
Kayısının Tarihçesi  

 

Kayısının geçmişi ve kültür bitkisi haline gelişi hakkındaki bilgiler 

sınırlıdır. Bu konuda en kapsamlı bilgiler Uzakdoğu’da, Çin’de bulunur. 

Kayısının kültür bitkisi olarak yetiştirilmesi ile ilgili en eski kayıt, günümüzden 

dört bin yıl öncesine ait olup, Çin İmparatoru Yu döneminde (M.Ö.2205–2198) 

kayısı tarımının nasıl yapıldığından bahsedilir. Çinli bilge ve filozof Konfüçyüs 

(M.Ö. 551–479), felsefesini öğrencilerine Qufu şehrinde bulunan “Kayısı Ağacı 

Tapınağı’nda (Xing Tan Ge)”  öğretmiştir (Faust ve ark. 1998). 

Çin’de M.Ö. 658’de kayısıdan bahseden bazı kaynaklara rastlanır. M.Ö. 

406–250 arasında oldukça kaliteli meyvelere sahip kayısı ağaçlarının Çin’de 

yetiştirildiğinden söz edilir. Kayısı, Çin’de uzun süre oldukça etkin imparatorlar 

yetiştiren Han Sülalesi’nin ilk dönemlerinde (M.Ö 206-M.S.22) önemli gelişme 

göstermiştir. Yine kayısı ağaçlarının aşı ile çoğaltılmasına altıncı yüzyıldan 

itibaren başlanılmış ve bu tarihten itibaren yeni kayısı çeşitleri geliştirilmiştir. 

Kayısı meyvesi yaş ve kuru olarak değerlendirilmesinin dışında, salamura 

yapılarak ve tütsülenerek saklanmıştır. Mesela, Hubei Bölgesi’nin tütsülendikten 

sonra kurutulmuş siyah kayısıları, M.Ö. VII. yüzyıldan beri ünlüdür (Faust ve ark. 

1998, Gülcan ve ark. 2007).  

 

Çinliler kayısıya ‘Xing’ ismini vermişlerdir. Çin’de isimlerinin bir parçası 

olarak bu kelimeyi taşıyan en az on bir yerleşim yerinin bulunması (Xinghaj, 

Xingan, Xingji gibi) kayısıya verilen önemi ortaya koyar.  

 

Miklos Faust ve arkadaşları tarafından yayınlanan ‘Kayısının Orijini ve 

Yayılışı’ isimli kitapta; “Lucullus ve Pompeius, M.Ö. 69–63 yılları arasında savaş 

nedeniyle bulundukları Anadolu ve Suriye’de kayısı meyvesini görmüşler ve daha 

sonra bu meyveyi Roma’ya götürmüşlerdir. Lucullus M.Ö. 63’de emekli olduktan 

sonra, Roma’da ‘Pincian Hill’de bulunan evinin bahçesinde kayısı ağaçları 

yetiştirmiştir” şeklinde bahsedilmektedir (Faust ve ark. 1998). 

 

Columella (M.S.50) yazdığı ‘De Re Rustica’ isimli eserinde, kayısıdan 

‘Ermeni Elması’ anlamına gelen ‘Armeniisque’ olarak söz etmiştir. Discorides 

(M.S.60), kayısıdan ‘Mailon’ ve ‘Armeniacon’ kelimeleriyle bahsetmiştir. 

‘Historia Naturalis’ isimli kitabın yazarı Romalı doğa bilimci Büyük Pliny 

(M.S.79), kayısıyı büyüklük bakımından erik ve şeftali arasında bir meyve olarak 

tarif etmiş ve bu meyveye  ‘Praecocia’ ismini vermiştir (Faust ve ark. 1998, 

Gülcan ve ark. 2007). 
 


