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Giriş
Zeytinliklerim izin müstakbel yayılma sahalarını gösteren, kendiliğinden
yetişmiş deliceleri veya kaderine terk edildiğinden dolayı deliceleşm iş zeytin
ağaçlarını b ir tarafa bırakıp, aşılı ağaçlardan meydana gelen zeytinliklerin,
esrarını hâlâ koruyan, tarihî çağlardaki dağılışını ve bunların yurdum uz sat
hına bu günki dağılış tarzını, gerçekten biliyor muyuz? Türkiye’ nin elde ciddî
araştırmalara dayalı, sabır ve itina ile işlenmiş bir ziraî haritasının bulunm a
yışı yüzünden, yalnız zeytinliklerim izin değil, belki ondan da önem li ve haya
tî, daha pek çok m ahsulümüzün ekili yahut dikili alanlarını, gerçek yer ve
sım rlarıyle pek tanım ıyoruz.
İhracatım ızda sınaî mallar payının eskisine kıyasla artmasına rağmen, bu
gün de, b ir ziraat ülkesi olm a vasfını koruyan ülkem izin, böyle bir haritadan
mahrum bulunuşu, kanaatimce, büyük bir eksikliktir. Bu durum mahsulleri
m izin yetişme sahalarını tespit ve dağılış sebeplerini izaha teşebbüs edecek
coğrafyacıları, hemen daima, istatistiklerle başbaşa bırakmıştır.
Bunlardan “ Tarımsal Yapı ve Üretim” istatistiklerimize bakarak, herhangi
bir ürünün ekili veya dikili alanlarını, hiç değilse kabaca, gözler önüne serebilm enin ilk ve vazgeçilm ez şartı, elde, en küçük İdarî ünite olan köylere ka
dar inebilm iş verilerin bulunm asıdır. H albuki, bu istatistiklerin yakın yıllara
âit sayılarında, zeytin ziraatiyle uğraşan 34 ilim izden ancak l l ’ inin ilçeleri
seviyesinde değerler verilmiş ve ne yazık ki, 1985 yılı ile birlikte, il çapındaki
rakamlarla iktifa edilm eye başlanmıştır. Geriye kalan 23 ilde zeytin üreten
ilçelerin adlarını bu gün biliyorsak, bunu, Celal A ybar’ ın “ Türkiye’de
Zeytincilik” adlı m akalesine1 eklediği tabloya borçluyuz.
Mesele bununla bitm ez. İlçelerin sınırlarını bilm ek ve daha da önemlisi,
zeytinlikleri, ilçe sınırları dahilinde en uygun yere yerleştirm ektir ki, bu ko
nuda, zannım ca kimse, coğrafyacılar kadar başarı şansına sahip değildir.
* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
1
Aybar (C).— Türkiye’de Zeytincilik (Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: V-VI sa: 153-165) Anka
ra, 1944.
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Türkiye’deki zeytinlikleri göstermeye teşebbüs eden coğrafyacılardan b i
ri, yanılmıyorsam, Paris Üniversitesinde profesör olan Xavier de P lanhol’dür.
Bu değerli coğrafyacı, klasik çağdan beri, incir, bağ ve zeytinliklerim izin sı
nırlarındaki oynamaları araştıran makalesine2 koyduğu, zeytinliklerimizin bu
günkü durum unu aksettiren dilsiz haritasına, Şile, Balıkesir ovası ve çevresi
ile Trakya’ nın zeytinlik sahalarını işlem eyi, her halde unutmuş, bibliyograf
yasında zikrettiği ve şüphesiz faydalandığı Celal A ybar’ m makalesinde, Suri
ye sınırı boyunca uzandıkları istatistiklerimize dayanılarak ortaya konmuş
Güneydoğu A nadolu zeytinliklerini, Torosların eteğinden ayrılmayan dar bir
şerit halinde belirtm eye kalkışmıştır. De P lanhol’ ün bu keyfî ve bir ilim ada
mı için cesur sayılabilecek tutumunun altında, Antikçağ zeytinliklerinin Ana
dolu içerlerine bu günkünden daha fazla sokulduğu faraziyesine başlıca da
yanak yaptığı, Strabon’ nun zeytin yetiştirdiğini öne sürdüğü Malatya’ ya, kabul
olduğu kadar, yaklaştırma arzusunun yattığı söylenebilir. Türkiye Atlasının3
“ Araziden Faydalanma” paftasına gelince, kısmen başarıyla gösterilmiş Ege
Bölüm ü hariç, diğer bölgelerim izin zeytinlik sahalarından çoğu işlenmemiş
olup, bu haliyle dağılış hakkında tam ve doğru bir fikir vermekten çok uzaktır.
Elde mevcut olanların boşluklarını doldurduğuna ve doğruluğuna inandı
ğım haritama bakıldığı zaman, Akdeniz iklim inin karakteristik bir bitkisi ol
duğu ve bu iklim in sınırlarından dışarıya çıkm adığı (4, sa: 62 ve 5, sa: 14)
yıllarca ve her vesile ile tekrar edilen zeytin ağaçlarının hakikatte, Akdeniz
iklim bölgesinden taşarak, bir yandan Karadeniz sahillerimize, öte yandan da
Güneydoğu A n adolu ’ nun güney kesim inden ayrılmadığı görülür. Öyle ise, Ba
tı Avrupa Okyanus iklim inin özelliklerini taşıyan, her mevsimi az veya çok
yağışlı Karadeniz ve ayrıca Güneydoğu A nadolu bölgelerinde, Akdeniz iklimi
adacıkları veya kuşaklarının varlığı sözkonusudur. Bu hal bizi, sözü geçen ada
cık ve' kuşaklarda gerçek bir Akdeniz iklim inin hüküm sürüp sürm ediğini;
hüküm sürmüyorsa, zeytin ağaçlarının, iklim elemanlarına tahammül dere
cesi hakkında, kanunlaştırılmış şartların doğruluk derecelerini araştırmaya
yöneltir.
Ortalama kış sühunetlerinin A kdeniz bölgesine nazaran daha düşük (An
talya’da 10.1°; Zonguldak’da 6 °), bâzan bitki hayatını fasılaya uğratacak m er
tebeye vardığı (Artvin 3 .4 °; Gaziantep 2 .6 ° ), yıllık ortalamadaki kış yağışları
payının (Antalya’da % 65; Zonguldak’da % 32) azalmasına karşılık, yaz yağış
2 de Planhol (M .X ).— Limites antiques et actuelle des cultures arbustives méditerranéen
nes en Asie Mineure (Bulletin de l’Association de Géographes Français) extrait du no: 239-240,
Janvier-Fevrier, 1954.
3 Tanoğlu(A), Erinç(S), Tümertekin(E).—Türkiye Atlası (İst. Üniv. Edebiyat Fak. Yay. No:
903) M illî Eğitim Basımevi.
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larının başını alıp gittiği (Antalya’da 9.1mm; Zonguldak’da 248mm) Karade
niz bölgesi veya çöl yağışları seviyesine indiği (Mardin 3.1mm) Güneydoğu
A nadolu ’ nun zeytin üretim sahalarında, gerçek bir Akdeniz ikliminden kim
söz ed ebiliri
Akdeniz iklim inin b ir diğer tanıtıcı bitki topluluğu olan m akilerin, güney
kıyılarım ızda, yeşilliğini bütün bir yıl koruyan, kuraklığa alışmış türlerinin,
Karadeniz kıyılarında, yerini, yapraklarını soğuk mevsimde döken nemcil tür
lere terketmesi ve burada mersin, sandal, pırnal meşesine rastlanılmayışı (6,
sa: 93) Karadeniz kıyılarında Akdeniz sahillerinden hayli farklı bir iklimin
hüküm sürdüğünü göstermiyor mu? Öyle ise, zeytin ağaçlarının dayanabilece
ği iklim şartları için öne sürülmüş sözleri ciddi bir tetkikten geçirm ek lâzım
gelir.

Zeytin ağaçlarının hoşlandığı ve tahammül edebildiği iklim şartları
Zeytin ağaçlarının isteklerine uyan, hoşlandığı iklim şartları ile onu, b e
lirli bir alana hapseden hava şartlarını birbirin e karıştırmamak gerekir. Da
ğılışta önemli olan bu birincisi yâni optim om iklim şartları değil, onun
tahammül sınırını tayin eden hava şartlarıdır.
Coğrafya eserlerinin b ir kısm ı, Akdeniz iklim sınırları dışında çıkarmaya
kıyamadıkları zeytin ağaçlarının h afif donlara ve kara dayandığını, lâkin, ter
mom etrenin uzun süre, sıfır santigrad altında kaldığı ve uzun yaz yağmurları
nın görüldüğü yerlerde hayatlarını kaybettiklerini yazarlar (5, sa: 44). Fakat
burada geçen uzun sürenin ne kadar devam ettiği hakkında açıklamalarda bu
lunmazlar. Bunu sadece Tanrı bilir. B âzıları da -8 ° (2, sa: 3) veya -10° nin
zeytin ağaçları hayatına mal olacağına inanmışlardır (4, sa: 62). Sıcaklığın -5°
altına düşmesi halinde zeytin ziraatinde emniyetin ortadan kalktığı (7, sa: 29)
düşüncesinde olanlar vardır. Zeytin ağaçlarının -8° ilâ -10° altında güç şart
larda yetiştirildiği hatta peyzajdan silindiği (7, sa: 27) söylenir.
Hatırlamaya dahi hacet yoktur ki, kitaplara geçmiş -8° ve -10° değerleri,
aylık ortalama sıcaklıklar değildir. Esasen öyle olsaydı Kars, Erzurum , Karaköse dışında kalmış her yerde zeytinliklerle karşılaşmamız lâzım gelirdi. Bu
rada söz konusu olan şey, günlük en düşük sıcaklık değeridir. M eteoroloji
bültenlerim izde, günlük sıcaklıkların -10 santigradın da altına düştüğünü tes
pit ettiğimiz Güneydoğu A n adolu ’ nun güney kısım larında, Antakya, Aydın,
Manisa, Bandırm a ve burada zikredilm esi uzun sürecek daha pek çok yerle
rinde, asırlardır zeytincilik yapıldığına bakılırsa, zeytin ağacı için tehlike çan
larını harekete geçirdiği zannedilen sözkonusu rakamın, bu yönden hiç bir
4 Tanoğlu(A).—“ Malatya Dolaylarında Coğrafî Geziler-II-(Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: VV I, sa: 61-70) Ankara, 1944.
5 Branisan (J.J), Jarret(H.R).—The Mediterraneen Lands, London, 1964.
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rolü olm adığı kendiliğinden anlaşılır. Öte yandan bahsettiğimiz sıcaklık dere
celeri, zeytin ziraatını ekonom ik olmaktan çıkarsaydı, klasik çağdan beri var
olan zeytinliklerin, toprak darlığı had safhaya varmış Karadeniz Bölgesinden,
şimdiye kadar silinip gitmesi lâzım gelmez m iydi?
Nereden kaynaklanmış olursa olsun, tahkike gerek duyulmadan, yerli ve
ya yabancı b ir kitaptan diğerine aktarılmış bu asılsız yazı ve sözleri bir kena
ra itip, zeytin ağaçlarının yaşama sahasını sınırlandıran yeni, ekstrem sıcaklık
ve yağış şartlarım, zeytinlik alanlarımıza dağılmış M eteoroloji istasyonlarının
rasatlarına bakarak tespit etmek mümkündür. Böyle bir çalışmanın sonuçla
rına göre ifade edeyim k i, zeytin ağaçları, günlük sıcaklığın -19 santigrada ka
dar düştüğü (Bigadiç); yaz yağışları ortalamasının 3.1 mm (Mardin) ile 248mm
(Zonguldak) arasında değiştiği; A kdeniz iklim bölgesiyle bu iklimin orta ku
şak okyanus etkisiyle (Karadeniz bölgesi) ve Güneydoğu A nadolu’daki gibi de,
Suriye’ nin kışın bozkır, yazın çöl havasıyla bozulduğu her yerde, hayatını hiç
bir tehlikeye maruz kalmadan sürdürebilir. Buna dayanarak diyorum ki, zey
tin ağaçları, çoklarının zihinlerinde kök saldığı gibi, yalnız Akdeniz iklim b ö l
gesinin değil, aynı zamanda ve her hâlde, bozulmaya maruz kalmış Akdeniz
iklim sahalarının da karakteristik ağacıdır. Değişik iklim şartlarına karşı to
leransı olan, aşılanmak kaydıyla, ihtimam gösterilmediği yıllarda dahi kara
rınca mahsul veren kanaatkâr bir ağaçtır. Onun Yunan m itolojisinde barışın
sem bolü olm ası, belki de bu özelliğinden dolayıdır. Bununla beraber ekono
mik ve beşerî şartları hiçe sayarak, sadece tabiat şartlarına bakıp yurdumuz
zeytinliklerinin dağılışını izaha teşebbüs etmek, büyük bir gaflettir.

Zeytinliklerimizin Dağılışı
A ntik çağdan b eri, kıyılarını süslemiş olmasına rağmen, bu gün, pek çok
kimsenin m evcudiyetinden habersiz bulunduğu Karadeniz bölgem izin zeytin
likleri, doğuda, yekdiğerinden kopmuş lekeler halinde iken, Ünye ile Ereğli
arasında, sahilden pek uzaklaşmayan dar, fakat devamlı bir kuşağa dönüşür.
En önem li zeytinlikler, tek başına, bölge zeytin ağaçlarının 1/3 den biraz faz
lasını barındıran Aşağı Çoruh Vadisinde bulunur. Zira, kışın mülayim deniz
havasının içerlere sokulmak üzere faydalandığı bu olukda denizden uzaklaş
manın sonucu, yaz yağışları 1/10 oranında azalır. Bu mevsime âit suhunet de
ğerleri de aynı yönde düşerse de, günlük en düşük sıcaklık derecesi (Artvin’de
-16.1°) zeytin ağaçlarının soğuğa tahammül sınırına (-19°) ulaşamaz. Böylece,
yazları az yağışlı ve sıcak geçen oluktaki zeytinlikler, Rus sınırındaki MuratGüngördü(M).—Güney Marmara Bölümü(Doğu Kısmı) Bitki Örtüsünün Coğrafi Şartları
(İst. Üniv. Coğrafya Bölümü Dergisi, Sayı: 1, sa: 77-94) İstanbul, 1985.
7 Göney(S).—Türkiye Ziraatinin Coğrafî Esasları. I. (İst. Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yay. No:
110) İstanbul, 1979.
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lı’dan 125 km içerdeki Yusufeli’ ne kadar, küm eler halinde devam eder. Gün
lük en düşük sıcaklıkların -2 4 .5 ° ye kadar indiği Yusufeli batısına; yazları,
çok yağışlı geçtiği için de, Doğu Karadeniz sahillerine yerleşmekten kaçınır.
Uzun b ir aradan sonra, Karayelin getirdiği yağışları kısmen tutan burun
ların yağmur duldasında kalmış, yazların daha kurak geçtiği (Trabzon’da
131mm) Trabzon-Vakfıkebir arası koyların kuru zem inlerinde 74 bin ağaçtan
müteşekkil zeytinliklerin görünm esi ile kaybolması bir olur. Ordusunun ba
şında, Giresun yakınlarına kadar ilerlem iş, filozof, tarihçi ve aynı zamanda
kumandan Xenofon’ nun (M.Ö. 427-355) zeytinyağ niyetine kullanılan balık ya
ğını temin edebilm ek için , bu havali halkının, yunus balıklarını avlamak zo
runda kaldıklarını hikâye ettiğine (2, sa: 7) bakılırsa, Giresun yöresinin, klasik
çağda da zeytinliklerden mahrum olduğu söylenebilir. Bu durum , sözkonusu
yörede yaz yağışlarındaki (Giresun 246mm) artıştan ziyade, bura çiftçilerinin
daha fazla gelir getiren fındık ziraatine önem verm elerinin bir sonucu olmak
icap eder.
Karadeniz havasının Aşağı Yeşilırmak Oluğuna sokulmasından cesaret al
mış Taşova zeytinliklerini içeride bırakan 10 kilom etre genişliğindeki ÜnyeKaradeniz Ereğlisi kuşağında ağaç sayısı, yaz yağışlarındaki artışın bir sonu
cu olarak, Sinop’ tan batıya gidildikçe, azalır. Zeytinliklerin Ereğli’ yi geçer geç
mez gözden kayboluşu, iklimin değil, İktisadî şartların yarattığı bir durumdur.
Ü lkem izin hiç bir yerinde zeytin ağaçları, m enengiç, incir, nar ve badem 
lerle iç içe yaşadığı Orta Sakarya vadisindeki kadar İç A nadolu’ ya yaklaşma
mıştır (8, sa: 82). Günlük en düşük sıcaklığın -16° den aşağıya sarkmadığı Orta
Sakarya Vadisinin zeytinlikleri, Mihalgazi ile Çatak deresi arasında yayılmış
tır. Buradaki zeytin ağaçları, yakın zamanlara kadar, civar köylerin sâkinleri
tarafından yakacak olarak kullanılm ış sonraları aşılanarak, 1953 yılından iti
baren mahsul alınmaya başlanmıştır. Bu gün burada, yarısı aşılı, 19 bin zey
tin ağacı bulunmaktadır.
Günlük en düşük sıcaklık derecesiyle birlikte Karadeniz sahillerindeki zey
tinliklerin dağılışım yönlendiren yağışlı yazlar, Akdeniz havasının kendini hissetirmeye başladığı Marmara Bölgesinde etkisini kaybederek Karadeniz’ in 300
bini biraz aşan aşılı zeytin ağaçlarının sayısı, bu bölgede, 20 milyonun üzeri
ne çıkar. Ç orlu-Ç erkezköy eşiği eteğine kadar devam eden sahada, iklim , en
gelleyici bir rol oynamamasına rağmen zeytinliklere yalnızca Silivri ve Şile etrafı
Tunçdilek(N ).—Orta Sakarya Vadisinde Ziraat Hayatı (İst. Üniv. Coğrafya Enst. Dergisi,
C.5, Sayı: 10, sa: 26-85) İstanbul, 1959
Strabon-tercüme eden Pekman(A).—Coğrafya(Kitap X II, bölüm IV-VIII) İst. Üniv. Ed.
Fak. Yay. No: 1715, İstanbul, 1972.
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ile Kocaeli yarımadasının güney yüzünde rastlanır. Tek başına K ocaeli yarı
madasının güney kenarı, Karadeniz sahillerinden 1.5 katı daha fazla zeytin
ağacı barındırır.
Güney Marmara Bölüm ünde zeytinliklerin alanı genişler. Arm utlu yarım
adasının kuzey sahillerinde 250 metrenin üstüne çıkamayan zeytinlikler, Garsak
Vâdisi yam açlarından doğuya doğru devamlı bir kuşak halinde ilerler ve bağ
ların aralarına şeritler halinde sokulduğu İznik kasabası civarında daralarak,
Pamukova’ ya dahil olur.
Saha güneyinde Yenişehir-Manyas Oluğunun yam açları, Antikçağdan be
ri zeytin yetiştirir. Zeytin ağaçları, Marmara havasının sızma fırsatını buldu
ğu Atranos çayı boyunca, bölge sınırları dışındaki Orhaneli; Susurlu çayı
boyundaki D ursunbey’e kadar yayılır. Balıkesir ovası, Bigadiç ve Sındırgı’ nın
bir kısım halkı, zeytincilikle uğraşır ve zeytinlikler Kocaçayı takiben İvrin
d i’ ye; Gönen çayında Gönen kasabasına ulaşır. Çanakkale boğazı yalılarını,
Kara M enderes ve kollarının yam açlarını dolanan zeytinlikler, Bakırçay yo
luyla Savaştepe kasabasına kadar ilerler. Güney Marmara zeytinliklerini d o
ğudaki yüksek platolara tırmanmaktan alıkoyan şey, düşük sıcaklıklardır.
Çünkü, günlük en düşük sıcaklıklar Yenişehir ve İnegöl’de -20° altındadır.
Çanakkale boğazının karşı kıyılarına sıçramış zeytin ağaçları, Gazi ve Koru
dağlarının güneye bakan yamaçlarında 300 metre yükseklikten başlayarak sahile
kadar uzanan sahayı işgal eder ve meyve veren ağaçların sayısı 120 bini geçer.
G elibolu yarımadası zeytinlikleri, Gökçeada ve Bozcaada’da devam eder.
A radığı optim om iklim şartlarına kavuştuğu Ege’de, büyük akarsu yatak
larını ayıran dağların 700 metre altındaki yam açlarını örten zeytinlikler, Bü
yük M enderes Oluğunda olduğu gibi tâli kollar boyunca Menteşe yöresine,
G ediz’de, İç Batı A nadolu platolarının batısına yayılır. Bu platoların doğu b ö 
lümünde günlük sıcaklıkların -24° ye düşmesi (Uşak) zeytin ağaçlarının bu
ralara ilerlem esini engeller.
Meyve veren ağaç sayısı, A kdeniz bölgesi sınırlarına yaklaştıkça artar. Bu
artış, daha ziyade Küçük M enderes ve onun güneyinde belirgin bir hal alır.
Küçük M enderes’ te meyve tutmuş ağaç sayısı (6 m ilyondan fazla), Gediz oluğundakinin (2.1 milyon) 3 katına varır. Büyük M enderes’ te meyve veren ağaç
miktarı (12.5 m ilyon), eski coğrafyacıların yatağından yağ aktığını söyledikle
ri K. M enderes’ tekilerin 1 katını geçer. Lâkin Ege Bölgesinin h içbir yöresi
bu bakım dan Menteşe ile (14.3 m ilyon ağaç) boy ölçüşem ez. Strabon’ un Şuhut’ ta varlığından bahsettiği (9, sa: 39) bu gün ise, Orhaneli-Dursunbey10 de Planhol(X).—De la Plaine Pamphlienne aux lacs Pisidiens Nomadism et vie Paysan
ne. Paris, 1958.
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D em irci-Selendi çizgisinin doğusuna geçmiyen zeytinlikler gibi Menteşe’dekilerin de verim i düşüktür. Menteşe yöresi, zeytin ağacı sayısının üstünlüğüne
rağmen, Büyük M enderes oluğunun yılm a göre, 1/6 ilâ 1/10 kadar zeytin elde
eder. B unda, yörenin tenhalığı, ulaşım ağının seyrekliği, gereken ihtimamın
gösterilmeyişi başlıca rol oynar.
Ege Bölgesine dilediğince yayılmış zeytinlikler, çok defa kıyıya paralel ve
birden yükselen Toros dağları yüzünden A kdeniz bölgesinde dar bir sahaya
sıkışır. A ncak Batı ve Orta Toroslarm birbirine kavuştuğu Antalya-Eğirdir ara
sıyla Çukurova’da genişler ve akarsu kollarına dolan Akdeniz havasının yardım ıyle, kuzey kollar salarak, 1000 metrenin de üzerine çıkar.
Antalya K örfezi batısında asıl zeytinlik alanın ardçıları gibi duran, bazı
larında aşılanmış deliceleri meyve verir hale gelmiş, dağınık adacıklar dikka
ti çeker. Bunlardan en kuzeydeki B urdur gölünün güneybatı köşesine rastlar.
De Planhol burada, b ir zamanlar m eyveleri toplanan, fakat zamanla yabanlaşmış zeytin ağaçlarına maki arasında tesadüf etmiştir (2, sa: 5)
Onun güneyindeki Çeltikçi polyesi yam açlarında, seyrek zeytin ağaçları
belirir. Kestel gölünün güneybatısına düşen Katrancık dağı etekleri Anbahan
gölünün çevresi, aşılanmış 7 bin zeytin ağacı ile sarılmıştır (10, sa: 41 ve 414).
Söğüt gölü güneybatı köşesinde ve Kapıburnu-Karakent köyleri civarında ma
kilere karışmış deliceler, 900 m etrenin üzerine çıkar (10, sa: 41).
Antalya körfezinin karşı yakasında Aksu zeytinlikleri, 1048 metre yük
sekliğini aştığı Yumrutaş köyü ile tabanı, karstik bir göle yataklık eden Sığır
cık dolini ve hakiki bir zeytin ormanının bulunduğu Sütçüler civarındaki Işıklar
köyü arasına çek ilecek çizgide sona erer (10, sa: 159). Sonra, K öprüçaym Tol
ovası kuzeyine düşen Çukurca Köyü ve Akseki polyesine ulaşır (10, sa: 41).
Zeytinliklerin Çukurova’daki sınırı, Kozan ve K adirli’den geçer. Maraş’ ın
Berit dağı eteğine yaslanmış, Süleymanlı bucağında 1000 metre yüksekliğine
varır. Fakat sıcaklığın -2 8 .8 ° ye alçaldığı Elbistan çanağına giremez. Öte yan
dan zeytinlikler Antakya güneyinde Kaş dağlarında Suriye’ ye dayanır. Sekiz
buçuk milyon aşılı zeytin ağaçları, 1984’de Türkiye üretiminin % 9 ’ unu karşı
lamıştır.
Çiçek açma-meyve teşekkülü dönem i sayılan Haziran-Temmuz ayları d ı
şında, yüksek sıcaklıklar (7, sa: 32) ve aşırı yaz kuraklığından müteessir ol
mayan zeytin ağaçlarının Güneydoğu A nadolu’da sınırını çizen, kış soğuklarıdır.
Zeytinlikler, Suriye sınırından Güneydoğu Toroslara doğru yükselen Ga
ziantep platosunda, Gaziantep’ te -17.5° ye inmiş sıcaklığın, kuzeye doğru da
ha da alçalması sebebiyle, A raban ovasında nihayete erer.
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Kışın bozkır, yazın çöle dönüşen Suriye’den sızan havanın yardımıyle Fı
rat vadisinde H alfeti’ ye kadar ilerlemiş zeytinlikler, Altınbaşak, Ceylanpınarı ovaları ve M ardin, Cizre, Silopi düzlüklerinde kışın ne -14° ye inen günlük
sıcaklıklarından ve ne de yazın 4 6 ° yi zorlayan sıcaklardan zarar görür.

Antik Çağda Zeytinliklerin Dağılışı
Anadolu zeytinliklerinin tarihî çağlardaki durumlarına dair bilgilerim iz
eski metinlere ve arkeolojik bulgulardan çıkarılabilecek sonuçlara dayanır.
Bu vesikaların azlığı ve doğruluk derecelerinin münakaşa götürür olması, coğ
rafyacıların işini daha da zorlaştırır. Delil yetersizliği, hayal kapılarını zorlar.
Eldeki m etinlerden en eskisi, Hitit dönem ine âittir. M.O. iki bin yılı orta
larına doğru düzenlenm iş Hitit m etinleri, adı “ zertum” olarak geçen zeytin
ağaçlarının dağılış sahaları arasında Amasya, Çorum ile Adana, Maraş, Ma
latya’ yı zikrediyor (2, sa: 8). Taşova-Artova; Çorum ve Tokat arası küçük ova
larda yapılmış kazılarda ele geçmiş; önemli ve kesif bir zeytin ziraatinin varlığı
fikrini ilham eden, çok sayıda Helen tipi zeytin yağ presleri; Strabon’ nun, Şuhut ovası ve Malatya’da zeytin yetiştirildiği yolundaki ifadesi, Klasik çağ zey
tinliklerinin bu günkünden daha içerlere sokulduğu, dolayısıyla, daha geniş
sahaları işgal ettiği tezini taşıyan Hitit m etinlerini destekliyor. H albuki, o r
dusunu doyurabilm e telaşını yaşamış Xenefon’ nun “ Anabase” adlı kitabında
naklettiği m üşahedelerinden, Giresun batısındaki Karadeniz sahillerinde, antikçağ zeytinliklerinin, bu günkinden farklı bir manzara arzetm edikleri anla
şılıyor.
A rkeolojik kazıların sonuçları ve Hitit metinleri ile Xenefon’ nun söyledik
leri arasındaki uyuşmazlığın farkına varmış olacak ki, de Planhol, Antik çağ
da yağışların bu günkü seviyesini korumasına karşılık, yıllık ortalama sıcaklık
asgarilerinin, her kış A nadolu içerlerine bir mahmuz gibi sokulan, Sibirya
yüksek basıncındaki zayıflama sonucu, şimdikine kıyasla bir düzine santigrad daha yüksek olduğu ve kışların yeniden soğumaya başlaması karşısında,
zeytinliklerin, kuytu köşelerde bir takım adacıklar bırakarak, bu günkü hu
dutlarına çekildiği tezini öne sürüyor.
Doğrusunu söylem ek lâzım gelirse, de Planhol, iddialarının başlıca daya
nağı yaptığı Strabon’ nun, eseri olan Geographica’ yı, başkalarından aktardığı
bilgilerle doldurduğunu görm ezlikten gelmiş, Hitit m etinlerindeki Çorum ,
Amasya ve Malatya gibi, birer İdarî ünite de olması muhtemel yer adlarını,
şehir isimleri şeklinde tefsir etmiş; kıyı ile Artova arası bölgede ele geçmiş
zeytinyağı preslerinin varlığını, yanıbaşlarındaki Orta Karadeniz zeytinlikle
rini hesaba bile katmak lüzumunu duymadan bu sahadaki kesif zeytinciliğe
bağlamış; buzul arası dönem lerde dahi, suhunetin bu günküne nazaran, orta
lama 5 santigrad yükseldiğini unutmuş görünerek, Hititler zamanında, kış o r
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talama sühunetlerini, keyfî olarak b ir düzine yükseltmiştir ki, bütün bunlar
kendisinin mevcut verileri, tasarladığı sonuca ulaşabilmek için bir vasıta ola
rak kullandığı izlenim ini vermektedir.

Sonuç
Bir yandan Akdeniz iklim inin, öte yandan da bozulmuş Akdeniz iklim b öl
gelerinin karakteristik bitkisi olduğunu belirtm eye ve yaşayabildiği veya ta
hammül edebildiği iklim şartlarım tespite çalıştığım zeytin ağaçlarının bu günkü
ve dünkü dağılışı ile bu dağılışın sebepleri hakkındaki düşüncelerim , ileri sü
rülmüş fikirler bundan ibarettir. M akalem de ortaya koyduğum yeni görüşle
rin, kökleşmiş kanaatleri tem elinden sarsacağı için , tepkiyle karşılanacağını
biliyorum . Her yeni görüşe karşı gösterilmesi tabii olan bu davranışların bir
gün sona ereceğinden ve toprağa attığım yeni fikirlerin, yakın bir tarihte ye
şereceğinden de eminim.
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