli:
baharat
Mutfağımızın vazgeçilmezlerindendir baharat. Çorbalardan tatlılara her türlü yiyecek ve yemekte, özellikle
de kebap ve köftelerde muhakkak karşılaşırız. Tabii
ki baharatlı şerbet ve şurupları, kakuleli kahveyi
de unutmamak gerekiyor. Neden baharat? Çünkü,
hem lezzetlidir hem de şifalı. Etli yemeklere defne,
sütlü tatlılara tarçın ve karanfil konur ki, zararlı
bakteriler üremesin. Her derde devadır, dense yeridir.
Manisa’nın meşhur mesir macununda tam kırk çeşidi
vardır; her baharatın da bir katılış biçimi. Örneğin,
kısa sürede pişen yemeklere önce konur; eğer tazesiyse
söz konusu, yemek piştikten sonra eklenir.
Baharat peşinde yolculuklar da keyiflidir. Aktarları
ziyaret ederek birbirine karışmış mis gibi baharat
kokularını solumak; Mısır Çarşısı’nda bambaşka bir
dünyaya girmek, Baharat Yolu’ndaki kentleri tek tek
gezerek yerinde tatmak, kıyaslamak; taa Uzakdoğu’dan
Batı’ya uzanan bu yolculuğun öykülerini hayal etmek
hem edebi, hem gastronomik kazançlarıdır ehlikeyfin.
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çeşitleri
Kökler
Gövdeler
Yapraklar
Soğanımsılar
Çiçekler
Meyveler
Tohumlar

Kara ve kırmızı turp vb.
Zencefil, tarçın vb.
Nane, kekik, maydanoz, defne vb.
Mutfak soğanı, sarmısak vb.
Karanfil vb.
Kimyon, anason, karabiber, kırmızıbiber, vanilya vb.
Hardal, küçük Hindistan cevizi vb.

muhafaza edilmesi
Kuru baharat karanlık,
kuru ve serin yerde muhafaza edilir.
•
Hava almayacak biçimde kapatılmış
cam kaplarda saklanır.
•
Çoğu tane ya da toz baharat saklama koşulları
uygun olsa da aromalarını ancak bir yıl
süreyle koruyabilir.
•
Büyük miktarlarda taze ya da kuru baharat
saklamak gerekirse, hava almayacak kaplarda,
derin dondurucularda tutulur.
•
Blenderde, havanda öğütülüp
toz hâline getirilebilir.
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üstüne yok!.. antep fıstığı
Göğsümü gere gere her fırsatta söylüyorum: Antep
fıstığının üstüne yok! Bu savımı, yalnızca mütevazı
damak tadım ve bilgimle değil, deneyimlerimle
birçok kez kanıtladım… Tamam, yedi bin yıldır bu
topraklarda yetişiyor, bu nedenle bizim sevmemiz
normal, ama dünyanın dört bucağından gelen kime
Antep fıstığı tattırsam, hemen soruyorlar, “Devamını
nereden bulur, alırız?” Onlar ki Amerikan ve İran
fıstıklarının, benim için anlam ifade etmeyen tadına
alışmışlar, bulduklarıyla yetinmişler; o günden sonra “Ne yavan şeyler yemişiz!” diye hayıflanmaya
başlıyorlar… Çünkü, bizim fıstığımız rengi, rayihası,
tadı ve kabuğuyla tamamıyla kendine has bir özellik
taşıyor. Üreticimiz de onun kıymetini çok iyi biliyor
ve ona, “yeşil altın” diyor. Antep fıstığı olarak coğrafi
işareti alınalıysa çok uzun yıllar oldu…
yeşil altın
Yeşil altın üreten bu ağacı hiç gördünüz mü?
Güneydoğunun dağlık, verimsiz, çorak topraklarında
yemyeşil ağaçlara rastlarsanız, büyük ihtimalle onlar,
Antep fıstığıdır… Yabani olanına menengiç denilir.
Hani yine o bölgede pek sevilen menengiç kahvesi
var ya, işte o, bu ağacın meyvelerinin kavrulup öğütülmesiyle hazırlanıyor.
Menengiç ağaçlarını aşılarsanız Antep fıstığı
veriyorlar… Fıstık ağaçları, Nisan ayında çiçek açar,
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Ağustos ve Eylül’deyse hasat yapılıyor… Adına
“cumba” denilen pembe ve sarı salkımlar hâlinde bulunan fıstıklar, ağaç silkelenerek toplanıyor. Cumba
üzerinde pembe renkli olanlar olgun, sarı renklilerse
boz fıstık olarak nitelendiriliyor.
Boz fıstık, dış kabuğu açık sarı renkte olduğu için bu
adı almış, içiyse bilinene göre daha yeşil. En kaliteli ve
en lezzetli Antep fıstığı cinsi. Hasat zamanından bir
ay önce, tam olgunlaşmamış hâlde toplanıyor. Tadı
ve aromatik lezzeti çok yoğun olduğundan genellikle
baklava yapımında kullanılıyor.
Antep fıstığının tam olgunlaşmaya yakın evresinde
hasat edilmesiyle elde edilen fıstık türüne “meverdi”
deniliyor, genellikle pasta ve helva yapımında kullanılıyor.
Kırmızı iç Antep fıstığıysa en olgun hâlinin adı.
Çerez olarak tükettiğimiz de o. Ancak, helva, çikolata
ve lokum sanayiinde de tercih ediliyor.
tamamen organik
Hangi tür olursa olsun, fıstık tamamen organik bir
bitki. Yetiştiği kıraç topraklarda gübreye, ilaca gerek
duymadan büyüyüp meyve veriyor…
Antep fıstığına uzun yıllar “Şam fıstığı” da denildi
ülkemizde… Çocukluğumda “çam fıstığı” biçiminde
söylenildiğini de anımsıyorum… Oysa çam fıstığı, çam
kozalağının içinde oluyor; bunu bilmeden mi, yoksa
“Şam” yerine “çam” demek daha kolaydı da o yüzden
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mi böyle söyleniyordu, nedenini öğrenemedim…
Ancak, neden Şam fıstığı denildiğini biliyorum…
Bir dönem bölgenin fıstık dahil, ürünlerini dünyaya
ulaştıran önemli limanın Şam olması nedeniyle bu adı
aldığını düşünüyorum…
Ama bize ne, o sözdeki gibi “Şam’ın şekeri!”nden.
Bizim, harikulade lezzetli Antep fıstık ezmemiz var.
Boz fıstığın şekerle belirli ölçülerde karıştırılmasıyla
hazırlanıyor. Fıstıklı Antep baklavamız, katmerimiz
doya doya fıstık yiyeceğimiz diğer muhteşem tatlılar.
Kebaplardan simit kebabına fıstığın kattığı lezzeti de
göz ardı edebilir miyiz?
müzesi de var
Gaziantep’te, dışı fıstık kabuğu şeklindeki “fıstık
müzesi” ziyaretçilerini bekliyor. Müzede, fıstığın her
aşaması anlatılıyor. Gururla dünyaya sunduğumuz bu
ürünümüz için ne yapsak az…
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