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Özet 

Bu çalõ ma, 2007-2009 yõllarõ arasõnda Havran ve Burhaniye (Balõkesir) yörelerinde gerçekle tirilen tarõmsal 
biyoçe itlilik ara tõrmalarõ kapsamõnda, ekimi yapõlan zeytin çe itleri ile bunlarõn kullanõm alanlarõnõ belirlemek amacõyla 
yapõlmõ tõr. Burhaniye ve Havran ilçeleri; Kazda larõ ve Madra da õ arasõndaki ovada yer alan ve tarõm arazilerinin 
büyük kõsmõ zeytinliklerle kaplõ olan yerle im birimleridir. Ara tõrma kapsamõnda yörede 21 yerle im birimi ve 8 yerel 
pazarda çalõ malar yapõlmõ tõr. Bu süre içinde ara tõrma alanõnda 135 ki iyle sözlü görü me yapõlmõ tõr. Ayrõca yöredeki 
zeytin fabrikalarõ ve ilçe tarõm müdürlüklerinde incelemelerde bulunulmu tur. Ara tõrma sonunda, bölgede kullanõmõ 
belirlenen zeytin ve zeytin ürünlerine ait yerel bilgiler toplanmõ tõr. Zeytin bitkisinin gõda olarak kullanõmõ ba ta olmak 
üzere, tõbbi kullanõm, el sanatlarõ, sabun yapõmõ, hayvan yemi, yakacak vb. birçok alanda kullanõldõ õ belirlenmi tir. 
Zeytin ve zeytinden elde edilen toplam 21 farklõ ürün kullanõmõ tespit edilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Burhaniye, Havran, Zeytin, Etnobotanik, Tarõm. 

 
 

Abstract 

This study is held within the biodiversity researches done in the region of Havran and Burhaniye (Balõkesir) to determine 
the plantation types and define the different uses of olive trees between the years of 2007 and 2009. Burhaniye and 
Havran counties are the two settlements having a rich plantation cover lying on the fertile plain between the Kazda  and 
Madra mountains. The farm fields in the region are generally covered with olive orchards. Survey was made in 8 local 
markets at 21 districts during the study and 135 interwiews were held in the study field. Also, the olive factories and the 
official county agricultural managements were visited to get further informations on the subject. Local information is 
collected about the defined usages of the olive and olive products of the region. The olive is used above all as a foodstuff, 
of course, but also medicinally, in soapmaking and handcrafts, animal feed, fuel and many other uses. As a conclusion 21 
different olive or olive by-products were defined. 

Key Words: Burhaniye, Havran, Olive, Ethnobotany, Agriculture. 

 
 
 

Giri  

Zeytinin anavatanõ Güneydo u Anadolu Bölgesi’ni 
içine alan Yukarõ Mezopotamya ve Güney Ön 
Asya’dõr. Yayõlõ õ iki koldan olmu tur. Birincisi 
Mõsõr üzerinden Tunus ve Fas’a, di eri ise Anadolu 
boyunca Ege Adalarõ, Yunanistan, talya ve 

spanya’dõr (Duran, 2006). Zeytin, dünyada Akdeniz 
havzasõnda yer alan ya da Akdeniz iklim özellik-
lerini gösteren 25 ülkede ekonomik anlamda tarõmõ 
yapõlan bir meyvedir (FAO, 2009; Tunalõo lu, 
2010). Türkiye’de 800.000 ha’õn üzerinde zeytin 
alanõ, 90 milyonu a an zeytin a acõ mevcuttur. Bu 
a açlarõn % 67’si Batõ Anadolu’da yer almaktadõr 
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(Gündüzo lu, 2004). Ayrõca, Türkiye zeytin çe it-
lili i açõsõndan oldukça zengindir. Ülkemizde halen 
yeti en 100 kadar zeytin çe idi bulunmaktadõr 
(Çavu o lu, 1980). Zeytin ülkemiz içi ekonomik 
olarak çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye 
halen zeytinya õ üretim ve ihracatõ ile dünya 
zeytinya õ piyasasõnda be inci sõrada yer almakta 
ve 70 farklõ ülkeye zeytinya õ ihraç etmektedir 
(Öztürk, 2006).  

Balõkesir ili, Aydõn’dan sonra en çok zeytin üretimi 
olan ikinci ilimizdir. Balõkesir körfezi sofralõk ve 
ya lõk zeytin üretiminde % 18’lik pay ile ekono-
mik olarak önemli bir yere sahiptir (Azbar, 2002).  

Çalõ ma alanõnõn yer aldõ õ Balõkesir körfez bölgesi 
ülkemizin önemli zeytin alanlarõndan biridir. Zeytin, 
Burhaniye ve Havran ilçelerinde temel tarõmsal 
üründür. Yörede toplam 3.000.000 civarõ zeytin 
a acõ bulundu u ve ara tõrma alanõ ile çevresinde 
a õrlõklõ olarak Ayvalõk ya lõk zeytin çe idi 
yeti tirildi i bilinmektedir. Son dönemlerde yörede 
Gemlik ve Domat gibi sofralõk zeytin çe itleri de 
göze çarpmaktadõr (Anonima, 2007; Anonimb, 
2007). Burhaniye ilçesinde faal durumda toplam 
20 adet zeytin ve zeytinya õ fabrikasõ faaliyetini 
sürdürmektedir. Havran ilçesinde ise faal durumda 
22 adet zeytin ve zeytinya õ fabrikasõ bulunmak-
tadõr. Bu açõdan, hasat dönemi zeytin toplama i i 
yöredeki köyler için büyük bir gelir kayna õ 
durumundadõr ( ekil 1).  

 

ekil 1. Zeytin toplama - Taylõeli köyü (Burhaniye) 

Yöreden dünyanõn birçok ülkesine zeytin ve zey-
tinya õ ihracatõ yapõlmaktadõr. Zeytin ekonomisi 
üzerine yapõlan ara tõrmalarda zeytin i letmecili-

inin yörenin ekonomisinde çok büyük bir paya 
sahip oldu u tespit edilmi tir (Yapõcõ, 2007). 
Zeytin ekonomisinin yanõ sõra ara tõrma alanõndaki 
zeytin çe itleri ve çe itlerin fizikokimyasal özellik-
leri (Da dalen, 2008) ve zeytin çe itlerinin meka-
nik hasat kriterleri (Saraço lu, 2008) üzerine 
yapõlmõ  çalõ malar da mevcuttur.  

Zeytin bitkisinin gõda kullanõmõnõn yanõ sõra tõbbi 
olarak kullanõmõna yönelik yurt içi ve yurt dõ õnda 
yapõlmõ  çok sayõda çalõ maya rastlanõlmaktadõr. 
Bu çalõ malarda zeytin bitkisinin ba ta yüksek 
tansiyon, idrar artõrõcõ, eker hastalõ õ, yara iyile ti-
rici olarak çok sayõda hastalõ õn tedavisinde kulla-
nõldõ õ bildirilmektedir (Khan ve ark. 2007; 
Tahraoui ve ark. 2007; Fakir ve ark. 2009; Long ve 
ark. 2010)  

Ara tõrma alanõnda zeytin bitkisinin kullanõm çe it-
lili ine yönelik ayrõntõlõ bir çalõ maya rastlanõlma-
makla birlikte, yörede yapõlan etnobotanik çalõ ma-
larda zeytin bitkisine ait bazõ tõbbi kullanõmlarõn 
tespit edildi i görülmektedir (Satõl ve ark, 2007, 
Satõl ve ark, 2008).  

Bu çalõ ma, yöre halkõnõn zeytin bitkisinden fayda-
lanma ekillerini ortaya koymak amacõyla yapõl-
mõ tõr.  

Materyal ve Metot 

Bu çalõ ma 2007-2009 yõllarõ arasõnda Balõkesir ili 
Burhaniye ve Havran ilçe merkezleri ve çevresin-
deki 21 köy ile bu bölgede kurulan 8 yerel pazarda 
yürütülmü tür ( ekil 2). Çalõ ma boyunca yöredeki 
köylere ve yerel pazarlara ara tõrma gezileri düzen-
lenerek toplam 135 kaynak ki iye etnobotanik 
anket çalõ masõ uygulanmõ tõr. Kaynak ki ilerin 
75’i kadõn, 60 tanesi ise erkektir. Kaynak ki iler 
genellikle 40 ve üstü ya lardadõr. Kaynak ki iler-
den 97’si ile köylerde görü me yapõlõrken, 37 
tanesi ile yöredeki yerel pazarlarda görü meler 
yapõlmõ tõr. Bu çalõ maya ek olarak, zeytin ve 
zeytinden elde edilmi  ürünlerin pazarlardaki 
de erlendirme ekillerini tespit amacõyla ara tõrma 
alanõnda kurulan 8 yerel pazarda da ayrõntõlõ 
gözlemler yapõlmõ tõr. Ayrõca çalõ ma boyunca 
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Burhaniye ve Havran lçe Tarõm Müdürlükleri ile 
ileti im kurularak yöredeki zeytinlikler hakkõnda 
bilgiler toplanmõ tõr. 
 

 

ekil 2. Çalõ ma Alanõ - Burhaniye ve Havran 

Bulgular 

Burhaniye ve Havrandaki köylerde ve yerel Pazar-
larda yapõlan bu etnobotanik çalõ ma sonucu zeytin 
bitkisinin gõda olarak kullanõmõ ba ta olmak üzere, 
tõbbi kullanõm, el sanatlarõ, sabun yapõmõ, hayvan 
yemi, yakacak vb. birçok alanda kullanõldõ õ belir-
lenmi tir. Kaynak ki ilere uygulanan anketlerde 
kaynak ki ilerin hemen hemen tamamõ zeytin 
bitkisinin gõda olarak kullanõmõnõ belirtirken, zey-
tin bitkisinin tõbbi kullanõmõ anketlerin % 55’inde 
yer almaktadõr. Kaynak ki ilerin % 25’i zeytin bit-
kisinin el sanatlarõ, yem, yakacak vb. di er 
kullanõmlarõna yönelik bilgiler vermi tir. Yörede 
zeytin bitkisinin kullanõmõ ile ilgili tespit edilen 
bulgular a a õda sunulmu tur. 

Gõda Olarak Kullanõm: 

- Meyveleri kahvaltõlõk, tur u vb. amaçlarla 
gõda olarak tüketilmektedir. 

 

- Meyveleri zeytinya õ yapõmõnda kullanõl-
maktadõr. 

 
Tõbbi Bitki Olarak Kullanõm:  

- De i ik bitkilerin karõ tõrõlõp dövülerek zey-
tinya õ ile merhem ekline getirilip özellikle 
yara ve a rõlarda kullanõlmasõ orta ya  ve 
üzeri insanlar arasõnda oldukça yaygõndõr 
( ekil 3). Yara iyile tirmede ve yara merhemi 

yapõmõnda kullanõlan ba lõca bitkiler unlar-
dõr; çiri lik otu (Asphodelus aestivus), kõzõl-
çam (Pinus brutia), kekik (Origanum sp.), 
kantaron (Hypericum sp.), kudretnarõ 
(Momordica charantia), ardõç (Juniperus 

communis var. saxatilis), gül (Rosa 

damascena), pamukla (Cistus sp.), güzellik 
otu (Anchusa azurea), anduz otu (Inula sp.). 
Bunlarõn hepsi veya birkaçõ zeytinya õ ve 
balmumu ile karõ tõrõlarak merhem elde 
edilir. 

- Zeytin a açlarõnõn gövdelerinden salõnan 
salgõ (zeytin sakõzõ) a rõyan di in üstüne 
konulursa di  a rõsõnõ kesmektedir. 

- Sarõ kantaron (Hypericum perforatum L.) ve 
kudret narõ (Mamordica charantia L.) bitki-
lerin zeytinya õ içinde bekletilen eriyikleri 
mide hastalõklara kar õ (ülser, gastrit) sabah-
larõ aç karnõna birer ka õk içilmektedir ( ekil 
4). 

- Zeytin bitkisinin çiçekli dallarõndan dekoksi-
yon (kaynatma) ile hazõrlanan çay eklem ve 
bacak a rõlarõna kar õ içilmektedir. 

- Zeytin çiçe i ve yapraklarõndan dekoksiyon 
ile hazõrlanan çay mide bulantõsõ ve kusmaya 
kar õ kullanõlmaktadõr. 

- Zeytin çiçe i ve yapraklarõndan dekoksiyon 
ile hazõrlanan çay kan ekerini dü ürmek için 
içilmektedir. 

- Zeytin yapraklarõndan elde edilen ekstre yö-
redeki i letmelerde ba õ õklõk sistemi güç-
lendirici olarak satõlmaktadõr. 

- Zeytin bitkisi meyvelerinden elde edilen ya  
zeytinya õ sabunu yapõmõnda kullanõlmak-
tadõr ( ekil 5, ekil 6). 

- Sarõ kantaron (Hypericum perforatum L.) 
bitkisinin zeytinya õ içinde bekletilen eriyik-
leri hayvanlarda meme iltihabõna (mastitis) 
hastalõ õna kar õ kullanõlmaktadõr. 

- Zeytinya õ ile çam reçinesi kaynatõlarak elde 
edilen merhem, so uk havalarda hastalõklara 
kar õ koruma sa lamak amacõyla hayvanlara 
sürülmektedir. 
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ekil 3. Zeytinya õ ile elde edilmi  yerel tõbbi karõ õmlar 

 

  

ekil 4. Zeytinya õ ifalõ ot karõ õmõ 

 

 

ekil 5. Zeytinya õndan sabun yapõlmasõ 

 

ekil 6. Zeytinya lõ sabun kalõplarõ 
 

 
ekil 7. Zeytin odunundan yapõlmõ  ka õklar 

 

ekil 8. Zeytin çekirde inden yapõlmõ  süsler ve nazarlõklar 
 

El Sanatlarõnda Kullanõm:  

- Zeytin a açlarõnõn dip kõsõmlarõndan çõkan 
filizler süpürge ve çit yapõmõnda kullanõlmak-
tadõr. 

 

- Zeytin a acõnõn dibinden çõkan genç filizler 
sepet sele yapmak içinde kullanõlmaktadõr. 

 

- Zeytin gövde ve dallarõndan ka õk yapõlmak-
tadõr ( ekil 7). 

 

- Zeytin meyvesi ve tohumlarõndan nazarlõk ve 
kolye yapõlmaktadõr ( ekil 8, ekil 9, ekil 
10). 
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ekil 9. Zeytin meyve ve tohumundan  yapõlmõ  nazarlõklar 

 

ekil 10. Zeytin çekirde inden yapõlmõ  nazarlõk 

Hayvan Yemi Olarak Kullanõm:  
 

- Yörede zeytin dallarõ hayvan yemi olarak kul-
lanõlmaktadõr ( ekil 11). 

 
 

Yakacak Olarak Kullanõm: 
- Zeytin dallarõ yörede yakacak olarak kulla-

nõlmaktadõr. 
 

- Zeytin posasõ (pirina) yörede yakacak olarak 
kullanõlmaktadõr. 

Di er Kullanõmlar: 
 

- Zeytin dallarõ ölü gömüldükten sonra mezar 
üzerine konulur. 

 

- Zeytin dalõ ölü yõkamak için kaynatõlan suyun 
içine katõlõr. 

 
 

ekil 11. Zeytin dallarõnõn hayvan yemi olarak kullanmasõ 

 
Tartõ ma ve Sonuç 

Yörede yapõlan ara tõrmalar sonucu zeytin bitki-
sine ait çok çe itli kullanõmlar tespit edilmi tir. 
Zeytinin en yo un kullanõm ekli gõda olarak kula-
nõmdõr. Gõda kullanõmõ dõ õnda de i ik bitkilerin 
karõ tõrõlõp dövülerek zeytinya õ ile merhem ek-
line getirilip özellikle yara ve a rõlarda kullanõl-
masõ bölgede en yaygõn tõbbi kullanõm (% 55) 
eklidir.  

Bölgemizde oldu u gibi ülkemizde ve dünyada 
zeytin ve zeytin ürünlerinin tõbbi kullanõmõ oldukça 
yaygõndõr.  Zeytinin tõbbi öneminin nedeni, birçok 
bilimsel ara tõrmalarda da kaydedildi i gibi zeytin 
yapra õnda bulunan "oleuropein" ve "eleonik" asit 
aktif bile iklerinden kaynaklanmaktadõr ((Baytop, 
1999; Bisignano ve ark., 1999; Benavente-Garcia 
ve ark., 2000; Furneri ve ark. 2002, Hamdi ve 
Castellon, 2005; Altõnyay ve Altun, 2006). Zeytin 
bitkisin tõbbi kullanõmõna yönelik tespitlerin böl-
gede yapõlmõ  olan bazõ etnobotanik çalõ malarda 
da görülmektedir (Satõl ve ark, 2007; Satõl ve ark, 
2008). Bunlara ek olarak, Ertu  (2004) tarafõndan 
Bodrum’da yapõlan etnobotanik bir çalõ mada; 
zeytin filizlerinin kurutulup adaçayõ gibi demle-
nilerek tansiyon dü ürücü, yapraklarõnõn kaynatõla-
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rak eker hastalõ õ tedavisinde kullanõldõ õnõ, ay-
rõca, zeytinya õnõ yaralarda ve paslõ çivi battõ õnda 
da kullanõldõ õnõ kaydetmi tir. Aynõ bölgede 
Tuzlacõ (2005) tarafõndan yapõlan çalõ mada ise 
zeytinya õnõn, hayvanlarõn göz hastalõklarõnda ve 
yumurta akõ ile karõ tõrõlarak yanõk tedavisinde de 
kullanõldõ õnõ belirtilmektedir. Bu uygulamaya 
yakõn olarak, ara tõrma alanõmõzda da sarõ kantaron 
(Hypericum perforatum) zeytinya õ ile beraber 
olu turduklarõ eriyi in hayvanlarda meme iltiha-
bõna kar õ kullanõldõ õ belirlenmi tir. Ancak, bu 
veriye yörede daha önce yapõlmõ  olan etnobotanik 
çalõ malarda rastlanõlmamasõ ilginçtir.  

Yörede yapõlan çalõ malar esnasõnda zeytin yap-
raklarõnõn toplanõlõp çevredeki i letmelere satõldõ õ 
tespit edilmi tir. Çalõ ma alanõna sõnõrõ olan Edre-
mit ilçesinde bazõ i letmelerde zeytin yapra õndan 
ekstre elde edilip tõbbi (ba õ õklõk sistemini güçlen-
dirici) amaçla satõldõ õ belirlenmi tir.  

Bunun dõ õnda, ekonomik ko ullarõn sõkõntõlõ oldu-
u kõrsal alanlarda zeytinya õ sabununun yaygõn 

olarak yapõldõ õ ve yöredeki yerel pazarlarda 
satõldõ õ tespit edilmi tir. 

Ara tõrma alanõnda ayrõca zeytin bitkisinin genç 
filizlerinin sele, sepet ve süpürge yapõmõnda da 
kullanõldõ õ belirlenmi tir. Ayrõca Burhaniye yöre-
sinde ya ayan Alevi-Türkmen gruplarõn zeytin 
dallarõnõ ölü yõkamada kullanõlan suyun içine 
serpmeleri ilginç bir tespittir.  

Pirina birçok bölgede oldu u gibi ara tõrma ala-
nõnda da sabun eldesinde ve yakõt olarak kullanõl-
maktadõr. Ancak yakõt olarak kullanõmõ yasalar ile 
sõnõrlandõrõlmõ tõr. Bu kullanõm ekilleri dõ õnda, 
Kalyoncu ve Kalmõ  (2007) tarafõndan yapõlan bir 
çalõ mada, büyük atõk potansiyeli olan pirinanõn 
kültür mantarõ Pleurotus spp. üretiminde belli 
oranlarda kullanõlabilece i ortaya konmu tur. 
Ayrõca, Filya ve ark. (2006) tarafõndan yapõlan 
çalõ ma sonucunda, ham pirinanõn kurutulup, ö ü-
tülüp, elendikten sonra kuzu besi rasyonlarõnda en 
fazla %15’e kadar rahatlõkla kullanõlabilece i sap-
tanmõ tõr.
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