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Zeytinin Akdeniz’deki
Yolculuğu
Erkan Serçe*
Kültür tar!hç!s! V!ctor Hehn,
!nc!r ve üzümle b!rl!kte
zeyt!n! uygarlık yaratan
b!tk!lerden b!r! olarak tanımlar.1 Lat!n yazar Luc!us
Jun!us Moderatus Columella
b!r adım daha g!der: “Olea
pr!ma omn!um arborum
est. Zeyt!n bütün ağaçların
!lk!d!r.” Zeyt!n!n böyle b!r
öncell!ğ! ne kadar geçerl!d!r,
b!l!nmez. Ancak günümüzden en az 6.000 yıl önce evc!lleşt!r!ld!ğ! bel!rt!len zeyt!n!n Akden!z coğrafyası ve
uygarlıklarıyla ayrılmaz b!r
bütünlük oluşturduğu kes!nd!r. Fernand Braudel Akden!z
bölges!n!n sınırlarını zeyt!n
ağacının bel!rled!ğ! sınırlar
olarak ç!zm!şt!r.
Zeyt!n!n ve zeyt!nden
elde ed!len ürünler!n Yakın Doğu’da başladığı yolculuğu, sadece !nsan tüket!m!ne sunulan b!r b!tk!n!n macerası olarak görmek eks!k kalacak b!r
bakış açısıdır. G!r!t Ün!vers!tes!, Akden!z Çalışmaları Enst!tüsü’nden Prof.
Dr. Chr!stos Hadz!!oss!f’!n de bel!rtt!ğ! g!b!, “Zeyt!n!n tar!h!, hem !nsanın
çevres!yle etk!leş!m!, hem de bu b!tk! çevres!nde dokunmuş toplumsal !l!şk! açısından değ!ş!kl!klerle doludur.”
Zeyt!n!n sah!p olduğu bu tar!hsel önem! göz önüne alan İzm!r Akden!z
Akadem!s!, 2015 yılında b!r konferans d!z!s!nde “Zeyt!n!n Akden!z’dek! Yolculuğu”nu İzm!r gündem!ne get!rd!. Bu konferanslarda sunulan tebl!ğler
de Temmuz 2016’da b!r araya get!r!lerek k!taplaştırıldı. K!taptak! met!nler
konferans tar!hler!ne göre sıralanmış. Ancak okuyucu, met!nler! zeyt!n!n
yazarları tarafından ele alındığı dönemlere göre sıralayarak da okuyab!l!r.
Bu çerçevede yukarıda tebl!ğ!nden alıntı yaptığımız Prof. Dr. Chr!stos Hadz!!oss!f’!n “Zeyt!n ve Zeyt!nyağının Tar!hsell!ğ!” başlıklı makales! !lk sıraya
* Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
1 Bkz. Victor Hehn, Zeytin, Üzüm ve İncir: Kültür Tarihi Eskizleri, çev. Necati Aça, 2. baskı
(Ankara: Dost Kitabevi, 2003), 112 s., ISBN-13: 9789757501312.

161

Serçe

konulab!l!r. Hadz!!oss!f makales!n!n b!r!nc! bölümünde, zeyt!n!n ve zeyt!nyağının 6.000 yıl önce başlayan serüven!n! aşama aşama ele aldıktan sonra, !k!nc! bölümünde zeyt!nyağının G!r!t örneğ!nde tar!hsell!ğ!n! anlatıyor.
G!r!t ekonom!s!nde hayat! b!r öneme sah!p olan zeyt!nyağının 17. yüzyılda
tedr!c! b!r şek!lde şarabın yer!n! alması hâlâ tartışılan b!r konu olarak önem!n! koruyor.
A. Ertan İpl!kç! ve Prof. Dr. Güven Bakır’ın “Klazomena! Zeyt!nyağı İşl!ğ!” başlıklı yazıları, Urla’da MÖ 630’larda !lk kez faal!yete geçen, Pers !st!lası
sonrasında b!r süre atıl kaldıktan sonra MÖ 530-520’lerde yen!den !şlemeye
başlayan zeyt!nyağı !şl!ğ!n! ele alıyor. İşl!ğ!n b!ze gösterd!ğ! en !lg!nç noktalardan b!r!, zeyt!nyağı elde etme yöntem!n!n sanay! devr!m!ne kadar b!nlerce yıl değ!şmeden devam etm!ş olması.
Günümüzde zeyt!nyağı sağlıklı beslenmen!n en öneml! unsurlarından
b!r! olarak görülüyor. İlkçağdan !t!baren zeyt!nyağının sağlıkla doğrudan
b!r !l!şk!s! olduğu düşünülmüştür; ancak b!r bes!n olarak değ!l, kozmet!k
maddes! olarak. Romalı yazar Yaşlı Pl!n!us, “İnsan vücuduna !y! gelen !k!
tür sıvı vardır; !çsel olarak şarap, dışsal olarak da zeyt!nyağı,” d!yor. Prof.
Dr. Sura!ya Faroqh!, “Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu’nda Zeyt!n ve
Zeyt!nyağı Tüket!m!” başlıklı makales!nde, zeyt!nyağının Tanz!mat önces!
İstanbul mutfağında gıda olarak sınırlı b!r role sah!p olduğuna d!kkat çek!yor. Zeyt!nyağı daha çok aydınlatma, sabun üret!m! hatta sofralık üzümün
korunmasında kullanılıyor.
Osmanlı ekonom!s!nde ve İstanbul’un !aşes!nde her halükârda öneml!
b!r yer !şgal eden zeyt!nyağının İstanbul’a gönder!lmes! Prof. Dr. Zek! Arıkan’ın makales!nde ele alınmış. Osmanlı Devlet!’n!n başta M!d!ll! ve Ayvalık olmak üzere zeyt!nyağı ve sabun üret!len yerlerden İstanbul’a düzenl!
olarak sevk!yat yapılab!lmes!n! sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak 19.
yüzyılın b!r!nc! yarısında zeyt!nyağının üzer!ndek! tekel!n kaldırılması, bu
ürünün b!r t!caret metaı olarak daha yoğun b!r dolaşıma g!rmes!n! sağlıyor.
Doç. Dr. C!han Özgün “Dünyanın İştahını Kabartan İk! Renk, B!r Kent: ‘Zeyt!n Yeş!l!, Zeyt!nyağı Sarısı ve İzm!r’” başlığı altında b!r t!caret metaı olarak
zeyt!n ve ürünler!n!n İzm!r ve çevres!ndek! ekonom!k rolünü !rdel!yor.
D!ğer tarımsal ürünlerde olduğu g!b!, olayın b!r de üret!c! yanı var. Büyük emeklerle yapılan zeyt!n tarımı, Batı Anadolu’da b!nlerce ç!ftç! a!len!n
geç!m kaynağı oldu. Üzüm ve !nc!rde olduğu g!b!, zeyt!n ve ürünler!n!n tüket!c!ye ulaşması sürec!nde rol alan t!car! ve sına! aracı k!ş! ve kurumlar,
kâr oranlarını üret!c!ler!n aleyh!ne olarak arttırmaya çalıştılar. Üret!c!ler
de buna karşılık emekler!n!n karşılığını korumaya yönel!k olarak örgütlenmeye g!tme uğraşı verd!ler. Dr. Özlem Yıldırır Kocabaş’ın makales!, Tar!ş
Zeyt!n ve Zeyt!nyağı Tarım Satış Kooperat!fler! B!rl!ğ! !ç!nde zeyt!n üret!c!ler!n!n b!r araya gel!ş serüven! anlatıyor. Çağatay Özcan Kokulu !se “Kırsal Kooperat!fç!l!kte Gödence Örneğ!”n! ele alarak kooperat!fç!l!ğ!n hâlâ
öneml! b!r araç olduğunu !fade etmeye çalışıyor.
Zeyt!n!n Akden!z’dek! yolculuğu sürüyor...
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