
Kayısının Dünyaya Yayılışı  

 

Günümüzde, kayısının Orta Asya’dan Batı’ya yayılışı konusunda farklı 

görüşler vardır. Birçok uzman, kayısının Anadolu’ya Büyük İskender’in Asya 

Seferleri sırasında getirildiğini ileri sürer. Bu görüşe göre; Makedonya Kralı 

Büyük İskender, ordusuyla birlikte M.Ö. 334 yılında başlattığı ünlü Asya Seferleri 

sırasında bugün Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan sınırında, Hindukuş ve 

Tiyan Şan dağlarının eteğindeki Fergana Vadisi’nin içlerine kadar ilerlemiştir. Bu 

bölgenin doğal bitki örtüsü olan kayısının kurutulmuş meyveleri yöre halkı için 

hatırı sayılır bir besin kaynağıdır. Taşıması kolay ve aynı zamanda enerji 

açısından zengin kuru kayısı ve çekirdekleri askerler tarafından İran ve 

Transkafkaslar yoluyla Anadolu’ya getirilmiştir. Anadolu’dan Batı’ya yayılışı 

M.Ö. I. yüzyılda olan kayısı, Roma-Pers Savaşları sırasında, askerler tarafından 

önce İtalya’ya, sonra Yunanistan’a götürülmüştür (Layne ve ark. 1996, Faust ve 

ark. 1998). 

 

Kimilerine göre, kayısı orijin merkezlerinden Batı’ya İpek Tüccarları 

tarafından yayılmıştır. Avrupa, Uzakdoğu’nun meşhur ipek ve baharatları ile 

tanışınca bu ürünlere büyük talep doğmuştur. M.Ö. II. yüzyılda, Çin’in Xian 

(Sian) şehrinden başlayarak Türkistan, Afganistan, İran üzerinden Anadolu’ya 

ulaşan tarihi İpek Yolu, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden geçerek Roma’da sona 

ermektedir. Ticari ve askeri açıdan yaklaşık on yedi yüzyıl önemini koruyan bu 

yol, Avrupa’nın Uzakdoğu ile tek bağlantısı olmuştur. Kayısı, Çin ve Orta 

Asya’dan İpek Yolu ile önce Anadolu’ya getirilmiş, daha sonra Romalı askerler 

tarafından İtalya’ya götürülmüştür (Bailey ve Hough 1979).  

 

Üçüncü ve son görüşe göre, kayısının yayılışında Romalı askerler önemli rol 

oynamıştır. Romalılar Yakın Doğu da denilen Suriye, İran ve Kafkasya’yı 

egemenlikleri altına alabilmek için M.Ö. II. yüzyıldan itibaren oldukça fazla uğraş 

vermişlerdir. Askeri açıdan sürekli hareketli olan Yakın Doğu’da görev yapan 

Romalı askerler, ilk defa gördükleri kayısıyı, beraberinde götürerek kayısının 

yayılmasını sağlamışlardır (Layne ve ark. 1996).  

 

Kayısı Afrika kıtasına, Akdeniz ülkeleri ve Ortadoğu üzerinden olmak üzere 

iki farklı koldan yayılmıştır. İri meyveli ve uzun soğuklama süresine sahip 

‘Nancy’, ‘Royal’, ‘Luizet’ ve ‘Rouge du Roussilon’ gibi kayısı çeşitleri Akdeniz 

ülkelerinden getirilmiştir. Diğer taraftan ‘Beladi”, ‘Luzi’, ‘Bedri’, ve ‘Amor 

Leuch’ gibi nisbeten kısa soğuklama süresine ihtiyaç duyan çeşitler ise Ortadoğu 

üzerinden götürülmüştür. Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır gibi birçok kuzey Afrika 

ülkesinde ‘Mech-Mech’ veya ‘Mish-Mish’ de denilen kayısı, bu ülkelerde uzun 

bir süreden beri tanınmakta ve yetiştirilmektedir. Ayrıca, Arap mutfağında kayısılı 

yemek ve tatlılar revaçtadır. Bilhassa kuzu etinden yapılan ‘Mismishia’ denilen 

yemek bir hayli ünlüdür (Faust ve ark. 1998, Gülcan ve ark. 2007). 

 

 

 



Anadolu, birçok meyvede olduğu gibi kayısının gelişmesinde, tanınmasında 

ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da 

etkin olduğu XV. ve XVI. yüzyıllarda kayısının Balkanlara ve Avrupa’ya 

yayılmasını sağlamıştır. Bugün birçok Avrupa ülkesinde kayısıya ‘Kajszi, Kajsija 

ve Kajsi’ gibi isimlerin verilmesi bu gerçeği gözler önüne sermektedir (Suranyi 

1999).  

 

Kayısının İspanya, Portekiz ve Fransa gibi Güney Avrupa ülkelerinde 

yayılışı Doğu Avrupa ülkelerinden önce gerçekleşmiştir. Kayısı, Araplar 

tarafından 711–719 yılları arasında İspanya’ya ve ikinci milenyumun hemen 

başında ise Fransa’ya götürülmüştür.  

 

İngiltere’de kayısının öyküsü, bazı kaynaklara göre 1524’de, bazılarına göre 

1548’de başlamıştır. Saray bahçıvanlarınca İtalya’dan götürülen kayısıya  

‘Apricock’ ve ‘Aprecocke’ olarak isimlendirilmiştir. 1688’de, İngiltere’deki 

Brompton Park Fidanlığı’nda ‘Algar’, ‘Civet’, ‘Masculine’, ‘Orange’, ‘Roman’, 

‘Ordinary’ ve ‘Great Turkey’ olmak üzere yedi kayısı çeşidinden söz 

edilmektedir. Bu çeşitlerden geçmişi oldukça eskiye dayanan ve ‘Common’ da 

denilen ‘Roman’ kayısı çeşidinin Romalılar döneminden kaldığına inanılır (Faust 

ve ark. 1998, Gülcan ve ark. 2007). 

 

Yeni Dünya’ya ilk defa 1626’da İspanyollar tarafından götürülen kayısı 

önce, Meksika’nın kurak ikliminde yetiştirilmek istenmiş, başarısız olunca 

Virginia’ya götürülmüştür. Ancak, ABD’nin doğusunda geç ilkbahar donları 

nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar görmesi nedeniyle bu bölgeye de iyi adapte 

olmamıştır. Kayısı nihayet 1792’de İspanyol Misyonerler tarafından 

Kaliforniya’ya götürülmüştür. Kaliforniya’nın ılıman iklim koşullarına iyi adapte 

olan kayısı, özellikle Santa Clara Vadisi’ni çok sevmiştir. Kaliforniya Eyaleti’nde 

kayısı popülâsyonu kısa sürede artarak ağaç sayısı 1899’da üç milyona ulaşmıştır. 

1920’li yılların başında dünya kayısı üretiminde birinci sırada yer alan ABD’de 

üretilen kayısının büyük bölümü (% 67) kurutularak, ve  (% 29.5)  konserve 

yapılarak değerlendirilmiş,  geriye kalan kısmı ise sofralık olarak tüketilme 

sunulmuştur  (Faust ve ark. 1998, Asma 2011a). 

 
 


