
E.D: Tarih 25 Eylül 2013, yer Sayın Prof. Dr. Hasan 
Olalı’nın Karşıyaka’daki evi, kendisiyle Türkiye Turiz-
mi Tarihi kapsamında bir görüşme gerçekleştiriyoruz. 
Hocam öncelikle teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz, 
çalışmamıza destek verdiğiniz için. Önce kısa bir özya-
şam öykünüzden bahsedelim; nerede, ne zaman doğ-
dunuz, nasıl bir çevrede büyüdünüz, bize biraz kendi-
nizden bahseder misiniz? 

H.O: 1923’te Drama’da doğdum, aynı yılın sonunda 
Drama’dan İzmir’e geldik. Amcam ve babam tütün 
işiyle Drama’da meşgul olduğumuz için, tütün ta-
rımıyla meşgul olduğumuz için müsait bir yer ara-
mak üzere trenle Manisa ve civarını dolaştılar ve 
Akhisar’ın tütün işine uygun bir yer olduğunu tespit 
etmişler, uygun görmüşler. Bunu aileye bildirdiler, he-
pimiz kabul ederek yani ailenin büyükleri bunu kabul 
ederek Akhisar’a gittik ve oraya yerleştik. 

E.D: Peki okullardan bahsedecek olursak, ilkokulu, or-
taokulu, liseyi nerede okudunuz? 

H.O: Şimdi, ilkokulu Akhisar’da okudum Gazi 
İlkokulu’nda, ortaokulu Akhisar’da Ali Şefik 
Ortaokulu’nda, liseyi Kabataş Erkek Lisesi’nde para-
sız yatılı olarak okudum. Lise tahsilim orada tamam-
lanmış oldu böylece. 

E.D: Kardeşleriniz var mı? 

H.O: Altı kardeşiz. Ayrıca annemin küçük kardeşi çok 
genç yaşta vefat ettiği için onların çocuğu da bizi inti-
kal etti ve yedi kardeş olarak büyüdük. 

E.D: Anne babanız çalışır mıydı, babanız ne iş yapardı? 

H.O: Annem ve babam, annem çalışmadı ev kadını, 
babam tütün ziraatıyla meşgul oldu. Tabi yetişen ço-
cuklar da belirli bir yaşa kadar tütün ziraatında baba-
ma yardımcı oldular. 

E.D: Peki turizmle ilgili bir tanışıklığınız oldu mu er-
ken yaşlarda, çocukluk döneminde turizmle bir ilişki-
niz oldu mu? 

H.O: Turizmle hiçbir ilgim olmadı. Yunanistan’dan 
Türkiye’ye 1924’te gelişimiz mecburi turistik bir göç 
bir tarafa bırakılırsa, bunun dışında 1950’ye kadar 
turistik bir seyahatim olmadı, ilgim de olmadı. Lise-
de öğretmenken Fransa’ya turizm ihtisası için hoca 
aradılar, beni uygun görmüş Milli Eğitim Bakanlığı, 
turizm öylece başladı Fransa’da. 

E.D: Nezahat Olalı eşiniz çalışıyor mu, turizmle ilgisi 
oldu mu hiç? 

H.O: Onun turizmle ilgisi, bir kitabı müştereken 
yazdık Ankara’da ilk evlendiğimiz sene, Turizm ve 
Ziyafet Bilgisi, adı altında. Bunun dışında turizmle 
meşguliyeti beraber Avrupa’ya gitmek, çocuklarımız 
Amerika’da, şurada burada, beraber ziyaret etmek, 
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Hasan OLALI:
1923 yılında Drama’da doğdu. İlköğrenimini Akhisar Gazi Okulu‘nda, ortaöğrenimini ise Akhisar Ali Şefik 
Okulu’nda  ve Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Çocukluk ve gençlik dönemlerini Akhisar ve İstanbul’da 
geçirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1945  yılında mezun oldu. Öğretmen  olarak 
göreve başladı. Sırasıyla İzmir Ticaret Lisesi, İzmir İktisadi ve İlimler Akademisi, Ege Üniversitesi İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde çalıştı. Emekliye 
ayrıldı. Halen İzmir’de yaşamını sürdürmektedir.


