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önsöz
Gökyüzüne bakın ve sorun kendi kendinize:
Evet mi, hayır mı?
Koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi?
Bakın nasıl her şey değişecek...
Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens

Sizlere bu kitapta olağanüstü argan ağacından,
keçilerle yaşadığı sıra dışı birliktelikten, şifa
deposu meyvelerinden ve bu meyvelerden elde
edilen, Fas’ın “altın iksiri” diye de adlandırılan,
kozmetik ve gastronomik değere sahip argan yağından bahsediyorum.
Antik çağlardan beri, Berberi kadınları tarafından Fas’ın çöl ikliminde tahriş olup kurumuş
ciltlerini nemlendirmek ve yumuşatmak, saçlarına parlaklık kazandırmak için, bir çok hastalığın
tedavisinde ve yemeklere lezzet katmak amacıyla
kullanılagelen argan yağı günümüzde gerek kozmetik gerekse gastronomi sektörünün gözbebeği
durumunda.
Fas’a değişik zamanlarda yaptığım seyahatlerimin sonucunda hayatıma giren kozmetik argan
yağından sıkça yararlanmaktayım. Kuzey Afrika
mutfağının inceliklerini öğrenip uygulamaya
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başladığımdan beri de üç yıldızlı Michelin restoranların ünlü şeﬂerinin vazgeçilmezi gastronomik argan yağı benim de yemeklerimin lezzet
sırrı oldu.
Doğaya ve doğala özlem duyduğumuz ve modern dünyamızda Berberi kadınların yüzyıllar
öncesinden beri kullanageldikleri kozmetik reçeteleri ve Kuzey Afrika mutfağında argan yağıyla hazırlanan leziz yemek tariﬂerini bu kitapta
derledim.
Gezi ve anı yazarı olmam nedeniyle Fas’ı gezip de bu kitapta yalnızca Fas’ın güneyinde, Atlas Dağları ile Sahra Çölü arasında kalan Sous
14

Vadisi’ne özgü 21 milyon argan ağacını ve argan
yağının yararlarını anlatmakla kalamazdım. Sous
Vadisi’nin üç bir köşesinde yer alan, bu mistik
ülkenin üç değişik yüzünü yansıtan Marakeş, Essaouira ve Agadir şehirleriyle ilgili bazı gezi tüyolarına da kitabımda yer verdim.
Afrika, Arap, Berberi ve Avrupa kültürlerinin hoş bir sentezi, Batı’nın etkisi altında olsa
da Doğulu özelliğini kaybetmemiş, Osmanlı
İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’da fethedemediği tek ülke Fas’ın altın iksirinin meziyetlerini
tanıdıkça gerek bu iksiri gerekse bu mistik ve gizemli toprakları deneyimlemek arzusuyla yollara
düşeceksiniz.
Fas’ın altın iksirinden en iyi biçimde yararlanmanız dileğimle...
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