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KEÇ BOYNUZU (Ceratonia siliqua L.)’NUN CO RAF YAYILI I VE
EKONOM K ÖZELL KLER
“GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND ECONOMICAL FEATURES OF
CAROB TREE (Ceratonia siliqua L.)”
Nuran TA LIG L•
Özet
Dünyanın en eski a açlarından biri olan keçiboynuzu (Ceratonia
siliqua L.), Akdeniz ikliminin etki sahasında geli me gösteren makilerin en
tipik örneklerinden birisidir. Do al yeti me alanı Akdeniz havzasının
do usu olan keçiboynuzu dünyada bu iklime benzer artlar sunan Güney
Afrika, Orta ili, Perth gibi yerlerde görülmektedir. Be eri faaliyetler
neticesinde bugün bütün kıtalara yayılmı bulunmaktadır. Keçiboynuzu
ekonomik açıdan da ayrıca öneme sahip olup, kullanım alanı çok çe itli
(Bebek mamasından uruba, pekmezden unlu mamullere kadar) bir
bitkidir. Bu çalı mada keçiboynuzunun yeti me artları, dünyadaki
yayılı ı, kültürel ve ekonomik özellikleri bir bütün olarak ele alınmı tır.
Anahtar Kelimeler: Keçiboynuzu, Ceratonia siliqua L., harnup,
co rafi yayılı , keçiboynuzu ürünleri.
Abstract
Carob (Ceratonia siliqua L.), which is one of the oldest trees in the
world, is the most typical example of maquis that grows in Meditarranean
•

Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Co rafya Bölümü

- 253 climate influence area. The natural growing area of the carob tree is the the
east part of the Mediterranean catchment but it can be seen in the areas
with the similar climate conditions like South Africa, middle Chile, Perth
(Western Australia). As a result of human activities, it spred out to all
continents except. Carob is also a plant that has an economical importance
(To syrup from baby food, to bakery products from molasses). In this study
growing conditions, its spreading out in the world, cultural and economical
features of the carob are evaluated as a whole.
Key Words: Carob tree, (Ceratonia siliqua L.), geographical
distribution, St. John’s bread, carob products.
GR
Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.), Akdeniz ikliminin görüldü ü
yerlerde, bu iklime ba lı olarak yayılı gösteren baklagiller (Fabaceae)
familyasından maki formasyonunun en tipik tanıtıcısıdır. Bununla birlikte
günümüzde be eri faaliyetlerle birlikte çok de i ik yerlerde de bu bitkiye
rastlanmaktadır. Zira ili’den Kıbrıs’a, Meksika’dan Avustralya’ya kadar
Akdeniz iklimine benzer artlar ihtiva eden yerlerde, maki formasyonunu
andıran türlerle birlikte görülmektedir. Bununla birlikte ba ta Batı Akdeniz
olmak üzere Güney Afrika ve California’da plantasyon benzeri bahçeler
tahsis edilerek kültüre alınmaya ba ladı ı da bilinmektedir (Batlle ve Tous;
1997).
Geni taç yapıya sahip keçiboynuzu yaprakları, Akdeniz ikliminin
sert ko ullarına uyum sa layacak ekilde herdem ye il, sert ve tüylü bir
yapıdadır. Daimi ye il renkli olan yapraklarının uzunlu u 3 – 5 cm
dolayında olup; a acın ye il, küçük çiçekleri vardır ve bu çiçekler 50 – 60’lı
gruplar halinde salkımlar olu turmaktadır. Meyveleri önceleri parlak ye il
olup olgunla tıkça kahverengine dönü en köseleye benzer bir yapı sergiler.
Yabani türün meyveleri ince ve mat olup kültüre alınmı türlerde parlak,
daha uzun ve siyaha yakın bir renk almaya ba lar. Meyveleri kavisli, düz,
sıkı ık tohumlu olabilir, uzunlukları ise 10 ila 20 cm arasında de i ir
(Günal, 1999).
A acının meyveleri, Haziran – Temmuz aylarına do ru
olgunla maya ba larken, hasatı da Eylül’den Kasım’ın sonuna kadar
devam eder. Meyvelerin uzun sopalarla vurarak toplanması ertesi yılın
verimini büyük oranda etkiler. Zira zeytinde oldu u gibi sopalar
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üretim miktarında yıllar arasında önemli ölçüde de i melere sebebiyet
verir. Keçiboynuzu 5 – 10 ya larında meyve vermeye ba larken, 15 ya ında
da ticari olgunlu a eri ir (Tunalıo lu ve Özkaya; 2003). Bitkinin bir özelli i
de her geçen yıl meyve verimi ve kalitesinin artmasıdır (Alexander ve
Shepperd, 1974). Bir keçiboynuzu a acının ömrü 300 ila 400 yıl kadar olup
yıllık ortalama verimi 90 – 115 kg arasında de i mekte, bitkinin içinde
bulundu u iklim ve toprak ko ullarına ba lı olarak bu de er 300 kg’a
kadar çıkabilmektedir (Ghrabi, 2005).
Dünya uygarlıklarının be i i olan Akdeniz havzası aynı zamanda
pek çok bitkinin ilk olarak kültüre alındı ı bir yerdir. M.Ö. 4000 – 5000
yıllarından beri bilindi i saptanan ve ilk olarak Mısır’da kullanılmaya
ba landı ı tahmin edilen keçiboynuzu insanlık tarihinde adından sıkça söz
ettirmi bir bitkidir (Demirta , 2007). Çok uzun bir kültürel geçmi e sahip
olan keçiboynuzu, bugün de çok çe itli kullanım alanlarıyla ekonomik
açıdan
önemini
korumaktadır.
Meyvesinden,
kabu undan
ve
çekirdeklerinden ayrı ayrı yararlanılan keçiboynuzunun farklı ülkelerin
geleneksel ürünlerinde oldu u gibi birtakım endüstri kollarında da
tüketimi söz konusudur. Bu çalı mada keçiboynuzu co rafi bir perspektifle
de erlendirilerek yapısal ve ekolojik özellikleri, iktisadi boyutu, co rafi
da ılımı ve kültürel yönleriyle ele alınmı tır.
Ekolojik Özellikleri:
Fabaceae (Baklagiller) familyasından olan keçiboynuzu (Ceratonia
siliqua L.) her zaman ye il, tipik Akdeniz iklimi ve benzer iklimlere uyum
gösteren, çalı ve a aç formundaki bir maki elemanıdır (Günal, 1999).
Sıcaklık iste i ortalama 24ºC olup, özellikle 30 – 45ºC arasında en iyi
geli imi sergilemektedir. Bugün için keçiboynuzunun yayılı gösterdi i
alanların genelinde yıllık ortalama sıcaklık 20ºC’nin altına dü memektedir
(Tablo 1). Kuzey yarım kürede, meyvenin olgunla maya ba laması
(Haziran – Temmuz) aylarında ve sıcaklıkların ortalama 26 – 35ºC olmakta,
güney yarım küresinde ise aynı durum (Ocak – ubat) aylarında ve 29 –
30ºC’de gerçekle mektedir (Grados ve Cruz, 1996; Günal, 1999). Bitki dona
kar ı oldukça duyarlıdır ve bu durum verime yansımaktadır. Sıcaklık ve
ı ık iste i yüksek olan bitkinin meyvesi, ideal sıcaklık ko ullarına
kavu tu u yerlerde o derece iyi kaliteye sahip olmaktadır. Bu kapsamda,
Türkiye’de kuzeye do ru gidildikçe zmir civarında çalı formunu almakta
(Günal, 1999), Hırvatistan’ın Adriyatik kıyılarından uzakla tıkça ise
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keçiboynuzunun yeti ti i ortamlardaki amplitüd 20ºC’yi a mamaktadır.
Bitki, kuraklı a kar ı oldukça dayanıklı olup, oldukça derinlere inen
(20 – 25 m) kök sistemine sahiptir. Bu sayede iddetli kuraklıkların
ya andı ı dönemlerde bile meyve verebilmektedir. Yıllık ortalama su iste i
bakımından 500 – 600 mm ya ı ideal olmakla birlikte 100 mm’lik
ya ı larla da idare edebilmektedir (Grados ve Cruz, 1996; Demirta , 2007).
Türkiye’de çe itli merkezlerden alınan 2008 yılına ait iklim verilerine
baktı ımızda ortalama yıllık ya ı de eri Anamur’da 907.6 mm,
Gazipa a’da 832.8 mm., Finike’de 872 mm, Silifke’de 549.5 mm ve
Köyce iz’de 1.061 mm’yi bulmaktadır. Keçiboynuzu mineral bakımından
zengin topraklardan ho lanmaz; fakir topraklar bitkinin geli mesi için ideal
olup, nötr, asit düzeyi dü ük ve hafif bünyeli topraklar bu bakımdan
oldukça uygundur. Nemli toprakları da sevmeyen bitki, ço unlukla tuzlu,
kumlu ve alüvyal topraklardan ho lanır. Bilindi i üzere, Akdeniz
Bölgesi’nde geni bir yayılıma sahip olan terra-rossa tipi topraklar bu
bitkinin geli mesi için en uygun zemini olu tururlar. Yine, çe itli etkenler
nedeniyle yıkanmaya ba lı olarak kireçten arınan kırmızı toprakları seven
keçiboynuzu
rendzinalar
ve
regosol
topraklar
üzerinde
de
geli ebilmektedirler. Keçiboynuzunun ı ık iste inin yüksek olması, bulutlu
gün sayısının az olmasına ba lıdır. Bunu ba lı olarak su ihtiyacını
kar ıladı ı ya ı lı günlerin kısalı ı ise oldukça önemlidir. Nitekim ya ı lı
gün sayısı, Mersin’de 72.2, Antalya’da 77.3, Mu la’da 96.3 ve Adana’da
81.6 gün olarak belirlenmi tir.

stasyonlar
AYLAR

talya
(Palermo)

spanya
(Malaga)

Tunus
(Sfaks)

Malta

A.B.D.
(S.Diego)

ili
(Santiago)

Avustralya
(Perth)

Hırvatistan
(Split)

Türkiye
(Antalya)

Ocak

15.1

16.7

15.7

15.4

18.2

29.6

30.6

10.4

15.3

ubat

15.3

17.7

16.7

15.5

18.2

29.1

30.8

11.3

15.9

Mart

16.9

19.5

19.0

17.0

18.6

27.1

29.1

14.2

18.6

Nisan

19.1

21.3

21.7

19.5

19.7

22.7

25.0

18.4

21.7

Mayıs

23.0

24.3

25.9

23.7

20.2

18.2

21.4

24.1

27.0

Haziran

26.7

27.9

30.3

28.2

21.5

15.4

18.6

28.6

32.4

Temmuz

29.6

30.3

33.3

31.0

23.5

14.7

17.7

31.2

35.4

A ustos

30.1

30.9

33.9

31.4

24.4

16.4

18.0

30.4

34.5

Eylül

24.4

27.9

30.3

28.2

24.0

18.5

19.6

24.8

31.3
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24.1

23.7

26.6

24.8

22.6

22.3

21.7

20.4

27.0

Kasım

19.8

19.9

20.9

20.4

20.6

25.8

25.4

15.2

21.6

Aralık

16.4

17.3

17.0

16.9

18.3

28.1

28.0

11.7

16.9

Yıllık
Ort.
Sıcaklık
(ºC)

22.0

23.1

24.3

22.7

20.8

22.3

23.8

20.1

24.8

Yıllık
Ort.
Ya ı
(mm)

588.3

471.1

210.2

595.2

147.2

269.5

-

685.0

1103.2

Kaynak: http://www.weatheronline.co.uk/
Tablo 1: Dünya’da Keçiboynuzunun Yeti ti i Yerlere Ait Sıcaklık (ºC) ve Ya ı (mm)
Göstergeleri

ekil 1: Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.)’nun Yaprak, Çiçek ve Meyvesi (Batlle, Tous’dan)
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Keçiboynuzunun anavatanı hakkında kesin bir bilgi olmamakla
birlikte ço u ara tırmacı tarafından Akdeniz havzasının do usu i aret
edilmektedir. De Candolle (1883) ve Vavilov (1951) Türkiye ve Suriye’yi
bitkinin anavatanı olarak nitelendirmi ler; Schweinfurth (1894) bitkinin
Yemen’in yüksek yaylalarından dünyaya yayıldı ını belirtmi ; Zohary
(1996) ise delice, defne ve mersin gibi türlerle birlikte alanı daha da
geni leterek tüm Arap Yarımadasını merkez olarak addetmi tir. Tüm bu
görü lerle birlikte bugünde ba ta Türkiye olmak üzere bitkinin yabani
türlerinin sıklıkla kar ımıza çıktı ı yerleri esas ekolojik alanı olarak
nitelendirebilir. Türkiye, Kıbrıs adasının tamamı, Suriye, Lübnan, srail,
Mısır, Ürdün’ün güneyi keçiboynuzunun asıl yayılım alanı içerisinde
de erlendirilebilmektedir. Bununla birlikte bugün tüm Kuzey Afrika
boyunca yayılım gösteren keçiboynuzu Tunus, Libya ve Cezayir’in kuzeyi
ile Fas’ın kuzeyi ve Atlas okyanusu boyunca güneyine do ru olan sahaya
Araplar tarafından getirilmi ve bu bölgelere oldukça iyi uyum sa lamı tır.
Türkiye’deki yayılımına bakıldı ında ise zmir’de çalı formundaki
keçiboynuzu Urla yarımadasından ba layarak tüm Ege ve Akdeniz sahil
eridi boyunca Erdemli’ye kadar devam eder, Toros Da larının güneye
bakan yamaçları boyunca yer yer ormanlar olu turarak yayılan bitki Hatay
– Samanda ’a kadar uzanır. Türkiye’de en geni yayılma alanı Antalya –
Silifke ve Antalya – Alanya arasındaki ku aktır. Kozan (Adana)’da 90
km’ye kadar iç kesimlere sokuldu u gözlenmi tir. Kızılçam (Pinus brutia),
fıstıkçamı (Pinus pinea) ve Servi (Cupressus sempervirens var. horizontalis)’nin
tahribi ve yer yer ortadan kalkması sonucu bunların yerlerini keçiboynuzu
almaktadır. Suriye’de Ansariye Da ları’nın batıya bakan yamaçları
boyunca yayılı ına devam eden keçiboynuzu güneye do ru Lübnan ve
srail’in kıyı ku a ı boyunca deniz düzeyi ile 300 – 400 m arasında Mısır’a
kadar uzanır (Zohary, 1973). Nadiren de olsa, Lübnan’da 700 m.’ye kadar
çıkan keçiboynuzu Türkiye’de geli imi için optimum ko ulları
bulmasından ötürü 800 – 1000 m’ye kadar yükselebilmektedir (Günal,
1999).
Akdeniz havzası dı ındaki be eri faaliyetler sonucundaki yayılımı
ise daha lokaldir. Araplar tarafından Kuzey Afrika boyunca ta ınan
keçiboynuzu spanya ve Portekiz’e oradan talya (özellikle Sicilya)’ya,
Balear Adalarına, Hırvatistan ve Yunanistan’a kadar yayılma göstermi tir.
spanyol ve Portekizliler Amerika’nın ke finin ardından gidip yerle tikleri
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merkezi kesimlerinde ve ba kent Santiago’da uygun yeti me alanı bulmu
ve bugüne kadar ula mı tır. Bitki, aynı dönemlerde Yeni Dünya’nın çe itli
yerlerine götürülmü , bunlardan California, Arizona, Meksika ile
Arjantin’de uygun yeti me ko ulları bulmu ve bazı yerlerde bahçeler
kurularak kültüre alınmı tır. ngilizler ise Hindistan, Güney Afrika
Cumhuriyeti ve Avustralya’ya keçiboynuzunu götürmü ve bitki buralarda
da uygun iklim ve toprak ko ullarında yayılma olana ı yakalamı tır
(Yıldız, 1995).
Avustralya, Güney Afrika ve Hawaii ile birlikte Akdeniz iklimine
benzer iklim ko ullarının görüldü ü lokal bölgelerde “scrub, scrubland,
brush” gibi adlarla anılan maki formasyonunu olu turan türlere benzeyen
bitkilerin olu turdu u topluluklara rastlanmaktadır. Tür ve topluluklarına
ba lı olarak bölgelere göre farklı adlarla da anılan bu birliklerle beraber
keçiboynuzu da yayılma olana ı bulabilmektedir. Güney Afrika’nın batısı,
Orta
ili ve Avustralya’nın güneybatısı tipik “Akdeniz scrub”
(Mediterranean scrublands) alanı olarak bilinmektedir.
Maki formasyonunun karakteristik elemanı olan keçiboynuzu
kızılçam (Pinus brutia), fıstıkçamı (Pinus pinea), Halep çamı (Pinus
halepensis), Finike ardıcı (Juniperus phoenica) ve Servi (Cupressus sempervirens
var. horizontalis)’nin ormanlar olu turdu u yerlerde a aççık formunda olup
(3 – 4 m) bu türlerin tahrip edildi i alanlarda hakim duruma geçip 10 – 12
m’ye kadar boylanabilen ve yer yer ormanlar olu turan bir görünüme
sahiptir (Günal, 1999). Bitkinin yayılı alanlarında delice (Olea europea var.
sylvestris), mersin (Myrtus communis), akçakesme (Phillyrea latifolia),
menengiç (Pistacia terebinthus), sakız (Pistacia lentiscus), tesbih (Styrax
officinalis) ile birlikte macar me esi (Quercus frainetto), mazı me esi (Quercus
infectoria), kermez me esi (Quercus coccifera) ve saçlı me e (Quercus cerris)
gibi me e türlerine rastlanmaktadır.
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ekil 2: Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.)’nun Co rafi Da ılımı

Ekonomik Özellikleri:
Keçiboynuzunun bilimsel adı Yunanca “keras” (boynuz) ve Latince
“siliqua” (küçük) kelimelerinden türetilmi tir. Etimolojik açıdan
inceledi imizde dünyanın farklı yerlerinde çok çe itli isimlerle anılmakta
olan keçiboynuzu branice “kharuv”, Arapça “kharrub”, talyanca
“carruba”, Almanca “karubenbaum”, spanyolca “algarrobo, garrofera”,
ngilizce “carob, locust tree”, Fransızca “caroubier”, Yunanca “charaoupi,
keration”, Portekizce “alfarrobeira” ve Türkçe’de “harnup, harup” olarak
adlandırılmaktadır. Bununla birlikte aynı ülkenin de i ik yerlerinde farklı
isimlerle de anıldı ı bilinmektedir.
Dünyanın en eski a açlarından olan keçiboynuzu MÖ. 4000 ila 5000
yıllarından bu yana insanlar tarafından bilinmekte olup, bitki ile ilgili ilk
verilere M.Ö. 4000’li yıllarda Mısır kaynaklarında rastlamaktadır. Bitki aynı
zamanda Avrupa’da Hz. Yakup’un ekme i ( ng. St. Johns Bread; Alm.
Johannisbrot) olarak da bilinmektedir. Yakup Peygamberin çölde
keçiboynuzunun meyvesini tüketerek hayatta kaldı ı ifade edilmektedir.
Yapılan ara tırmalarda, M.S. 79 yılındaki Vezüv volkanının etkinli e
geçmesiyle, di er bir deyi le patlamasıyla, piroklastik yapıdaki volkanik
malzemeyle örtülen Pompei kentindeki kazılarda kömürle mi
keçiboynuzu tohumlarına rastlanmı tır.
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kültürlerde geleneksel tatlarda önemli bir yer i gal etmekte, tadıyla
kakaonun en büyük rakibi olma özelli i ta ımaktadır. Günümüzde çerez
olarak tüketiminin ardından en yaygın tüketim alanı kakao alternatifi
olmasından ötürü unlu mamullerde, çikolatalı süt yapımında, ekerlemeler
gibi gıda maddelerinde ve alkol sanayinde kullanılmakta; kakao’nun
alternatifi olarak ye lenmesinde keçiboynuzunun kakao kadar ya
içermemesi önem ta ımaktadır.
Keçiboynuzu
unu
içeri inde
yüksek
oranda
eker
bulundurmasından (%32 – 38 sakaroz, %5 – 7 fruktoz, %5 – 6 glukoz),
(Demirta , 2007) ötürü aynı zamanda do al bir tatlandırıcıdır. Günümüzde
kullanılan rafine eker bilinmeden önce do al tatlandırıcı olarak
keçiboynuzu kullanılmaktaydı. Meyvesinin yüksek oranda eker ihtiva
etmesine kar ın kan ekerini yükseltmemektedir zira içeri inde eker
dengeleyici etkin maddeler bulunmaktadır. Geleneksel tüketimine
baktı ımızda Mısır’da keçiboynuzu urubu; Türkiye ve Suriye’de pekmez
ve “kele ” adı verilen reçel yapımında (Özellikle Anamur ve Gazipa a’da);
Lübnan’da ise “Celab” adı verilen keçiboynuzu urubu yapımında;
spanya, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs’ta bebek maması katkı maddesi
olarak kullanılır. Keçiboynuzu çekirde inden elde edilen “gam” ise
eritme/krem peynirlerde, jölede, balık konservelerinde, ketçap ve salçada,
mayonezde ve dondurulmu gıdalarda kullanılmaktadır.
Bununla birlikte özellikle beyaz toz halindeki keçiboynuzu zamkı
(keçiboynuzu gamı) kimya ve kozmetik sanayinde kullanılmakta, ka ıt ve
tekstil sektöründe tercih edilen bir üründür. Son dönemlerde keçiboynuzu
tozunun kakaoya alternatif olarak unlu mamuller sanayinde kullanılması,
kakaolu içeceklere alternatif olarak tercih edilmesi, gıda sektöründe ayrıca
önemli ve aranan bir malzeme haline gelmesine vesile olmu tur.
Tüm bu kullanım alanlarına kar ın keçiboynuzu %18 – 20 civarında
(kuru meyvede %16 – 20) tanen içermesinden ötürü a ırı tüketiminde
“sindirilememe” sorununa sebep olmaktadır. Bununla birlikte dengeli
olarak tüketilirse sindirim sorunlarına, gastrite, akci er ve karaci er ile di
ve di eti problemlerine kar ı oldukça yararlı bir besin oldu u, benzer
ekilde de kolesterol dü ürücü- kas geli tirici özelli i ta ıdı ı
belirtilmektedir (Tunalıo lu ve Özkaya, 2003). Mineral özellikleri
bakımından ise, 100 gramında 42 mg Mg, 104 mg Fe, 1100 mg K, 307 mg
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vitaminleri açısından da zengin oldu u belirtilmektedir.
nsan besini olarak kullanımının dı ında, söz konusu “gam”ı aynı
zamanda ka ıt, boya, tekstil, plastik, petrol, mobilyacılık, kibrit, eczacılık
ve kozmetik sanayisinde yararlanıldı ı gibi ayrıca at ve gevi getiren
hayvanların yem ihtiyacını kar ılamada da kullanılmaktadır. Öte yandan,
Türkiye’de yaygın olarak çerez ve hayvan yemi, Güney Afrika
Cumhuriyetinde hayvan yemi, Lübnan’da çerez ve melas sanayinde,
Avrupa’da ise ço unluk “gam”ı için tüketilmektedir.
Keçiboynuzu tohumlarından, besin maddesi dı ındaki bir di er
yararlanma ekli de a ırlık ölçüsü olarak kullanılmasıdır. Tohumları,
do ada ne kadar açıkta kalırsa kalsın, a ırlı ını hiçbir zaman
yitirmemektedir. Sırf bu özelli inden dolayı eskiden mücevherciler yakut,
elmas ve zümrüt gibi kıymetli ta ların alım satımında her biri 0.2 gr olan ve
bugün 1 karata (Yunanca: Keration) kar ılık gelen a ırlık ölçüsü olarak
keçiboynuzu tohumunu kullanmı lardır (Günal, 1999; Batlle ve Tous; 1997;
Ilpumbu, 2008).
Keçiboynuzu Akdeniz ikliminin görüldü ü yerlerde kendili inden
yeti en bir bitkidir. Bu nedenle ekolojik yayılma alanında ekseriya kültüre
almaya
ihtiyaç
duyulmaksızın
var
olan
a aç
varlı ından
yararlanılmaktadır. Özellikle, son dönemlerde keçiboynuzuna olan talebin
önemli ölçüde artması ve kullanım alanının çe itlenmesi bitkinin kültüre
alınması çalı malarını da beraberinde getirmi tir. Son yıllarda Erdemli’de
(Mersin) dı talebi kar ılamak için keçiboynuzu bahçeleri kurulmaya
ba lanmı tır. Benzer ekilde, spanya, talya ve Portekiz’de küçük
plantasyonlar eklinde tasarlanmı olup California ve Meksika’da da
benzer çalı malar vardır (Batlle ve Tous; 1997). Bununla birlikte kültüre
alma aktiviteleri geli tikçe, verim düzeyini artırmaya yönelik çalı malara
a ırlık verilmi tir. Özellikle spanya ve Portekiz’de a acın gövde ve
dallarına büyük zarar veren leopar güvesi larvaları (Zeuzera pyrina L.) ve
ba ta California olmak üzere Meksika’da tesis edilen bahçelerde önemli
tahribata yol açan keçiboynuzu güvesi (Myelois ceratonia) zirai mücadeleyi
de beraberinde getirmektedir (Batlle ve Tous; 1997).
Bugün dünyanın çe itli yerlerinde keçiboynuzu yeti tirilmektedir.
Türkiye’de üretimin %70’ini de temin eden yabani türü a ırlıkta olup, Etli
ve zmir civarında Susam (Sisam) türlerine de rastlanmaktadır. lk kültür
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yabanilerine rastlanmakta; spanya’da Rojal türü hakim olmakla birlikte
Negra, Matalafera ve Duraio gibi di er kültür türleri de yeti tirilmektedir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’de Tylliria, K.K.T.C.’de ise Koundourka ve
Koumbouta yaygın türlerdir (Batlle, Tous; 1997). Tunus’ta yaygın olarak
yeti ti i ehirden adını alan Sfaks, California’da Clifford, Santa Fe, Bolser
ve Grantham, Yunanistan’da da Hemere ve Tylliria türleri hakim iken;
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Tylliria, Santa Fe, SFax ve Aaronsohn ile
birlikte yer yer yabani türler de görülmektedir (Ilpumbu, 2008).
Ekonomik açıdan üretimin da ılı ına baktı ımızda ise en büyük
üretici ve aynı zamanda ihracatçı konumundaki spanya’da Valencia,
Katalonya, Balear Adaları ve Murcia; Portekiz’de Algarve (%60’ı), Faro;
talya’da Sicilya Adası, Apulia ve Campania; Fas’ta Fas, Marake ve
Agadir; Avustralya’da Yeni Güney Galler ve Victoria’da; Güney Afrika’da
batı kıyıları önemli üretim merkezleridir (FAO, 2010).
Ülke

1961

1970

1980

1990

2000

2005

2007

2008

Cezayir

23.950

19.400

2.156

3.684

3.952

3.003

4.138

3.216

Fas

15.000*

28.000*

25.000*

29.600

23.000*

25.000*

25.000*

25.000*

-

-

-

-

500*

500*

1.200*

500*

375.400

299.600

197.000

142.850

93.863

64.100

72.000*

59.400

srail

1.400*

3.100

800

200

200

200*

200*

200*

talya

105.200

76.400

63.400

29.240

38.079

31.665

32.784

31.224

Kıbrıs

42.672

48.768

12.700

9.400

7.300

6.942

3.839

6.519

-

-

-

-

4.600

2.500*

2.800

2.800*

1.700

1.441

379

2

-

-

-

-

Meksika

-

-

43

47

43

5

28

28

Portekiz

40.660

47.643

20.000*

20.000*

20.000*

20.000*

23.000*

20.000*

-

-

300*

900*

1.000*

1.000*

1.000*

1.000*

Türkiye

11.600*

16.000

17.000

15.000

14.000

12.000

12.161

14.413

Ukrayna

-

-

-

-

100*

100*

100*

100*

Yunanistan

39.295*

21.540

23.550*

16.131

20.192

14.815

15.000*

15.000*

TOPLAM

656.877

561.892

362.328

267.054

222.229

181.830

193.250

179.400

Hırvatistan
spanya

Lübnan
Malta

Tunus

*: FAO’nun tahmini verileridir.
Kaynak: FAO, 2010

Tablo 2: Yıllar tibariyle Ülkelere Göre Keçiboynuzu Üretimi (Ton)
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2008 yılı üretim miktarı bakımından sırasıyla Mersin (7.760 ton), Antalya
(5.768), Adana (477), Mu la (313) ve Burdur (95) illerdir. 2008 yılı itibariyle
Türkiye’de toplam 326.229 a açtan 284.789’u meyve verecek ya grubunda
olup aynı yıl 14.413 ton ürün elde edilmi tir. A aç ba ına verim ise 51 kg.
olarak gerçekle mi tir (TÜ K, 2009).
Keçiboynuzu son derece sa lıklı ve kullanım alanı bir o kadar geni
bir ürün olmasına kar ılık, dünya genelinde üretimi sürekli azalmaktadır
(FAO, 2010). 1945 yılında 650.000 ton civarında olan üretim 1961’de 656.877
ton olarak gerçekle mi ve bu yıldan itibaren 2007 yılına kadar sürekli
olarak azalmı tır. 2005 yılındaki 181.830 tonluk üretimin ardından yakla ık
%6’lık bir artı la 2007 yılında 193.250 tonluk bir üretim gerçekle mi tir.
Toplam üretimin %37.2’si spanya tarafından temin edilmi tir. spanya
tarih boyunca en büyük keçiboynuzu üreticisi olmu buna ra men ülkenin
üretimi de her geçen yıl gerileme göstermi tir. 1970’te 299.600 tonluk
üretimin ardından 1980’de 197.000 tona kadar gerileyen üretim 2005’te
64.100 ton olarak gerçekle mi tir (FAO, 2010).
Malta’da önceleri dü ük miktarda da olsa üretim gözlemlenirken
günümüzde tamamen son bulmu tur. Bununla birlikte keçiboynuzu
üretimine Lübnan ve Hırvatistan dahil olmu tur. En a ırtıcı geli me ise
gerek ekolojik gerekse kültürel açıdan son derece yabancı oldu u
Ukrayna’da son 10 yılda üretimine ba lanmasıdır. Yıllar itibariyle yakla ık
100 tonluk üretimi söz konusudur.

Kaynak: FAO, 2010

ekil 3: 2008 tibariyle Keçiboynuzu Elde Edilen Alanların Ülkelere Göre Da ılımı (ha)
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yeti tiricili i yapılmaya ba lansa da bu sahaların miktarı oldukça dü üktür.
Üretimin büyük ço unlu u do al ortamdaki a açlardan temin
edilmektedir. Üretimde oldu u gibi 2008 yılında keçiboynuzu elde edilen
sahalarının geni li inde de spanya 46.404 hektarla ilk sırada yer almakta
olup onu sırasıyla Fas (12.000), Portekiz (9.000) ve talya (8.474) takip
etmektedir. Türkiye ise 2.732 hektarla 6. sırada yer almaktadır (FAO, 2010).
SONUÇ
Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkilerinden olan keçiboynuzu,
dünyanın birçok yerinde yeti me imkanı olan bir bitkidir. Günümüzde tüm
kıtalarda kar ımıza çıkan keçiboynuzunun Güneybatı Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika ile Okyanusya’daki yayılım sahaları ekolojik de il kültürel
faaliyetler içerisinde de erlendirilebilir. Ülkemizde ise zmir’den ba layıp
güneye ve buradan da Toros Da ları boyunca do uya do ru Samanda ı’na
kadar uzanan geni saha do al yeti me alanıdır. Bitki kuraklı a dayanıklı
olup, oldukça derine inen bir kök sistemine sahip olması, iddetli
kuraklıkların ya andı ı dönemlerde bile meyve verebilmesine sebep
olmaktadır. Yeti mesi için çok zengin topraklara da ihtiyacı yoktur.
Keçiboynuzu çok eskiden kültüre alınmı ve bugün çok çe itli
kullanım alanları bulunmaktadır. De i ik kültürlerde farklı alanlarda,
besinden kozmetik sanayine kadar çok geni bir kullanım alanı vardır. Bu
yüzden dünyada keçiboynuzuna olan talep artmakta buna ra men üretimi
azalmaktadır. Bu azalma ve aynı zamanda üretimde meydana gelen
dalgalanmalar toplamanın zeytin toplayıcılı ında oldu u gibi dallara
vurulup filizlerin kırılması suretiyle ertesi yıl genç sürgünlerden meyve
alınamamasından kaynaklanmaktadır.
Üretimin hemen hemen tamamının do al yollardan kar ılandı ı
keçiboynuzunun dünyanın bazı ülkelerinde oldu u gibi Türkiye’de de
plantasyon benzeri bahçeler tesis edilerek ekim alanı ve üretiminin
artırılması mahalli tüketimin yanı sıra (pekmez, kuruyemi gibi) yeni bir
ihraç ürününün do masına yol açacaktır. Tarımın yapılamadı ı e imli
alanlarda teraslama yapılıp bahçeler tesis edilmek suretiyle planlı bir
üretim yapılabilir. Üretimdeki dalgalanmaları önlemek için sırıklarla
vurmak yerine elle toplamayı te vik etmek dengeli bir üretim açısından
uygulanabilecek bir yöntemdir.
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