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HAYAT BOYU ÖĞRENME

ZEYTİN 
YETİŞTİRME

EĞİTİM - ÖĞRETİM MATERYALİ 

MODÜLÜN AMACI : 
Bireye, gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak zeytin 

yetiştirme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. Zeytinin botanik özelliklerini tanır.
B. Zeytinde arazi hazırlığı yapar.
C. Zeytinde üretim ve bakım yapar.

http://dersdunyasi.net/
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● Aşağıdaki metni okuyunuz. Metnin sonundaki soruları cevaplayınız.

ZEYTİN YETİŞTİRME

Zeytinin Tarihçesi
Oleacea familyası, Olea cinsinin bir türü olan zeytinin 

(Olea europaea L.) anavatanı, Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’ni de içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön 
Asya’dır. 

Zeytinin dünyaya yayılışı üç yoldan olmuştur. Birincisi 
Mısır üzerinden Tunus ve Fas, ikincisi Anadolu boyunca 
Ege adaları, Yunanistan, İtalya ve İspanya ve üçüncüsü 
ise İran üzerinden Pakistan ve Çin’dir. 

İlk kültüre alınışı ve ıslahı Sâmiler tarafından olmuştur. 
Arkeolojik çalışmalar, zeytin yetiştiriciliğinin M.Ö 4.000’li 
yıllara kadar dayandığını göstermektedirler. 

İlk Grek ve Roma yazıtlarında zeytinin barış ve birlikteli-
ğin ebedi simgesi olduğuna değinilmiştir. 

Kuran, İncil ve Tevrat’taki sayısız bölümde zeytine yer 
verilmiştir. Tarihi gelişimi içinde birçok efsaneye kaynak 
olan zeytin, eski uygarlıkların yazıtları ve kutsal kitaplarda 
yer almıştır. 

Zeytinin tarihi eski çağlara kadar uzanır. 
Halen de günümüzde önemli bir besin kaynağıdır. 
Acaba zeytinin insanlara ne gibi faydaları vardır?

Zeytinden hangi ürünler üretilmektedir? Nerelerde kullanılmaktadır? 
Düşününüz. Bunların faydalarını tartışınız.

Hazırlık Çalışmaları
1. Bir market ya da bakkala giderek zeytin çeşitlerini ve fiyatlarını inceleyiniz.
3. İnternet ya da başka kaynaklardan zeytin yetiştirmenin tarihini araştırınız.

DÜŞÜNELİM & TARTIŞALIM

ETKİNLİK
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Zeytin beyaz bir güvercinin Nuh’un gemisine tufan son-
rası canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile dönmesi 
nedeniyle, yüzyıllardır barışın simgesi kabul edilmektedir. 

Bölgede yürütülen bir araştırmada deniz seviyesinden 
bin metre yükseklikte zeytin ağacı bulunması, Cudi ve 
Gabar dağlarında bol miktarda yabani zeytin ağaçlarının 
olması, Nuh’un gemisinin Ağrı dağına değil Cudi dağına 
konduğu rivayetini güçlendirmektedir. 

M.Ö. Atina Anayasasında yer alan ve Aristotle tara-
fından kaleme alınan “Devlet malı veya özel mülkiyet 
farkı olmaksızın, zeytin ağacını kesen veya deviren her-
kes mahkemede yargılanacaktır eğer suçlu bulunurlarsa 
idam edilmek suretiyle cezalandırılacaklardır” sözü zeytin 
ağacının tarihteki yeri ve önemi anlatmaktadır. 

Nitekim zeytin tarımının yayılmasında büyük rol oy-
nayan Romalıların, diyetlerinde zeytin yerine hayvansal 
yağları kullananları barbar olarak tanımlamaları, Hipok-
rat’ın zeytinyağının tedavi edici özelliğini kullanması bu 
önemi vurgulamaktadır. 

M.Ö. 4000’lerde kültür bitkisine dönüştürülen zeytinin 
yağının çıkarılması ve kullanımının yaygınlaşması ancak 
1500-2000 yıl sonra gerçekleşmiştir. Tunç Çağı’nda ve 
daha sonrası dönemlerde Akdeniz’de zeytinciliğin yay-
gınlaştığını gösteren arkeolojik buluntular arasında yağ 
presleri, saklamada kullanılan kaplar, zeytin gösterimleri 
olan vazo ve duvar resimleri sayılabilir.

http://www.marmarabirlikakademi.com/tr/zeytin-kutupha-
nesi/zeytinin-tarihcesi

SORULAR
1. Zeytinin dünyaya yayılışı hangi yollardan olmuştur?
2. Kutsal kitaplarda da zeytinden bahsedilmekte midir? Araştırınız.
3. “... Zeytin beyaz bir güvercinin Nuh’un gemisine tufan sonrası canlılık belir-

tisi olarak, ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle, yüzyıllardır barışın simgesi 
kabul edilmektedir. 

Bölgede yürütülen bir araştırmada deniz seviyesinden bin metre yükseklikte 
zeytin ağacı bulunması, Cudi ve Gabar dağlarında bol miktarda yabani zeytin 
ağaçlarının olması, Nuh’un gemisinin Ağrı dağına değil Cudi dağına konduğu ri-
vayetini güçlendirmektedir. ...” şeklindeki anlatımdan neler anlıyorsunuz. Yorum-
layınız.
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Zeytin yetiştiriciliğinin ne zaman başladığı bilinme-
mekte olup insanlığın ilk ağacı olarak kabul edilmektedir.

Dini kitapların hepsinde zeytinden bahsedilmektedir.
Zeytin Akdeniz yöresinin tipik bir bitkisi olarak kabul 

edilmektedir.
Zeytinin ana vatanının güney doğu Anadolu bölgemiz, 

yani Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin şeridinden dün-
yaya yayıldığı kabul edilmektedir.

Zeytin gen merkezinden Anadolu’nun batısına,oradan 
adalara, Yunanistan, İtalya diğer bölgelere yayılmıştır.

Zeytin birkaç yüzyıl yaşar. Zeytin geç meyveye yatar.

KÖK
3-4 yaşına kadar kazık kök vardır.
Zamanla ağacın şişkin turbundaki şişkin yumrulardan 

çıkan yatay kökler gelişir.
İyi havalanmayan koşullarda ince kökler yüzeyseldir.
En yoğun kök 25-60 cm’dir.
Kökler ilerlerken engelleri aşabilir,engelli yerlerde yu-

varlak kökler yassılaşabilir.

TOPRAK ALTI GÖVDESİ (TURP)
Toprak üstü gövdesinden 2-3 katı daha geniştir.
Toprak altı gövdesine turp,üzerindeki şişkinliklere 

yumru denir.
Ağaç yaşlandıkça bu şişkinlikler büyür ve üzerinde 

kökler oluşmaya başlar.

GÖVDE
Zamanla gençlikteki yuvarlaklığını kaybeder.
Bazı kısımların daha fazla büyümesi ile gövde girintili 

çıkıntılı bir yapı kazanır.
Odunu dayanıklı olmakla birlikte yara yerlerinden ça-

buk enfeksiyona uğrar ve çürür.

ZEYTİNİN BOTANİK ÖZELLİKLERİ
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DALAR
Zeytinde önemli olan dallar 3 yaşından küçük 1 yaşın-

dan büyük dallardır.
Obur dallar
Odun dalları
Meyve dalı
Karışık dallar

YAPRAKLAR
Karşılıklı 2 yaprak halinde bulunur ve üst üste 90 de-

recelik açıyla yer alırlar.
Basit yapraklardır. Her dem yeşildir.
Ömrü bir yıldan biraz fazladır( 14-15 ay).
Haziran ve temmuza kadar en fazla yaprak oluşur.
En fazla yaprak dökümü ilk bahardadır.

TOMURCUKLAR
Zeytinde çiçek tomurcukları 1 önceki yıl sürmüş olan 

dallarda meydana gelirler.
Her yaprak koltuğunda karşılıklı 2 göz vardır.
Çiçek tomurcuğu ayrım zamanı çiçeklenmeden 40-60 

gün öncedir.
Çiçek tomurcuğu oluşumu için soğuklama gereklidir.
Tomurcuklar bulundukları yerlere göre,
Vegetasyona girdikleri devrelere göre,
Büyüklüklerine göre tasnif edilirler.
 Çiçek gözleri
 Odun gözleri
 Karışık gözler
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ÇİÇEK
Çiçekler 15-16 adedi salkım şeklindeki somak üzerin-

de toplanmış, açık sarı renktedir.
Kısa ve 4 dişli bir çanak ile 4’lü taç, iki erkek organ iki 

karpelli bir dişi organ vardır.
Stil çok kısadır.
Zeytinde iki tip çiçek vardır.
Normal çiçekler
Erkek (dişi kısır) çiçekler
Erkek organı bulunmayan dişi çiçeğe hiç rastlanma-

maktadır.
Zeytinde dişi organ iki karpellidir ve her karpelde döl-

lenmeye uygun iki tohum taslağı vardır.

MEYVE
Zeytin gerçek bir meyvedir.
Meyve karpel dokularından oluşur.
Meyve kabuğu: ekzokarp
Meyve eti:mezokarp
Çekirdek: endokarp
Tohum endokarpın içindedir.
Zeytin meyvesinde sadece bir karpel gelişir ve içinde 

sadece bir tohum bulunur.
Başlangıçta bulunan 4 tohum taslağından ilk önce 

döllenen gelişmekte ve diğerleri gelişememektedir.
Çekirdek içi acıdır.

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/25740/mod_
resource/content/1/Zeytin%20yeti%C5%9Ftiricili%C4%-
9Fi-1.pdf
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ZEYTİNDE ARAZİ HAZIRLIĞI
TOPRAK:
Zeytin, çok seçici olmamakla birlikte kalkerli-kumlu, 

besin maddelerince zengin, PH’sı 6-8 seviyesinde olan 
topraklardan hoşlanmaktadır. Taban suyu 1m.’den yakın 
olmamalıdır. Bu seviyeye yakın topraklarla mutlaka dre-
naj uygulanmalıdır.

İKLİM:
Zeytin, 40 ºC ile -7 ºC arasındaki sıcaklıklarla dayana-

bilse de iyi bir büyüme ve meyve oluşumu için sıcaklığın 
15-25 ºC’lerde olması istenir. 

Zeytin’in soğuklama ihtiyacı 600 ila 1000 saat arasın-
da değişmektedir. Ayrıca zeytinin iyi bir gelişme gösterip, 
normal göz gelişimi için yeterli bir sıcaklık toplamına ih-
tiyacı vardır.

Zeytinin yıllık yağış isteği 650-800 mm’ dir. Yaz ay-
larından, mevsim yağışlarına kadar yapılan sulamalar 
zeytin irileşmesini ve yağ oluşumunun artmasını sağla-
maktadır.

Ayrıca bu oluşmalar ertesi yıl meyve verecek sürgün-
lerin gelişimini ve meyve gözlerinin oluşumunu hızlan-
dırmaktadır.

Nemli havalarda, ağaç yapraklarından gerçekleşen 
terleme azalır. Bu sayede sıcağın, bitkiye etkisi de azal-
mış olur.

Ancak aşırı nem bazı hastalıklara uygun ortamı ha-
zırlamaktadır. Çiçek zamanı yüksek nem ise döllenmeyi 
kısıtlamaktadır.

Mayıs ayı ve haziran başında esen rüzgarlar döllen-
meye yardımcı olurken, kış sonlarında esen rüzgarlar 
toprak neminin azalmasına yol açar.

Zeytin ağacı ışığı çok sevdiğinden özellikle geçit böl-
gelerde güney yönleri tercih edilmelidir. Sisli dağ etekleri 
ve vadiler zeytin için uygun değildir.

800 m’ den yüksek yerlerde zeytin yetiştirilmemekte-
dir.

Akdeniz iklim kuşağında yetişen zeytin ağacı,toprak 
istekleri bakımından seçici olmasa bile iklim istekleri ba-
kımından aynı toleransı göstermez.
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SICAKLIK :
Zeytinin yayılmasını sınırlayan en önemli iklim faktördür. 

Zeytin genellikle yıllık ısı ortalaması 15-20 °C olan yerlerde 
yetişmektedir.

Zeytin maksimum 40 °C ye kadar yüksek sıcaklığa iyi 
sulanmak koşulu ile dayanabilir.

 Dayandığı minimum sıcaklık ise -7 °C dir. Bu derecenin 
altında zararlanmalar başlar.

Sıcaklık -7 °C altına düşerse ne olur?
Soğuğun şiddetine göre gözlerden başlamak üzere 

köke kadar zararlanmalar görülür.
Bunlar;
 Aşırı yaprak dökümü
 Kabuk çatlaması
 Zaman zaman kalın dal ölümleri gibi ortaya çıkabilir.
 Soğuğun kalış süresi zararlanma derecesini etkileyen 

önemli faktördür. Soğuk ne kadar uzun süreli kalırsa zarar 
da o nisbette artmaktadır.

Sıcaklık 40 °C üstüne çıkarsa ne olur?
 Mayıs–Haziran aylarında normalin üzerindeki (40°C) 

sıcaklık artışında yapraklardaki terleme de artacağından 
yapraklarda pörsümeler görülmekte,

 Çiçeklenme ve meyve tutum döneminde döllenmeyi 
olumsuz etkileyerek boncuklu meyve (partenokarpik mey-
ve) oluşumuna,

 Çekirdek sertleşmesi, meyve irileşmesi ve olgunlaş-
ma dönemlerinde meyve dökümüne, tanelerin küçük ve 
buruşuk olmasına neden olarak ağaçların gelişmesini ve 
verimliliğini olumsuz etkilemektedir.
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YAĞIŞ
Zeytinin yıllık yağış isteği 700-800 mm’dir.
Zeytinciliğin yapıldığı yörelerde kışın ve ilkbahar ayla-

rında yağan yağmur toprak tarafından depo edilerek zey-
tin ağaçlarının su ihtiyaçlarını karşılayarak çiçeklenmesini 
ve meyve tutum oranını artırır ve Haziran dökümünü azal-
tır.

Zeytin meyvesinin daha iri ve kaliteli olması çekirdek 
sertleşmesi ve tanenin gelişmesi için, yaz aylarında suya 
ihtiyacı vardır.

Bu dönemde yağışlarla karşılanamayan su ihtiyacının 
sulama ile karşılanması gerekir.

Diğer yağış türleri yani dolu ve kar zeytincilik için isten-
meyen yağışlardır. Dal kırılmalarına neden olur. Bu genel-
likle iyi budanmamış ağaçlarda daha fazla rastlanır.

Normalin üzerindeki yağışın olumsuz etkileri nelerdir?
Sürüm tavı bulunmaz,
Hasat zor yapılır,
Azotlu gübrelerin yıkanmasına sebep olur,
Meyilli zeytinliklerde erozyona sebep olur,
Zeytin ağaçlarını normalinden fazla sürgün vermeye 

teşvik eder, bu sebeple soğuklara karşı ağaçların direnci 
azalır,

Taban suyunu yükselterek köklerin çürümesine sebep 
olur,toprağın havalanması engellenir,

Toprak pH’sını düşürür.

RÜZGAR
Zeytine faydası olduğu gibi bazı durumlarda olumsuz 

etkileri de vardır.
Faydaları Nelerdir?
 Kışın esen Karayel yağışı getirmekte,
 Çiçeklenme zamanı esen rüzgarlar döllenmeyi ko-

laylaştırmakta,
 Yaz aylarında esen nemli rüzgarlar ağaçların terleye-

rek su kaybetmesini önler.
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Zararları Nelerdir?
 Yaz aylarında güneyden esen kuru rüzgarlar, top-

rak nemini kaçırır, devamlı eserse taneler susuzluktan 
pörsür.

 Güneyi açık olan yörelerde kışın esen Lodos, 
ağaçları zamansız uyandırdığından soğuklardan daha 
çok etkilenlenmesine neden olur.

 Ağaçlarda dal kırılmalarına hatta köklerinden sö-
külmelerine neden olmaktadır.

YÜKSEKLİK VE YÖN
Rakımı 800 m den yüksek olan yerler ekonomik an-

lamda yetiştiricilik için uygun değildir.
Zeytin ağacı ışığı çok sever. Bu nedenle çok soğuk 

olan bölgelerde güney yamaçlar tercih edilmelidir.

ZEYTİNİN TOPRAK İSTEKLERİ
Zeytin ağacı her ne kadar “fakir toprakların zengin 

ağacı” ise de zeytinlik tesis edilecek arazinin toprak 
yapısının tınlı, killi-tınlı bünyeye sahip, hafif kireçli ve 
çakıllı olması en iyisidir.

Toprak derinliği en az 1.5-2 m, organik madde ve 
besin elementleri bakımından zengin, tuzluluk sorunu 
olmayan, su tutma kapasitesi iyi, pH’sı 6-8 civarında 
olmalıdır.

Zeytin ağacının sevmediği ortamlarının başında ta-
ban suyunun yüksekliğidir.

Taban suyunun 1 m’den daha yakın olduğu,veya 
kışın zeytin köklerinin 3-4 haftadan fazla su altında 
kaldığı yerlerde, köklerin sudan zarar görmemesi için 
zeytinlik tesis edilmeden önce drenaj çalışması yapıl-
malıdır.

https://adana.tarimorman.gov.tr/Belgeler/SUBELER/bit-
kisel_uretim_ve_bitki_sagligi_sube_mudurlugu/meyve_ye-
tistiriciligi_ve_mucadelesi/Zeytin.pdf

https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/kumelenme/Bel-
geler/Budama/Zeytin%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf
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ZEYTİNDE ÜRETİM VE BAKIM
Zeytin Bahçelerinin Tesisi
Uygun arazi belirlendikten sonra toprak derince işlenmeli 

(90-100 cm) ve drenajı sağlanmalıdır. Gerektiğinde yüzey tes-
viyesi de yapılmalıdır.

Tesis kurulacak arazi meyilli ise toprak erozyonunu önleme 
ve yağışlardan yeterince yararlanabilmesi amacıyla terasla-
ma yapılmaktadır. Meyil derecesine göre:

Sırt teras (%0-5); kanal teras (%5-15); seki (sofra-cep), 
(%15<) teras yapılabilir.

Zeytinlik tesisi için toprak hazırlığı tamamlanınca amaca 
uygun çeşitler; siyah ve yeşil sofralık toprak ve iklim şartlarına 
bağlı olarak seçilmelidir.

Çeşit seçimi yapılırken uygun dölleyiciler de birlikte düşü-
nülmelidir. Çünkü kendine verimli çeşitler yanında tabancı toz-
lanmaya gereksinim duyan çeşitlerde bulunmaktadır.

Önemli çeşitlerden bazıları
Gemlik Yağlık   Bardacık Uslu
Ayvalık Memecik  Edremit Sarı Ulak
Domat Memelik  Çakır  Manzanilla

Toprak İşleme
Toprak işlemenin pratik faydaları şunlardır.
Toprağı kabartmak, su tutma kapasitesini artırmak, gerekli 

olan havayı temin etmek, homojen bir yapı oluşturulmasına 
vesile olmak, ayrıca verilen kireç, çiftlik gübresi, yeşil ve mine-
ral gübrenin toprakla gerektiği gibi karıştırılmasını sağlamak 
ve yabancı otları yok etmektir.

Böylece toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar için 
gerekli ortama hazırlanmasına vesile olunmuş olur.

Hasat sonu kış yağmurlarının toprağa daha iyi işlemesi için 
sıra araları 5 soklu pullukla 20–25 cm. derinlikte işlenebilir. 
Ağır topraklar kumlu topraklara göre daha derin işlenmelidir. 
Orta ve ağır bünyeli topraklarda pulluğun aynı işleme derinli-
ğinde sık sık kullanılması sonunda çizi tabanı denilen bir kat-
man oluşur. Bu tabaka dip kazan aleti ile sürülmelidir veya 
sürüm derinliği değiştirilmelidir.

İlkbaharda kazayağı, diskaro, kombine tırmık gibi aletlerle 
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yüzeysel sürüm yapılır. Bu dönemdeki toprak işlemenin çiçek 
tutumu başlangıcından birkaç hafta önce bitirilmiş olması ge-
rekir. Yüzeysel toprak işlemenin amacı, sulamadan sonra yü-
zeysel toprağın yapısını iyileştirmek ve yabancı ot kontrolünü 
sağlamaktır.

Meyilli arazilerde toprak erozyonunu önlemek ve su tutumu-
nu sağlamak için toprak işleme meyile dik yönde yapılmalıdır.

Bütün bitkilerin yaşayabilmesi için toprağın verimli ve canlı 
olması gereklidir. Bu da toprağı işlemekle gerçekleşir.

İşlenen toprak;  kabarır, karışır,  havalanır. Böylece kökler 
daha rahat gelişir, toprağın su tutma kapasitesi artar.

Toprak işleme;  yabancı otların öldürülmesi, yağmur ve su-
lama ile, verilen suyun toprağa daha iyi nüfus etmesi, kökler ve 
topraktaki mikro organizmalar için gerekli havanın sağlanması, 
hasadın daha kolay yapılması içindir.

Yılda bir, iki veya en fazla üç defa yapılmalıdır.
İlk toprak işleme, kış başında hasattan sonra köklere zarar 

vermeyecek derinlikte sürülerek, hasat sırasında basılmayla sı-
kışan toprak gevşetilir, kış yağışı için toprak hazır hale getirilir.

İkinci toprak işleme, Çiçeklenmeden 3–4 hafta önce yapıla-
rak, toprak yumuşatılır ve yabancı otların ölmesi sağlanır.

Bu toprak işleme derin yapılmaz.
Son toprak işleme, eylül ayında hasat öncesi yapılır. Bu top-

rak işlemenin amacı; hasadın daha kolay yapılmasını sağla-
maktır.

Arazi Seçimi
Zeytin dikilmesi düşünülen tüm arazilerin toprak tahlili yapı-

lır. Tarım İl Müdürlüklerindeki yada özel sektördeki uzman per-
sonellerle görüşülerek en uygun arazi seçilir. Bu bizim gübrele-
me ve ilaçlama maliyetimizi düşürür. Toprak tınlı, killi-tınlı, kireç 
%5-15 aralığında, organik madde %2-3 oranlarında, tuzluluk 
ise en fazla % 5 mchos/cm ve ph seviyesi 6-8 olmalıdır.

Taban suyu seviyesi zeytin için uygun olup olmadığı araştırı-
lır, taban suyu 1m’den daha yakın olmamalıdır. İleride ağaçla-
rın tam ürüne yatacağı zaman taban suyundan dolayı kuruma-
sı istenilmeyen durumdur. Bu seviyeye yakın olan topraklarda 
drenaj yapılmalıdır.

Arazinin iklim özellikleri çok önemlidir.-7 C nin altındaki so-
ğuklarda zarar meydana gelir, gemlik çeşidi için bu değer –10 
C dir. Soğuklama ihtiyacı 600–1000 saat arasında değişmekte-
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dir. Arazinin güneye bakması yada güneş ışınlarından maksimum 
şekilde faydalanması mantar hastalıklarından korunmanın en iyi 
yoludur.

Su kaynaklarının büyüklüğü ve araziye uzaklığı sulama maliyet-
leri açısından çok önemlidir.

Kullanılacak olan sulama tekniği seçilmelidir.
Yukarıda tespitler bir bütün içinde değerlendirilmeli en doğru se-

çim yapılmalıdır

Arazinin Hazırlanması
Zeytin ağaçlarının kök yapılarının iyi oluşabilmesi için toprak ha-

zırlığı önem arz etmektedir.
Tesis kurulacak arazide varsa büyük taşlar temizlenir, daha son-

ra derin işlenerek (90–100 cm) sürüm yapılarak kök gelişmesine 
imkân sağlayacak duruma getirilir.

Taban suyu sorunu varsa topraktaki fazla suyun akıtılması su 
birikiminin önlenmesi için drenaj yapılır.

Bu işlemler yapıldıktan sonra artık arazi hazır duruma gelmiştir.
Araziye fidan dikmeden önce arazinin farklı yerlerinden üç ayrı 

derinlikten (0–30) cm, 30–60 cm ve 60–90 cm) toprak örneği alına-
rak, en yakın yaprak ve toprak analiz laboratuarında analizi yaptırı-
larak, dikim öncesi verilmesi gereken temel gübre miktarının belir-
lenmesinde fayda vardır.

Yeni bir tesis kurulmadan önce derin işleme tesviye, drenaj vb. 
toprak hazırlıklarının tamamlanması gereklidir. Sürüm işlemi, bü-
yük pulluklarla 90-100 cm. derinlikte ve bütün tesis alanını içine 
alacak bir şekilde yaz sonunda, dikimden hemen önce yapılmalıdır. 
Bu sürülmüş yerde önce kültivatör daha sonra goble ile tezekler 
kırılır. Derin sürümden sonra fazla toprak suyunu akıtmak ve yağ-
murlu mevsimlerde zeytin ağacına zarar verebilecek su birikmele-
rini önlemek aynı zamanda derinliğe bir havalandırma sağlamak 
üzere drenaj çok önem taşır. Drenaj materyali olarak geleneksel 
kayalardan, briket, künk ve plastik borular kullanılarak doğal eğime 
uygun olarak birinci şebeke döşenir ve ona ikinciler bağlanır. Doğal 
olarak iyi bir akışa sahip bölgelerde drenaja gerek yoktur. Bütün bu 
hazırlık çalışmalarından sonra yüzey sularının akışını ve makina 
kullanımını kolaylaştırmak üzere yüzey tesviyesi yapılmalıdır.

Türkiye zeytinliklerinin büyük bir kısmı meyilli arazide bulundu-
ğundan toprak aşınması sürekli görülmektedir ve yağışlardan yete-
rince yararlanılmamaktadır. Bu nedenle eğimli ve engebeli yerlerde 
toprak-su muhafaza tedbirleri alınmadığı sürece diğer bakım ted-
birleri etkisiz kalmakta ve ağaçlar gelişmemektedir.
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Eğimli zeytinliklerde alınacak önlemler şunlar olmalıdır;
Eğim derecesine göre sırt teras, kanal teras, seki teras gibi 

çeşitli teraslar yaparsak toprağın ve suyun muhafazasını sağla-
mak,

Örtücü bitkiler yetiştirmek,
Toprakların kireç ve özellikle organik maddelerle gübrelene-

rek su tutma kapasitelerini arttırmak.
Genellikle % 5 meyilli topraklarda sırt teras yapılmaktadır. Bu 

terasın uygulandığı yerlerde balıksırtı işleme yapılmalı gerekirse 
biraz kazarak topraklar sıra üzerlerine çekilmeli ve sıra arasında 
bir çöküntü yaratılmalıdır. Ağaçlar bu şekilde sırtlar üzerinde ka-
lacak ve toprak tarafından hemen alınamayan sular sıralar ara-
sına toplanacak ve zamanla toprağa işleyecektir. Sırt teras ile 
ağaçların tabanında su birikmesi önlenmeli, toprağın daha fazla 
su alması sağlanmalıdır.

Zeytin Bahçesi tesisinde yer seçimi çok önemlidir.
Zeytin ağacı, nispeten fakir, çoğunlukla kuru alanlarda tesis 

edilmiş olması ve kurağa dayanıklılığı, diğer ürünlerin yetişeme-
diği alanlarda az ve düzensiz de olsa ürün verebilmesi ile tanın-
mıştır. Fakat bu, zeytinin böyle bir çevre istediği anlamına gel-
memektedir. Zira, zeytin yüksek verimli ve sulanabilen alanlarda 
daha iyi gelişmekte ve daha kaliteli ürün vermektedir. Ülkemiz-
de zeytinciliği geliştirmek için eski zeytinliklerin daha ekonomik 
duruma getirilme çalışmaları yanında, yeni tesislerinde entansif 
tesisler olarak kurulmasına çalışılmalıdır.

—Zeytinin diğer ürünlerle rekabet edebilmesi ve üreticiye en 
yüksek fayda sağlayabilmesi amacıyla “entansif” bir tesis kuru-
labilmesi için;

—Yeni tesislerde ağaçların verimsiz devresini mümkün oldu-
ğunca kısaltmaya çalışmak,

—Verimlilik potansiyelinin daha fazla olacağı çevrelerde tesis 
etmek,

—Mekanizasyona uygun bahçeler kurarak üretim masraflarını 
en aza indirmek,

Başlangıçta sıkıntı yaratacak ve bahçelerin uygun şekilde ge-
lişmesine engel olacak arazilerde plantasyon yapmaktan kaçın-
mak gerekmektedir.

Zeytin genellikle ılıman iklimlerden hoşlanmaktadır. Sıcaklı-
ğın -7 °C’den, yıllık yağışın 400 mm.’den aşağı düştüğü yerlerde 
ekonomik anlamda zeytincilik yapılması mümkün değildir. Zeyti-
nin yıllık yağış isteği optimum 700-800 mm.’dir.

Genellikle kalkerli-kumlu derin nemli ve besin maddelerince 
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zengin toprakları sever. Yeterli nemin bulunması halinde 75 cm. 
derinlikteki topraklara tesis yapılabilir. Köklerin gelişme imkânı 
ve nüfuz kabiliyeti olmayan sahalarda toprak derinliği en az 100-
150 cm. olmalıdır. Çok ağır topraklar fidanların saçak kök teşek-
külünün iyi olmamasına neden olduğu gibi köklerin yeterince 
hava almasına da engel olmaktadır. Çok hafif topraklar ise nem 
tutamamakta ve besin maddelerini muhafaza edememektedir.

Taban suyunun 1 m.’den daha yakın olduğu veya kışın zeytin 
köklerinin 3-4 haftadan fazla su altında kaldığı yerlerde zeytinlik 
kurulmamalıdır. % 2’ye kadar meyilli olan sahalarda toprak mu-
hafaza tedbirleri alınmadan, % 2-5’e kadar meyilli sahalarda yal-
nız kültürel toprak muhafaza tedbirleri alınmakla zeytinlik tesis 
edilebilir. % 5-15 meyilli arazilerde kanal teras, % 14-15 meyilli 
arazilerde hatlar boyunca kuru taş duvar örülerek seki teras ya-
pılmalı ve kontr dikim şekli uygulanmalıdır.

 Çeşit Ve Fidan Seçimi
 Seçilecek çeşitlerde öncelikle; değerlendirme amacına, böl-

geye adapte durumuna, iklim şartlarına, dikkat edilmelidir.
Seçilecek çeşitlerde verimsizlik dönemi kısa olan, erken ürü-

ne yatan, daha az alternans gösteren çeşitler tercih edilmelidir.
Çeşitlerin taç gelişme durumları önceden belirlenmeli ve tesis 

sırasında tozlayıcı çeşitlerinde yer verilmelidir.
Zeytinlikler tesis edilirken fidan seçiminde, fidanların homojen 

olmasına, fidanların sağlıklı olmasına, fidanların sertifikalı veya 
ismine doğru olmasına dikkat edilmelidir.

 Dikim Aralığı
Zeytinlik tesis edilirken mesafenin belirlenmesinde;  iklim şart-

ları, toprak yapısı, ağacın oluşturacağı taç büyüklüğü, çeşit, ve-
rilecek şekil, dikkate alınmalıdır.

Entansif tesislerde amaç birim alandan en yüksek verimi al-
maktır.

Eğer şartlar entansif yetiştiriciliğe uygunsa dikim aralıkları 
azaltılarak hektardaki ağaç sayısı artırılarak birim alandan daha 
fazla ürün alınır.

Küçük taç yapan çeşitlerde (Gemlik) 4×6 m – 5×5 m
Orta büyüklükte taç yapan çeşitlerde (Kilis Yağlık) 5×7 m – 

6×6 m.
Büyük taç yapan çeşitlerde (Ayvalık) 6×8 m – 7×7 m olması 

önerilir.
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 Dikim Şekilleri
Zeytin bahçelerinde kare, dikdörtgen, üçgen ve kontr (tesviye 

eğrilerine göre) dikim yapılmaktadır. Bu dikim şekilleri arazinin du-
rumuna göre belirlenir.

Kare Dikim, köşeleri dik açı yapan alanlarda, küçük alanlarda 
uygulanır. Sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri eşittir.

Dikdörtgen Dikim, sıra araları dar, sıra üzerleri geniş tutulur. Sı-
ralar kuzey – güney yönünde olmasına dikkat edilir.

Üçgen Dikim, geniş ve hafif meyilli alanlarda uygulanır.  Ağaç 
sıraları meyilin aksi yönünde olmalıdır.

Çukurların Açılması
Zeytinlik tesis edilecek arazi belirlendikten sonra: fidanların di-

kileceği yerler işaret kazıklarıyla işaretlenir, dikim çukurlarının açıl-
masında 1,5 m uzunluğunda, tam ortasında ve uçlarında kertikler 
bulunan dikim tahtası kullanılır. Dikim tahtası ile işaretleme yapıl-
dıktan sonra ortadaki işaret çubuğu dikim çukurunun merkezi ol-
mak üzere 80 x 80 cm genişliğinde çukur açılır. Üst kısımdan çıkan 
toprak bir tarafa, alt kısımdan çıkan toprak diğer tarafa konur.

 Fidan Bakımı
Zeytin Fidanı bakımı dikimden önce ve sonra olmak üzere ikiye 

ayrılır. Dikim öncesi bakım, fidanın fidanlıktan çıkışından dikime 
kadar olan zaman aralığındaki bakımdır. Dikim sonrası bakım fida-
nın dikiminden sonraki bakımdır.

 Dikim Öncesi Bakım
Fidanlar güneşe ve toprak zemine konulmalıdır. Kesinlikle be-

ton zemin üzerine ve gölgeye konulmamalıdır.
Fidanlar susuz bırakılmamalıdır. İklim şartlarına göre fidanın 

su isteği, sıklık derecesi değişkendir. Dikimden önce bölgede don 
olursa fidanlar sık sık sulanmalıdır.   Don toprağı sıkıştırır ve fi-
danın gövdesindeki suyu çeker, bundan dolayı sulama kesinlikle 
ihmal edilmemelidir. Fidanlar uzun zaman dikilmeden bekleyecek-
se  kanal açılır ve fidanlar bunun içine dizilir. Fidan torbalarının 
arasına yıllanmış hayvan gübresi ve toprak karışımı doldurulur ve 
sulama yapılır. Sonraki sulamalar iklim şartlarına göre ayarlanır. 
Fidanlar susuz bırakılırsa kuruma ve ihtiyarlaşma vuku bulur.

Dikim yapılacak arazinin ölçüsü alınır. Derin ve Geniş çukur-
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lar açılır. Çukurun derin ve geniş olması fidanın kök gelişimini 
kolaylaştıracağı için tavsiye edilir. En azından çukur 1 metre 
çapında ve derinliğinde olmalıdır. Traktörün arkasına burgu ta-
karak çukur açmak uygun değildir.

Çukurların dikimden 1 ay önce açılması toprağın havalan-
masını, micro organizmaların çoğalmasını ve mantar bakteri-
lerinin ölmesini sağlayacaktır.

Çukurlar açılırken 50cm’lik üst kısımdan çıkan toprakla, ka-
lan alt kısımdan çıkan toprak birbirinden ayrılır. Üsten çıkan 
toprağı alta koymak fidanın gelişimi açısından büyük önem 
taşır.

50 cm’lik üstten çıkan toprakla yıllanmış (yanmış) hayvan 
gübresi (torf yada orman gübresi olabilir) 1/3 oranında (1 kü-
rek hayvan gübresi 3 kürek tarla toprağı ) harman yapılır. Bu 
harmanın içine bir kahve fincanı 20-20-0 yada 15-15-15 güb-
resinden konur. Bu oran çukur küçük olursa yarı yarıya düşü-
rülür.(yarım kahve fincanı gübre konur) Yapılan harman çuku-
run dibine konur.

Fidanın naylon torbası fidanın toprağını dağıttırmadan dik-
katlice keskin bir çakıyla kesilerek çıkarılır. Fidan çukurun or-
tasına konur hazırlanmış olan harmandan kalan toprak fidanın 
etrafına dökülerek hafifçe sıkıştırılır. Fidan torbadaki toprak 
seviyesinden iki parmak kadar daha derine dikilir. Hazırlanmış 
harman yetmezse yeniden harman hazırlanır takviye edilir. Di-
kimden sonra 1 metre çapında su yalağı hazırlanır, kesinlikle 
yılın hangi ayı olursa olsun can suyu verilir.

Dikilen fidanların dibine nemini kaybetmemesi ve sulandı-
ğında kaymak bağlamaması için çürük saman konulmalıdır.

Fidan ilk dikim yılında sık sık sulanır. Bu sulamalar sıra-
sında toprakta eksik olan mineraller ve elementler gübrelerle 
takviye edilir. Rast gele gübre kullanmak toprağı zehirlediği 
için toprak tahlil ettirilmeli ve gerekli olan gübreler kullanılmalı. 
Tahlil edilecek toprak yüzeyden değil 10 cm- 50 cm derinlikle-
rinden alınmalı, eğer arazide toprak değişikliği varsa parsele 
bölüp ayrı ayrı toprak örnekleri alınmalıdır. Tahlili yapılan ara-
zide zeytin dikili olduğu belirtilmelidir.

Sulamadan sonra çanaklarda oluşan kaymak tabakası kırı-
lır ve yalaklarda gelişen yabancı otlar temizlenir.

Zeytin bahçesi derin sürülmemeli yüzeysel toprak işlemesi 
yapılmalıdır.

Toprak tahlili sonucu ağaç başına gübreleme hesaplanmalı 
ve buna göre gübreleme yapılmalıdır.
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 Fidan Dikimi
Çıkan üst toprak ile analiz sonucu verilmesi gereken gübre 

karıştırılarak çukurun dibine konur.
Naylon torbadaki fidan torbadan çıkarılarak fidanın gövde-

si dikim tahtasının orta kertiğine yerleştirilerek kalan toprak 
çukura doldurularak çevresi bastırılır.

Dikim derinliği torbalı fidanın toprağı seviyesinde veya bi-
raz daha üstünde olabilir.

Aşılı fidan dikiliyorsa aşı yerinin toprakla kapanmamasına 
dikkat edilmelidir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra; dikilen fidanın etrafına 
bir çanak açılarak can suyu verilmelidir.

 Dikim Sonrası Bakım
İlk yıllar sulanamayacak olan bahçelerde bile sulama ya-

pılmalıdır.
Fidanların bulunduğu alanlarda; su, ışık, besin kaynakları-

na, ortak olan yabancı otlar temizlenerek yok edilmelidir.
Sulama sonucu çanaklarda oluşan kaymak tabakası çapa-

lanarak kırılmalı,
Hastalık ve Zararlılardan korunmak için gerekli çalışmalar 

yapılmalı,
Gelişme durumuna göre 2–3 yıldan itibaren fidana şekil 

verilmeli.
İlk yıllarda yeşil aksamı geliştirici gübreleme yapılmalıdır.

Kaynak: 
https://zeytindostu.org.tr/zeytin/zeytincilik
www.abidintatli.com.tr
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Öncelikle yapılan Zeytin hasadı, sofralık veya yağlık ola-
rak iki ayrı grupta değerlendirilmeli, bu hasadı amacına göre 
uygun zamanda yapılmalıdır. Yeşil sofralık zeytinin toplanma-
sı meyvelerin sarımsı- yeşil renge döndüğü dönem olan Eylül 
sonu ve Kasım aylarında olur, siyah sofralık zeytin hasadı ise 
zeytinde kararmanın kabuktan meyve etine geçtiği dönemde 
yani Kasım ayı ve sonrasında, yağlık zeytin hasadı ise yeşil-
den pembeye döndüğü dönemde Ekim ve Kasım aylarında 
yapılmaktadır.

Erken hasat yapmak isteyenler ise ağaçtaki zeytinlerin bü-
yük bölümümün siyahlaşması ile Kasım ve Aralık aylarında 
yapılabilir.

Türkiye’de ve dünyada zeytin yetiştiriciliğinde insan iş-
gücünün en fazla kullanıldığı hasat işlemi, üretim maliyetle-
ri arasında da en yüksek paya sahiptir. Bu yıl elde edilecek 
ürünün miktarını ve kalitesini etkilediği gibi aynı zamanda bir 
sonraki yılın verimini de etkilediğinden, en önemli yetiştiricilik 
uygulamasıdır. Dünyada uzun yıllardır süren araştırma çalış-
malarına rağmen, zeytin hasadında makine kullanımı yeterli 
düzeyde gerçekleştirilememiştir. Zeytin hasadında kullanılan 
makineler üretimin yağlık veya sofralık oluşuna, arazi yapısı-
na ve bahçelerin yapısına göre değişiklikler göstermektedir.

Zeytin meyvesinde büyüme, başlangıçta daha yavaş olan 
birinci evre, orta gelişim ikinci evre ve meyve gelişiminin sonu 
olan üçüncü evre şeklinde çift sigmoid bir yapı gösterir (La-
vee, 1986, 1996). 

Meyvenin boyutu, hücre bölünmelerinin sayısı ve sonra-
sındaki hücre büyümesi sayesinde belirlenir. Çekirdek sert-
leşmesi, meyve gelişiminin daha yavaş olduğu üçüncü ev-
resinde meydana gelir (Lavee, 1996). Yağ birikimi, çekirdek 
sertleşmesinden hemen sonra başlar ve meyve renk değiştir-
meye başladığı zaman son bulur (Ravetti, 2008).

Bir çok araştırmacıya göre hasat zamanının, bir sonraki 
yılın verimi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Meyve, mümkün 
olan en yüksek veya en uygun seviyede yağ oluşumu sağ-
landığında toplanmalıdır. Hasat en yüksek oranda yağ olu-
şumundan çok daha ileri bir döneme ertelendiğinde, gelecek 
sezon için çiçek farklılaşması engellenir (Lavee,1996&Ra-
vetti, 2008). En uygun hasat zamanı, zeytinin değerlendir-
me amacına göre farklılıklar gösterir. Buna göre genel olarak 
zeytinin değerlendirme şekli ve hasat zamanı şöyledir:

ZEYTİNDE HASAT
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Hasat Yöntemleri
Hasat yöntemleri genel anlamda ‘Geleneksel’ ve ‘Makineli’ 

olarak ikiye ayrılmaktadır.

Geleneksel Hasat Yöntemleri
Geleneksel hasat yöntemleri de 3 başlıkta incelenebilir. Bunlar 

‘Yerden Toplanma’, ‘Ağaçtan Elle Toplama’ ve ‘Sırıkla Hasat’tır.

Yerden Toplama
Bu yöntemde; fizyolojik olarak olgunlaşan ve ağaç dibine dö-

külen zeytinler yerden elle toplanır. Bu yöntemle toplanan zey-
tinlerin sofralık değerleri düşüktür, daha ziyade yağa işlenirler 
(Özaltaş, 2009).

Ağaçtan Elle Toplama
Elle hasatta, doğrudan ağaç üzerinden koparılan meyve aşa-

ğı doğru bir sıyırma hareketi ile sepet torba veya bir kutunun 
içerisine toplanır (Ferguson, 2006).

Sırıkla Hasat
Bu yöntemde, olgunlaşan yağlık zeytinler sırıklar vasıtasıyla 

çırpılarak dökülür ve toplanır. Çevremizde görülen en yaygın ha-
sat yöntemidir.

Geleneksel hasat yöntemlerinde karşılaşılan sorunlar şöyle 
sıralanabilir:

Meyvedeki zararlanma; Sırıkla hasat sırasında vurma, çarp-
ma ve darbelerden dolayı meyvede oluşan yaralanmalar, kayıp-
lar.

Vejetatif organlardaki zararlanma; Yine özellikle sırıklama ile 
hasatta dal, filiz ve gözlerde meydana gelen hasarlar nedeniyle 
bir sonraki yılın verimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Periyodi-
zite daha sert bir şekilde görülmektedir. Ayrıca çeşitli hastalıklar 
bir ağaçtan diğerine bulaşmaktadır.

İşgücü teminindeki zorluklar ve maliyet; Kısa bir zaman dilimi-
ne sıkıştırılması gereken yoğun işçilik faaliyetlerinin hem maliye-
ti yüksek olmakta hem de işgücü temini zorlaşmaktadır (Özaltaş, 
2009).
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Makineli Hasat Yöntemleri
Zeytin hasat makineleri genel anlamda elde taşınan ma-

kineler ve daha büyük traktöre monte edilen yada kendi 
yürür makineler olarak ikiye ayrılır. Teknik olarak elde taşı-
nan hasat makineleri hasada yardımcı aletlerdir ve hasada 
katkıları daha azdır, özellikle yamaç bahçelerde makinenin 
etkinliği ve hızı kullanıcı tarafından belirlendiği için ciddi an-
lamda mekanik hasat olarak değerlendirilemezler ve topla-
ma mekanizmaları yoktur (Ferguson, 2006)

Küçük Makineler
Bunlar elde veya sırtta taşınabilen, elektrikle, benzinle 

yada hava kompresörü ile çalışabilen küçük makinelerdir. 
Bu aletlerin etkinlikleri zayıf olmakla beraber, büyük maki-
nelerin ulaşamadığı geleneksel zeytin bölgeleri için düşünü-
lebilir. Genel olarak üç bölümde incelenebilirler:

• Dal sarsıcılar
• Çırpıcılar
• Sıyırıcı taraklar

Büyük Makineler
Genel olarak iki bölümde incelenebilirler:
• Traktöre takılabilir veya kendi yürür tipte, gövde ve ana 

dal sarsıcıları
• Tam teçhizatlı sarsıcılar (Özaltaş, 2009)

Sonuç
Makineli zeytin hasadının geliştirilmesinin başlıca neden-

leri; yaklaşık 3-4 ay süren uzun bir hasat dönemi, bu dö-
nemdeki olumsuz hava koşullarından kaynaklanan işgücü 
kayıpları ve el ile hasadın yüksek maliyetidir.

Tüm dünyada zeytin yetiştiriciliği yapılan ülkelerde, zey-
tin üretim masrafları içerisindeki hasadın payı ortalama %50 
dolayındadır. Bu nedenle bölgelerin arazi durumuna, zeytin 
çeşitlerine, sofralık veya yağlık üretim amacına göre zey-
tin hasat makinelerinin kullanılması gerekmektedir. Zeytin 
hasat makinelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için bu ko-
nuda Türkiye’de yapılacak olan çalışmalar desteklenmelidir 
(Özaltaş; 2010)
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Zeytin Ne Zaman Toplanır?
Mutfakların ve sofraların vazgeçilmezi ve yağların en kıy-

metlisi zeytinyağının bahçelerden sofralara gelmeden önceki 
hikâyesi oldukça uzundur. Ekilmesinden hasadına kadar birçok 
aşaması bulunan zeytin yetiştiriciliğinin en çok işgücü gereksi-
nimi duyulan aşaması hasat zamanıdır. Zeytinin hasadı günü-
müzde daha çok modern makineler yardımıyla sürdürülse de 
hala insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat ister makine 
ister el ile toplansın zeytinin toplama zamanının iyi belirlenmesi 
çok önemlidir. Peki, hasat zamanı nasıl belirlenmelidir?

Zeytinler için en ideal toplama zamanı en fazla yağı verebi-
lecek kalitede zeytinin elde edilebileceği zamandır. Zeytin ağa-
cından elde edilen meyveler iki amaç için toplanır. Buna göre 
de toplama şekli ve hasat zamanı değişebilir. Toplanan zeytinler 
ikiye ayrılır. İlki zeytinyağı elde etmek için toplanan zeytinlerdir. 
Bunlar olgunlaşıp ağacın dibine dökülen zeytinlerden elde edi-
lir. Toplama zamanı kasım ve aralık aylarıdır.

Zeytin ağacından elde edilen zeytin bir de sofralık zeytin ola-
rak üretilir. Ağacın üst taraflarından el ile, silkeleme yöntemi, 
sıyırma yöntemi veya makine yardımı ile toplanan bu zeytinler 
hangi tür sofra zeytini elde edileceğine göre hasat zamanı be-
lirlenir. Yeşil sofralık zeytinin hasat zamanı eylül- ekim aylarıdır. 
Rengi pembeye dönük sofralık zeytinin ekim-kasım arasında 
toplanması gerekir. Son olarak sofralarda daha çok tüketilen si-
yah zeytinin toplanma zamanı kasım-aralık aylarıdır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar toplamanın elle yapılması-
dır. Sırık ile silkeleme genç sürgünleri kırarak zarar verir. Zey-
tinler olgunlaşmadan önce toplama işlemine kesinlikle başlan-
mamalıdır. .

https://www.gemlikzeytini.gen.tr/zeytinde-hasat/
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İNCİRE VE ZEYTİNE YEMİN OLSUN!

Zeytin Kutsal Kitaplarda da yer almaktadır. En son dinimiz 
olan İslam’ın Kutsal Kitabı Kur’an-ı Kerimimizde zeytin şu şe-
kilde geçmektedir:

“Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, 
içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, 
cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batı-
ya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık 
veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. 
Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller 
veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir” (Nûr: 35).

“Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit 
bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste 
binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcu-
ğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçe-
leri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni 
var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyve-
sine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için 
ibretler vardır” (En’âm: 99).

“Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurma-
ları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde 
zeytin ve narları meydana getiren O’dur. Her biri ürün verdi-
ğinde ürününden yiyin; hasat günü de hakkını verin; fakat is-
raf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez” (En’âm: 141).

“Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü 
türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için 
büyük ibret vardır” (Nahl: 11).

“O su sayesinde sizin için, çok sayıda meyvelerin bulun-
duğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları; 
kezâ Sînâ dağında yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ek-
meğine katık veren bir ağaç (zeytin ağacı) meydana getiririz” 
(Mü’minûn: 19).

“Yemin olsun incire ve zeytine; Sînâ dağına; Ve şu güvenli 
şehre! Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu 
aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip iyi dünya ve 
âhiret için yararı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir 
ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra (ey insan!) seni dinin 

BUNLARI DA BİLELİM

Aşağıdaki metni okuyunuz. Sondaki soruları cevaplayınız.
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asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah hüküm ve-
renlerin en âdili değil midir?” (Tîn: 1-8).

“Yemin olsun incire ve zeytine.” (Tîn Sûresi, 95:1.) yemi-
ninde çok ince ve anlamlı sözlerden birisine kısaca değinelim: 

Cenâb-ı Hak, Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi 
Allah, incir ve zeytinle yemin vasıtasıyla kudretinin büyüklü-
ğünü, rahmetinin mükemmelliğini ve büyük nimetlerini hatır-
latarak aşağıların en aşağı tarafına giden insanları yüzünü o 
taraftan çevirip; şükür, fikir, iman ve güzel ve faydalı işlerle ta 
yücelerin en yücesine kadar manevi ilerleme ve yükselmelere 
nail olabileceğini, erişebileceğini işaret etmektedir. 

Nimetler içinde incir ve zeytinin özellikle belirtilmesinin se-
bebi, o iki meyvenin çok mübarek, bereketli, hayırlı ve nâfi, 
faydalı, yararlı olması ve hilkatlerinde, yaratılışlarında da me-
dar-ı dikkat, dikkate alınacak ve nimet olan çok şeyler bulun-
masıdır. 

Çünkü, toplum hayatı, ticari hayat, aydınlatma, insanlığın 
gıdası, beslenmesi için zeytin tarih boyunca en büyük bir esas 
olduğu gibi; incirin hilkati, yaratılışı, zerre gibi çok küçük bir 
çekirdekte koca incir ağacının cihazatını, o ağaca gerekli olan 
özellikleri saklayıp derc etmek, içine yerleştirmek gibi bir hari-
ka kudret mucizesinini gösterdiği gibi, taamında, yenilmesin-
de, menfaatinde, faydalanılmasında ve ekser meyvelere mu-
halif, zıt olarak devamında ve daha diğer faydalarında nimet-i 
İlâhiyeyi, Allah’ın bir nimeti olduğunu kasemle, yeminle hatıra 
getiriyor. 

Buna karşılık, insanı iman ve amel-i salihe, güzel ve faydalı 
işlere çıkarmak ve esfel-i sâfilîne, en aşağı tabakaya düşür-
memek için bir ders veriyor.

Kaynak:
Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Yolu.
Türkiye Diyanet Vakfı, Mektubat, Ankara, 2016.
http://www.erisale.com/#content.tr.2.554

SORULAR

1. Zeytin Kur’an-ı Kerimde nasıl geçmektedir? Özetleyiniz.

2. Tin Suresi 1. Ayetinde “Yemin olsun incire ve zeytine.” şeklindeki yeminle neye vurgu 
yapılmak istenmiştir? Anlatınız.

3. Metinden ve kendi yaşantınızdan hareketle zeytinin insan yaşamına ne gibi katkı 
sunacak şekilde yaratıldığını belirtiniz. Örnekler veriniz.
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