GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE
ANTEPFISTIĞI ALANLARI
D oç. Dr. EJDER KALELİOĞLU*
GİRİŞ:
A nadolu, Dünya’da antepfıstığı kültürünün çok eskiden beri yapıldığı ül
kelerden ve anavatanlarından biridir. Antepfıstığı kültüründe anaç olarak kul
lanılan yabani pistacia türlerinin sayısı on biri bulmaktadır. A n adolu ’da,
özellikle Güneydoğu A nadolu bölgesinde, bu türkerden antepfıstığı (pistacia
vera), buttum (pistacia khinjuk), m elengiç (pistacia terebinthus) ve atlantik
sakızı (pistacia altantica) ağaçlarına yabani olarak yaygın bir şekilde rastlanmaktadır. Bu yabani fıstık ağaçları ve bunların m elezleri, ya aşılanarak, ya
da tohum larından yetiştirilen çöğü rler (fidan) dikilerek ülkem izde antepfıstı
ğı kültürü yapılmaktadır.
Yüksekliği 3-10 m. yi bulan antepfıstığı ağacının kökleri uzun olup, derin
lere kadar ulaşmaktadır. A ğacın yapraklarının üst tarafları parlak, alt kısım
ları ise donuk renktedir. Bu yapraklar, geniş mızraktan ovala kadar değişik
şekillerdedir. Cumba denilen salkımlar üzerinde bulunan meyveler, 10-20 mm.
uzunlukta, 6-12 mm genişlikte, uzun ovalden küreye kadar farklı şekilde ve
genellikle yanlardan basıktır. M eyvelerdeki dışkabuk, etli ve çeşitli renkler
de olup, olgunlaştıklarında iç kabuktan kolaylıkla ayrılmaktadır. İç kabuk ise
serttir. B ir kısım meyvelerde, sert olan bu iç kabuğun ağızları, meyvelerin o l
gunlaşması sırasında, ağaçta kendiliğinden açılmaktadır.
Buttum ağaçlarının boyu antepfıstığı ağaçlarına göre daha kısa, 3-7 m. ka
dardır. Meyvesi antepfıstığı meyvesinden daha küçük, 4-6 mm. uzunluğunda
ve 4-5 mm. genişliğindedir. H afif basık küre şeklinde olan meyvenin iç kabu
ğu serttir.
B ir çalıyı da andıran m elengiç ağacının yüksekliği 2-6 m. kadardır. M e
lengiç ağacının meyvesi, yumurta şeklinde, 6-7 mm. uzunlukta, 5-6 mm. ge
nişlikte olup, iç kabuğu yumuşakçadır.
Boyu 5-20 m. arasında değişen atlantik sakızı, oldukça boylu b ir ağaçtır.
Sakız ağacının meyvesi, yumurta biçim inde, 6-7 mm. uzunluğunda, 5-6 mm.
genişliğinde olup, iç kabuğu serttir.
* A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Coğrafya Bölümü, Ankara.

138

EJDER KALE LİO Ğ LU

AN TEPFISTIĞ I KÜLTÜRÜNDE CO Ğ RAFİ ŞARTLAR:
Antepfıstığı kültürü birtakım coğrafi şartlarla mümkündür. Bu şartları,
iklim , topografya, toprak ve insan olarak sıralayabiliriz.
İklim: Antepfıstığı kış mevsiminde soğuğa karşı zeytinden çok daha daya
nıklıdır. Bu mevsimde, fıstık, -19 C °ye kadar dayanabilmektedir. Meyvelerin
olgunlaşma dönem inde, haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklığın yük
sek olması gerekir. Fakat çiçeklenm e ve döllenm e zamanı olan nisan ve mayıs
aylarında, fıstık, iklim şartlarına karşı çok hassaslaşır. Bu iki ayda, düşük ve
yüksek sıcaklıklar, fıstık için tehlikelidir. Bu aylarda sıcaklığın 3 C°den dü
şük, 25 C ° den yüksek olmaması gerekir. Düşük sıcaklıklarda çiçeklenm e ve
döllenm e gerçekleşememekte, yüksek sıcaklıklarda da antepfıstığında salkım
silkme şeklinde çiçek dökümleri görülmektedir. Nisan ve mayıs aylarında, özel
likle sıfır ve sıfırın altındaki düşük sıcaklıklar, çiçeklerde öldürücü etkiler
yapmaktadır. İşte bu yüzden ilkbaharı çok soğuk ve çok sıcak geçen yerlerde

antepfıstığı kültürü yapmak mümkün olmamaktadır.
Antepfıstığı, çiçeklenm e ve döllenm e dönem i olan nisan ve mayıs ayların
da, çok nemli ve çok kuru havalardan da hoşlanmaz, iklim i fazla nemli olan
bölgelerde fıstık meyveleri olgunlaşamaz. Nisan ve mayıs aylarında nisbi ne
min % 50-65 olduğu bölgelerde fıstık meyveleri çok iyi gelişir. Ayrıca bu ay
larda görülen sağnak ve devamlı yağmurlar, tozlaşmayı azaltığı gibi, salkım
seyrelmesi şeklinde çiçek ve meyve döküm lerine sebep olur.
iklim elem anlarından rüzgârlar, antepfıstığının yine çiçeklenm e ve d öl
lenme zam anında, yönleri, şiddetleri ve özellikleri bakımından etkili olurlar.
Antepfıstığında erkek ve dişi çiçekler ayrı ağaçlarda bulunduğundan, rüzgârlar
döllenmeye büyük ölçüde yardım cı olurlar. Çiçeklenm e dönem inde hava sa
kin ise, tozlaşma olm adığından döllenm e sağlanamaz. Ayrıca ağaçların çiçek 
lenme zamanında esen şiddetli rüzgârlar da, çiçek leri tahribeder. Çok soğuk
ve çok kuru esen rüzgârlar, yine çiçek ler üzerinde olumsuz etkiler yaparlar.
Topoğrafya: Antepfıstığı ağaçları, taban suyunun toprağa yakın bulunan
vadi tabanlarında ve ovalarda, kökleri çürüdüğünden yetişemez. Fıstık bu özel
liği yüzünden bağa benzerlik gösterir. Fıstık ağaçlarının en çok sevdiği ve ve
rimli olduğu yerler, tepelerin etekleri ve eğimi fazla bulunmayan hafif esintili
güneye bakan yamaçlardır.
Toprak: Antepfıstığı, toprak seçen bir ağaç sayılmaz. Fıstık ağaçları, di

ğer birçok meyve ağaçlarının yetişemediği topraklarda dahi gelişirler. Fıstık
ağaçları, verim siz, kireçli, taşlı alanlarda, hatta kayalık yerlerde dahi derin
lere kadar dik kökler salarak, gıda bulup yetişirler ve azçok meyve de verir
ler. Bunun için Güneydoğu A nadolu bölgesinde, “ Eğer bir yerde h içbir şey
yetiştiremiyorsan, antepfıstığı yetiştir” deyimi kullanılır. Antepfıstığı her çe
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şit toprakta yetişirse de, fıstığın sevdiği ve verimli olduğu topraklar, orta de
rinlikte, geçirgen, fazla kireç içeren tınlı topraklardır.
insan: Antepfıstığı zeytin ve bağ kadar fazla emek istemez. Fakat, yabani
fıstık ağaçlarının aşılanması, çöğürlerin (fidan) dikimi, bunlardan fıstıklık ya
pım ı, ağaçların her türlü bakım ı, m eyvelerin toplanması, kurutulması ve pazarlanması yine de insan emeğini gerektirir. A yrıca, bu insanlar, antepfıstığı
kültürünü yapabilecek bilgilere sahip olmalıdır.

BÖLGEDE AN TEPFISTIĞ IN IN DAĞILIŞI:
Antepfıstığının Hindistan’ ın kuzeyi, Afganistan ve Tacikistan’ ı içine alan
Orta Asya gen m erkezi ile A nadolu, Kafkasya, Iran ve Türkmenistan’ ın yük
sek bölüm lerini kapsayan Yakındoğu gen m erkezi olm ak üzere, iki gen m er
kezi vardır. Ticari anlamda, antepfıstığı kültürü ilk defa, bu gen m erkezleri
içindeki A nadolu, Iran ve Afganistan’da çok eski tarihlerde başlamıştır. A n
tepfıstığı kültürü zamanla buralardan birçok ülkeye yayılmıştır. Bugün Türki
ye’den başka, antepfıstığı Iran, Afganistan, Suriye, Lübnan, İsrail, Hindistan,
Pakistan, Rusya, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Cezayir, Tunus, A m eri
ka Birleşik D evletleri ve Avustralya gibi ülkelerin uygun iklim koşulları gös
teren bölgelerinde yetiştirilmektedir. Fakat bütün bu ülkeler arasında, Türki
ye en geniş antepfıstığı alanlarına sahip bulunmaktadır. Türkiye’de antepfıs
tığı özellikle Güneydoğu A nadolu bölgesinde yetiştirilmektedir.
Güneydoğu A nadolu bölgesindeki bazı illerin bir kısım toprakları, bölge
sınırları dışında kalmaktadır. Bölgenin dışında kalan alanlarda yetiştirilen az
sayıdaki fıstık ağacını dikkate almazsak, 1984 yılında, Türkiye’deki 17.600.000
antepfıstığı ağacının, 15.785. 000’ i, yani % 89. 5 ’ i Güneydoğu A nadolu bölge
sinde toplanmıştır.
Tarımsal Yapı ve Üretim bültenlerinde, en son 1984 yılında ilçe düzeyinde
istatistikler verilmiştir. B ölgedeki antepfıstığı ağaçlarının dağılışını, ilçelere
kadar inerek açıklayabilm ek için, bu bölüm de 1984 istatistik değerlerini kul
lanmış bulunuyoruz. Bu yıla ait antepfıstığı ağaç sayılarının bölge illerine dağ,l,ş, şöyledir:
^
^
^
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Siirt
Mardin
D iyarbakır

7.193.000
4.954.000
3.225.000
240.000
102.000
71.000

Verilen bu tabloya bakıldığında, bölgede antepfıstığının en fazla Gazian
tep ilinde yetiştirildiği görülmektedir. Öyle ki, bölgedeki fıstık ağaçlarının yarıya
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yakını, % 4 5 .5 ’ i bu ilde yer almaktadır. Gaziantep ilinden sonra bölgede en
çok fıstık ağacı Şanlıurfa ilinde bulunmakta ve bu ili Adıyaman izlemektedir.
Bölgedeki fıstık ağaçlarının % 31.5’ i Şanlıurfa ilinde, % 2 0 .5 ’ i Adıyaman ilin
de toplanmıştır. Siirt, M ardin ve D iyarbakır illerinde, bölgedeki fıstık ağaçla
rının ancak % 2 .5 ’ i bulunm aktadır (Şekil: 1-2),
Gaziantep ilindeki fıstık ağaçlarının ilçelere dağılışı aşağıda verilmiştir:
İlçeler:

Ağaç Sayısı:

N izip
Yavuzeli
Merkez

2.055.000
1.984.000
1.887.000

Araban

1.122.000
70.000
40.000
35.000

Oğuzeli
Kilis
İslahiye

Yukarıda tabloda görüldüğü gibi antepfıstığı Gaziantep yöresinin kuzey
taraflarında yer alan Nizip, Yavuzeli, Merkez ve Araban ilçelerinde fazla, gü
ney taraflarında yer alan Oğuzeli, Kilis ve İslahiye ilçelerinde az olarak yetiş
tirilm ektedir (Şekil: 1). Öyle ki, ildeki fıstık ağaçlarından % 2 8 .5 ’ i N izip
ilçesinde, % 27.5’ i Yavuzeli ilçesinde, % 26.5 i M erkez ilçede, % 15.5’ i A ra
ban ilçesinde, % 2 ’ si ise Oğuzeli, Kilis ve İslahiye ilçelerinde yeralmaktadır.
Şanlıurfa ilindeki fıstık ağaçlarının ilçelere dağılışı şöyledir:
İlçeler:
Merkez
B irecik
Halfeti
Bozova
Hilvan
Siverek
Suruç
Viranşehir
Akçakale
Ceylanpınar

Ağaç Sayısı:
1.490.000
1.490.000
983.000
447.000
134.000
134.000
124.000
116.000
35.000
1.500

Bu tabloya göre, fıstık ağaçları en fazla, Şanlıurfa yöresinin batı tarafla
rında bulunan M erkez, B irecik, Halfeti ve Bozova ilçelerinde toplanmıştır (Şe
kil: 1). İldeki fıstık ağaçlarından % 30’u Merkez ilçede, % 30’u Birecik ilçesinde,
% 20’ si Halfeti ilçesinde, % 9 ’ u Bozova ilçesinde, % l l ’ i ise Hilvan, Siverek,
Suruç, Viranşehir, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunmaktadır.
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Adıyaman ilindeki fıstık ağaçlarının ilçelere göre dağılışı aşağıda verilmiştir:
İlçeler:
Besni
Gölbaşı
M erkez
Kâhta
Samsat
Gerger
Çelikhan

Ağaç Sayısı:
2.830.000
290.000
84.000
13.000
4.000
3.500
500

Yukarıda tablodan Adıyaman yöresinde fıstık ağaçlarının özellikle ilin gü
neybatısındaki Besni ilçesinde toplandığı anlaşılmaktadır (Şekil: 1). İldeki fıstık
ağaçlarından % 8 8 ’ i Besni ilçesinde, % 9 ’ u G ölbaşı ilçesinde, % 3 ’ ü ise M er
kez, Kâhta, Samsat, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde yeralmaktadır.
Güneydoğu A nadolu bölgesinde kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar çok sıcak
ve kurak geçer. Kışın ocak ayı sıcaklık ortalaması 2-5 C° arasında değişen böl
gede, en düşük sıcaklık değerleri Gaziantep’te -17.5 C°, Şanlıurfa’da -12.5 C°,
M ardin’de -12 C ° ve D iyarbakır’da -24 C ° olmuştur. Kışın yapraklarını döken
fıstık ağaçları -19 C ° ye kadar dayanabilmektedir. Fıstığın çiçeklenm e ve döl
lenme zamanı olan nisan ve mayıs aylarında bölgede havaların ısındığı, nisan
ayı sıcaklık ortalamasının 13-16 C °y i, mayıs ayı sıcaklık ortalamasının 18-22
C °yi bulduğu görülm ektedir. A yrıca, nisan ayının ilk yarısında görülen geç
donlar, nisanın ikinci yarısından sonra tamamen ortadan kalkmaktadır. Fıs
tık meyvelerinin olgunlaşma dönem i olan haziran, temmuz ve ağustos ayla
rında bölgede sıcaklık çok artmaktadır. Bölgede haziran ayının ortalama
sıcaklığı 24-28 C°, temmuz ayının 27-32 C° ve ağustos ayının 27-31 C° arasın
dadır. Bu aylarda görülen bu yüksek sıcaklıklar, olgunlaşma dönem inde fazla
sıcaklık isteyen fıstık m eyvelerine yeterli gelmektedir. Kış aylarında fazla dü
şen yağışlar, nisan ve mayıs aylarında azalmakta, ortalama nisbi nem ise ni
san ayında % 52-64, mayıs ayında % 43-57 değerlerini göstermektedir. Nisan
ve mayıs aylarındaki yağış miktarı ve nisbi nem oranı bakım ından bölge, an
tepfıstığı üretimine elverişlidir. Ayrıca fıstığın çiçeklenm e, döllenm e ve olgun
laşma dönemlerinde, bölgenin çok yerinde hâkim rüzgâr, kuru ve soğuk olmayan
h afif batı rüzgârıdır. B öylece fıstığın istemiş olduğu iklim koşulları düşünül
düğünde, bölgenin iklim yönünden antepfıstığı kültürüne uygun olduğu açık
ça anlaşılmaktadır. Bölgenin bütünündeki bu uygun iklim koşullarına rağmen,
bölgede antepfıstığı kültürünün özellikle bölgenin batısında, Gaziantep yöre
sinin kuzey yarısında, Şanlıurfa yöresinin batısında ve Adıyaman yöresinin gü
neybatısında yoğun olarak yapıldığı görülmektedir (Şekil: 1). Fıstık ağaçlarının
toplandığı bu bölüm ler, diğer kültür bitkilerinin iyi yetişemediği, kalkerli ara-

ŞEKİL: 1 — Güneydoğu

Anadolu

Bölgesinde Antepfıstığı Alanları.
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zinin fazla yeraldığı, geçirgen, engebeli, plâto alanları ile tepelik ve dağlık yer
lerdir. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman platolarının çok yerleri ile bu plâtolar
üzerinde yükselen tepeler ve fazla meyilli olmayan dağların yamaçları fıstık
lıklarla kaplıdır. Aynı zamanda bu bölüm ler, çok sayıda yabani fıstık türleri
nin yeraldığı, aşılama yoluyla fıstıklık yapımına uygun alanlardır. Bu
bölüm lerde, fıstık kültürünü yapabilen yeterli nüfus da barınmaktadır. Şanlı
urfa ve Adıyaman yörelerinin fıstık alanları, bu kültürün eski tarihlerden be
ri yapıldığı ve bilindiği, Gaziantep yöresinin fıstık alanlarının hemen yanında
bulunmaktadır. Bölgede fıstığın az olarak kültürünün yapıldığı Siirt ve D i
yarbakır yörelerinde fıstıklıklara, genellikle, Güneydoğu Toroslar’ ın güney ya
m açlarında, M ardin yöresinde ise M ardin Eşiği üzerinde rastlanmaktadır.
BÖLGEDE AN TEPFISTIĞI Ü RETİM İ:
Türkiye’ nin yıllık ortalama (1982-1986) antepfısıtığı üretimi 25.200 ton
dur. Bu miktarın 23.280 tonu, % 9 2’ si Güneydoğu A nadolu bölgesinden elde
edilmektedir. B ölgedeki ortalama fıstık üretiminin illere dağılışı aşağıda ve
rilmiştir:

ille r:

Ortalama Üretim (Ton):

Şanlıurfa
Gaziantep
Adıyaman
Siirt
D iyarbakır
M ardin

11.500
8.000
2.240
1.000
370
170

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, bölgedeki ortalama fıstık üreti
minin yarıya yakını, % 4 9 .5 ’ i Şanlıurfa ilinden, üçtebirinden biraz fazlası,
% 3 4 .5 ’ i Gaziantep ilinden, % 9 .5 ’ i Adıyaman ilinden, % 6 .5 ’ i Siirt, Diyarba
kır ve Mardin illerinden elde edilm ektedir (Şekil: 3). Fıstık ağacı Gaziantep
ilinde, Şanlıurfa ilinden fazla olduğu halde, ağaç başına veriminin Şanlıurfa
ilinde yüksek olması nedeniyle, bu ilin üretimi daha fazladır (Şekil: 2-3).
Bölgede 1982-1986 yıllarına âit ağaç sayıları ve üretim miktarları aşağıda
verilm iştir:
Yıllar:
1982
1983
1984
1985
1986

Ağaç Sayısı:

Üretim Miktarı (Ton):

15.645.000
15.653.000
15.783.000
16.114.000
16.673.000

11.461
22.999
21.271
32.986
27.734

Yukarıdaki tabloya göre, bölgede, ağaç sayısında devamlı artış görülmüktedir. Son beş yılda bu artış, 1.028.000’ i bulmuştur. Ağaç sayısında yıllık or-
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talama artış ise, 2 00.00 0’ i biraz geçmektedir. Ağaç sayısındaki artışa bağlı
olarak, bölgenin fıstık üretimi de yıldan yıla fazlalaşmaktadır (Şekil: 4-5). A n
cak, yukarıdaki tabloya ve şekil 5 ’e dikkatle bakıldığında, üretimin bir yıl az,
bir yıl fazla olduğu farkedilm ektedir. Bu durum bazı meyve ağaçlarında ol
duğu gibi fıstık ağacının yapısından ileri gelmektedir. Bir yıl fazla meyve ve
ren fıstık ağacı, ertesi yıl dinlenmekte ve az meyve vermektedir. Ayrıca, bölgede,
1986 yılında, meyve veremeyen yaştaki (fidan) ağaç sayısı, 10.256.000’ i bul
maktadır.
Bölgede fıstık üretim i, ağaç sayısına göre son derece azdır. Bu durum ve
rim in düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bölgede ağaç başına ortalama
verim , 1.5 kg’dır. Gaziantep ve Adıyaman illerinde ağaç başına verim , bölge
ortalamasının altındadır. Ağaç başına ortalama verim , Gaziantep ilinde 1.1
kg, Adıyaman ilinde ise 0.7 kg. dır. Daha bakım lı fıstık ağaçlarının yeraladığı
diğer illerde ağaç başına verim , bölge ortalamasının üstündedir. Ağaç başına
ortalama verim , M ardin ilinde 2 kg, Şanlıurfa ilinde 2.3 kg. Siirt ilinde 4 kg.
ve Diyarbakır ilinde 4.5 kg. kadardır. A ğaçlardaki bu verim düşüklüğü, döl
lenm enin tam sağlanamamasından, gerektiği kadar gübre kullanılmamasmdan, hastalık ve zararlılarla yeterince uğraşmamaktan ileri gelmektedir. Fıstık
ağacı çok yavaş büyüyen ve çok geç meyve veren bir kültür bitkisidir. Normal
bir verim için bir ağacı, 25-30 yıl beklem ek gerekmektedir. Bu yavaş büyü
meyi ifade için, Güneydoğu A nadolu bölgesinde, “ Zeytin babadan, fıstık
dededen” deyimi kullanılmaktadır. Y irm i yaşındaki bakım lı bir fıstık ağacı
10 kg. yüz yaşındaki bakım lı, gelişmiş ve sağlıklı bir fıstık ağacı 150 kg kadar
meyve verebilm ektedir. Bu yüzden Ortadoğu ülkelerinde fıstık ağacına, “ A l
tın ağacı” denilm ektedir. Yine geç meyve verm esinden dolayı fıstık ağaçları,
Güneydoğu A nadolu bölgesinde, bazı alanlarda bağ ve zeytin ile ara ziraatı
olarak dikilm ektedir.
Ağustos ayı sonlarında ve eylül ayında olgunlaşan meyveler toplanarak ku
rutulmaktadır. Toplanan fıstığın az bir kısm ı, yetişme yörelerinde yaş olarak
tüketilmektedir. Kurutulan m eyvelerin bir bölüm ü, daha sonra kavlatılarak,
ağızları çıtlatılıp tuzla kavrularak kuruyemiş olarak satılmaktadır. Ayrıca fıstık,
güzel yeşil iç rengi, h a fif sakız kokusu, hoş lezzeti, içerdiği yağ ve protein sa
yesinde, dondurm a, pasta ve tatlı yapımında en çok aranan ve kullanılan mey
velerden birisidir.
Dünya’da üretim miktarı çok az olduğundan, fıstık kıymetli bir meyvedir.
Fıstık üreten ülkeler arasında Türkiye ilk sırayı almaktadır. Bölgeden elde edi
len fıstığın büyük bir m iktarı, başta Am erika Birleşik D evletleri olmak üze
re, birçok Avrupa ve A rap ülkelerine ihraç edilmektedir. Pembe fıstık, kırmızı
fıstık, koyu kırm ızı fıstık, toparlak fıstık, değirm i fıstık, uzun fıstık, sultani
fıstık, çakm ak fıstık, kokulu fıstık, kuş fıstığı ve halep fıstığı bölgede yetişti-
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rilen başlıca fıstık çeşitleridir. Bunlardan uzun fıstık, kırm ızı fıstık ve koyu
kırm ızı fıstık satışta en fazla aranan çeşitlerdir.
SONUÇ:
Antep fıstığının anavatanlarından biri olan A nadolu’da, fıstık kültürü, çok
eski tarihlerden beri yapılmaktadır. A n adolu ’da, özellikle Güneydoğu Ana
dolu bölgesinde, antepfıstığı kültürüne anaç olarak kullanılabilen yabani pistacia türlerinin ve bunların m elezlerinin sayıları m ilyonları bulmaktadır.
Türkiye, antepfıstığı alanlarının genişliği bakım ından Dünya’da ilk sırayı
almaktadır. Antepfıstığı kültürü için elverişli iklim koşullarına sahip Güney
doğu A nadolu, fıstığın en fazla yetiştirildiği bölgem izdir. Öyle ki, Türkiye’de
bulunan fıstık ağaçlarının (1984) % 89. 5 ’ i bu bölgede yer almaktadır. Fıstık
ağaçları, bölgede özellikle Orta Fırat bölüm ünde, bu bölüm ün Akdeniz b öl
gesine yakın batı taraflarında, genellikle kalker yapılı Gaziantep, Şanlıurfa
ve Adıyaman plâtoları üzerinde yetiştirilm ektedir (Şekil: 1).
Türkiye, antepfıstığı üretiminde, fıstık yetiştiren ülkeler arasında başta gel
mektedir. Türkiye’ nin ortalama fıstık üretim m iktarı 25.200 tondur. Bu m ik
tarın 23.280 tonu, yâni % 92 ’ si Güneydoğu A nadolu bölgesinden elde
edilmektedir. Üretim m iktarı, bölgedeki ağaç sayısına oranla çok azdır. Bu
durum , bakım sızlık nedeniyle verim in düşük olm asından ileri gelmektedir.
Ağaç başına verim ortalam a 1.5 kg kadardır. H albuki fıstık yetiştiren diğer
ülkeler bu miktarın 4-5 katını almaktadır.
Bölgede, meyve verm eyen yaşta, henüz fidan çağında bulunan ağaç sayısı,
10.256.000’ i bulmaktadır. Bunlardan her yıl ortalama 200.000 kadarı, mey
ve veren ağaçlar arasına katılmaktadır. Fakat bu artış yeterli değildir. Bölge,
fıstık kültürünün gelişmesi için büyük bir potansiyele sahiptir. Bölgede, sayı
ları m ilyonları bulan yabani fıstık ağaçları aşılanmayı beklem ektedir. Bu ne
denle, bölgedeki aşılama faaliyetlerini hızlandırm ak gerekmektedir. Bölgede
aşılama faaliyetleri hızlandırıldığında, ağaçlara yeterli bakım la verim artırıl
dığında, bölge fıstık üretim i çok daha fazla olacak ve alıcısı her an bulunan
antepfıstığı ihracından ülkem ize çok daha fazla döviz girecektir.
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PISTACHIO AREAS IN THE SOUTH-EASTERN
ANATOLIAN REGION
D oç. Dr. EJDER KALELİOĞLU*
IN TRO DU CTIO N :
Anatolia is one o f the countries and hom elands in the world where pistac
hio culture has been going on ever since very old times. The num ber o f wild
pistacia kinds used as stock in the pistachio culture is about eleven. In Anato
lia, especially in South-East Anatolia, the kinds pistacia vera, pistacia khinju k , pistacia terebinthus and pistacia atlantica trees are seen spread on wide
areas. Pistachio culture is done in our country by either grafting the wild pis
tachio trees or their hybrids or planting young trees grown from their seeds.
The roots o f 3 to 10 meters tall pistachio trees are long and reach very
deep. The leaves on the upper part o f the tree are shiny whereas the ones on
the lower part are dull. These leaves vary in shape, from large spear to oval
shapes. The fruit on the clusters is about 10-20 mm. long and 6-12 mm. wide
varying from oval to round in shape and generally pressed on the sides. The
outher shell o f the fruit is pulpy and in various colours and can easily be sepa
rated from the inner shell when ripen ed; the inner shell is hard. In some o f
the fruit, edges o f this hard inner shell open by itself, while still in the process
o f ripening on the tree.
The height o f pistacia khinjuk trees is shorter com pared to pistacia vera
trees, being arround 3-7 m. Their fruit is smaller than a pistachio fruit and
is about 4-6 mm. long and 4-5 mm. wide. The inner shell o f the slightly pres
sed round shapped fruit is hard.
The height o f the shrubby looking pistacia terebinthus tree is around 2-6
m. Its fruit is egg-shaped, 6-7 mm. long and 5-6 mm. wide, its inner shell b e
ing softish.
The height o f pistacia atlantica changes between 5-20 m. and is quite tall.
The fruit is egg-shapped, 6-7 mm. long and 5-6 mm. wide, its inner shell being
hard.
* Faculty o f Letters University o f Ankara
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G EO G R APH ICAL CONDITIONS IN THE PISTACHIO CULTURE

Pistachio culture is possible with various geographical conditions. We can
list them as climate, topography, soil and human.
Climate: Pistachio is m ore enduring towards cold weather than olive, in

the winter season. It can endure down to-19 in this season. During the ripe
ning period o f fru it, that is in June, July and August, the temperature must
be high. However, during the bloom ing and fecundation period, in A p ril and
May, pistachio gets very sensitive to the climate conditions. High and low tem
peratures within these two months are dangerous for the pistachio. The tem
perature should not be lower than 3’ C and higher than 25’ C in those months.
Bloom ing and fecundation cannot be realized in low temperatures and shed
ding o f flowers is seen in the clusters in high temperatures. Low temperatures,
especially zero and below zero, in the month o f A p ril and May have fatal ef
fects on the flowers. For this reason, it is im possible to cultivate pistachio in
the areas having too hot or too cold springs.
Pistachio doesn’ t like too hum id or too dry weather in A pril and May, the
months o f bloom ing and fecundation. In areas with too humid weather pistac
hio fruit cannot be ripened. In A pril and May the fruit developes very well
in areas where the relative humidity is 50-65 %. Moreover, showers and conti
nuos rains seen in these months both decreases the pollunation and causes
the tree to shed flowers and fruit.
W ind, one o f the elements o f climate, becom es effective in relation to its
direction, strength and characteristics in bloom ing and fecundation period
o f pistachio. As male and female flowers are in seperate trees, wind helps fe
cundation to a great degree. If the weather is calm in the bloom ing period,
the fecundation cannot be realized because there is no pollunation. M ore
over, strong wind blowing in the bloom ing period o f trees destroy the flowers.
In addition, too dry and too cold wind also has negative effects on the flowers.
TOPOGRAPHY: Pistachio trees cannot grow on the valley-plains where gro
und water is close to the soil, because their roots get decayed. Because o f this
charecteristic pistachio shows similarity to vineyard. Places where pistachio
trees are most abundant and fertile are the skirts o f hills and slopes with little
inclination and light vind.
Soil: Pistachio tree is nos choosy with the soil. They can grow even on
soils where many fruit trees cannit. They can grow on barren, limy, stony are
as and even on rocky areas, sending out their roots to the deep and finding
food and they can even give m ore or less some fruit. For this reason, in the
South-East AN ATOLIA, they have a saying “ I f you cannot grow anything in
a place, you can grow pistachio” . Although pistachio can grow on every kind

PISTACHIO AREAS

151

o f soil, the best soil where the pistachio is most fertile is medium deep, pervi
ous, loamy soil having much lime.
Human: Pistachio does not require as m uch labour as the olive and vine

yard. However, grafting o f wild pistachio trees, planting young trees, care for
the trees, collecting, drying and marketing the fruit still require some humanlabour. Moreover, these people must have the adequate knowledge for cultiva
ting pistachio.
DISTRIBU TION OF PISTACHIO IN THE BEGION
Pistachio has 2 gene centers, one being M iddle Asian gene center which
covers the North o f India, Afghanistan and Türkistan and the other being NearEast gene center which includes Anatolia. Caucasia. Iran, and high parts o f
The Land o f The Turkomans. Pistachio culture in the com m ercial sense first
began in Anatolia. Iran and Afghanistan in the very old times. It spread to
many other countries from these places as the time passed. Today pistachio
is grown in many other countries other than Turkey, in the regions having con 
venient climate conditions like Iran, Afghanistan. Syria, Lebanon, Israel, In
dia, Pakistan, Russia, Greece, Italy, France, Spain, Algeria, Tunisia, Am erica,
and Australia. However, Turkey has the largest pistachio fields amongst these
countries. Pistachio is grown particularly in the Southern Anatolian Region
o f Turkey.
Certain parts o f the lands o f some provinces in the South-Eastern region
stay outside the boundaries o f the region. I f we don’ t take into considereation
the few pistachio trees grown in the areas outside the region. In 1984, the
15.785.000 o f the 17.600.000 pistachio trees in Turkey, that is 89.5 % o f it,
was in the South-Eastern Anatolian region.
In the Agricultural Structure and P rodu ction bulletings, statistics have
been given in the district level last in 1984. In order to be able to explain the
distribution o f pistachio trees by going down to the districts, we have used the
1984 values in this section. The distribution o f the pistachio trees in the regi
on provinces is as follows:
P rovinces
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Siirt
M ardin
D iyarbakır

N um ber o f Trees
7.193.000
4.954.000
3.225.000
240.000
102.000
71.000

W hen we look at the table, we can see that the most pistachio has been
grown in Gaziantpe province. That is, almost half o f the pistachio trees, 45.5
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% o f them take place in this province. A fter Gaziantep, Şanlıurfa has the most
trees follow ed by Adıyaman. 31.5 % o f the pistachio trees in the region is in
Şanlıurfa, 20.5 % is in Adıyaman province. In Siirt, Mardin and Diyarbakır
provinces there is only 2.5 % o f the pistachio trees o f the region.
The distribution o f the pistachio trees in Gaziantep province onto the dist
ricts is as follows:
Districts
N izip
Yavuzeli
Merkez
Araban
Oguzeli
Kilis
Islahiye

N um ber o f Trees:
2.055.000
1.984.000
1.887.000
1.122.000
70.000
40.000
35.000

As seen in the table above, pistachio is grown more in Nizip, Yavuzeli, Merkez and Araban districts which are on the northern part o f Gaziantep and
it is grown less in Oguzeli. Kilis and Islahiye districts, in the southern part
(FIGURE I). Thus 28 % o f pistachio trees in the province, take place in Nizip,
27.5 % in Yavuzeli, 26,5 % in M erkez, 15.5 % in A raban and 2 % in Oguzeli.
Kilis and Islahiye districts.
The distribution o f the pistachio trees in Sanliurfa provine onto the dist
ricts is as follows:
Districts
M erkez
Birecik
Halfeti
Bozova
Hilvan
Siverek
Suruç
Viranşehir
Akçakale
Ceylanpinar

N um ber o f Trees
1.490.000
1.490.000
983.000
447.000
134.000
134.000
124.000
116.000
35.000
1.500

A ccording to the table above, pistachio trees have gathered mostly around
M erkez, B irecik, Halfeti and Bozova districts taking place in the western parts
o f Şanlıurfa area (FIGURE I). 30 % o f the pistachio trees in the province is
in M erkez, 30 % in B irecik, 20 % in H alfeti, 9 % in Bozova and 11 % is in
Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Akçakale and Ceylanpinar districts.
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The distribution o f the pistachio trees in Adıyaman province onto the dist
ricts is as follows:
District
Besni
Gölbaşı
Merkez
Kâhta
Samsat
Gerger
Çelikhan

N um ber o f Trees
2.830.000
290.000
84.000
13.000
4.500
3.500
500

It can be seen from the table above that pistachio trees in the Adıyaman
area have especially gathered in Besni district in the southwest o f the provin
ce (Figure I). 88 % o f the pistachio trees in the povince take place in Besni,
9 % in Gölbaşı and 3 % in Merkez, Kahta, Samsat, Gerger and Çelikhan districts.
In the South-Eastern Anatolia, winters are cold and rainy, and summers
are hot and dry. In winter, the average temperature o f January is 2-5’ C; the
lowest temperature is -17.5’ C in Gaziantep. -12.5 C in Şanlıurfa. -12’ C in M ar
din, and -24 ’ C in Diyarbakır. In winter deciduous pistachio trees can endure
down to -19’ C. In April and May which are the blooming and fecundation months
for the pistchio, the weather gets warmer in the region and the average tempe
rature for A pril becom es 13-16’ C and the average temperature for May b e co 
mes 18-22’ C. M oreover, the late frosts seen in the first half o f A pril vanish
com peletely after the second h alf o f A pril. In June, July and August, which
is the ripening period o f pistachio fruit, the temperature in the region rises
a lot. In this region, the average tem perature is 24-28’ C in June, 27-32’ C in
July and 27-31’ C in August. These high temperatures seen in these months,
are enough for the pistachio fruit requiring high temperatures, in the ripe
ning period. Heavy rain falls during the winter moth lessen in A pril and May,
the average relative hum idity being 52-64 % in A p ril and 43-57 % in May. The
area is suitable for pistachio produ ction in relation to the amount o f rain fall
in A pril and May and the average relative humidity ratio. Moreover, in the
bloom ing, fecundation and ripening periods o f the pistachio, the wind prevai
ling in the most parts o f the region is light west wind, not being dry and cold.
Thus, when the climate conditions required by pistachio are considered, the
region is understood to be suitable for pistachio culture. Despite the conveni
ent climate conditions on the whole o f the region, it is seen that pistachio cul
ture is done especially in the west part o f the region, northern half o f the
Gaziantep area, western part o f Şanlıurfa area and southwest o f Adıyaman area,
intensively (Figure 1). The areas where the pistachio trees are gathered are

FIGURE: 1 — Pistachio
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pervious, undulating plateau areas and hills and mountains where there is a
lot o f limestone land and where other culture plants cannot grow well. Most
parts o f Gaziantep, Şanlıurfa and Adıyaman plateaus and hills on them and
valley sides with less slopes are covered with pistachio trees. At the same time,
these areas where a great num ber o f wild pistachio kinds grow, are suitable
for grafting. Also, adequate population who can do pistachio culture live in
these areas. Pistachio areas o f Şanlıurfa and Adıyaman regions, take place ne
ar the pistachio areas o f Gaziantep region where this culture is done and known
ever since from the very old times. In Siirt and D iyarbakır where pistachio
is cultivated scarcely, pistachio trees can be seen on the slopes o f Southern
Taurus mountains and in the M ardin A rea, on M ardin Swell.
PISTACHIO PRO DU CTIO N IN THE REGION
The average yearly (1982-1986) pistachio prn oduction in Turkey is 25.200
tons. 23.280 tons o f this, that is 92 % o f it is obtained from the South-Eastern
Anatolian region. The distribution o f average pistachio production onto the
provinces in the region is as follows:
P rovinces

Average P roduction

Şanlıurfa
Gaziantep
Adıyaman
Siirt
D iyarbakır
M ardin

11.500
8.000
2.240
1.000
370
170

As gathered from the table above, nearly half, 49.5 %, o f the pistachio
production in the region is obtained from the povince o f Şanlıurfa, a little more
than one third, 34.5 % , from Gaziantep, 9.5 % from Adıyaman and 6.5 % from
Siirt, D iyarbakır and M ardin (Figure 3). A lthough there are more pistachio
trees in Gaziantep than in Şanlıurfa, as the production per tree is higher in
Şanlıurfa province, its prod u ction is higher (Fig. 2-3).
N um ber o f trees and the produ ction amount in the region between the ye
ars 1982-1986 are given below:
Years
1982
1983
1984
1985
1986

N um ber o f trees

P rodu ction Amount (Tons)

15.645.000
15.653.000
15.783.000
16.114.000
16.673.000

11.461
22.999
21.271
32.986
27.734
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As seen from the table above, a continuos increase in the num ber o f trees
can be seen in the region. This increase has amounted to 1.028.000 in the last
five years. Annual average increase in the num ber o f trees passes 200.000
slightly. Pistachio produ ction o f the region increases in ratio with the annual
average increase in the num ber o f trees (Figure 4-5). However, if we look at
the table above and figure 5 carefully, we see that production is less one year
and m ore the other year. This is caused by the character o f the pistachio tree,
just like with some fruit trees. A pistachio tree giving a lot o f fruit one year,
rests the other year and gives less fruit. On the other hand, the num ber o f
trees that does not give fruit in the region, is about 10.256.000.
Pistachio produ ction in the region is extrem ely little in com parison with
the num ber o f trees. This is because the fertility is very low. Average p rod u c
tion per tree in a year is 1.5 kg. In Gaziantep and Adıyaman provinces, p ro
duction per tree is under the average o f the region. Average production per
tree is 1.1 kg. in Gaziantep, 0.7 kg. in Adıyaman. In the other provinces where
more w ell-cared trees are, produ ction per tree is over the region average. P ro 
duction per tree is 2 kg. in M ardin province, 2.3 kg. in Şanlıurfa, 4 kg. in
Siirt, and 4.5 kg. in Diyarbakır. The lowness o f the production o f trees is the
result o f im proper fecundation, inabiltiy to use adequate dung, and inability
to fight with the ilnesses and parasites. Pistachio tree is a culture plant which
grows very slowly and gives fruit very late. One has to wait 25-30 years for
a norm al production from a tree. There is a saying in South-East Anatolia exp
ressing this slow gowth: “ You can have the olive from the father, but the pis
tachio from the grand-father” . A well-cared 20 year old pistachio tree can give
10 kg. o f fruit, whereelse, 100 year old fully grown and healthy one can give
around 150 kg. o f fruit. Thas is why, in the M iddle East countries a pistachio
tree is called “ G olden Tree” . Because they give fruit late, pistachio trees are
planted as secondary agriculture with olive and vineyard, in the south-East
Anatolian region.
At the end o f August and in September, ripened fruit is picked and dried.
Some o f the picked fruit is consum ed as fresh, in the region it has been grown.
Some part o f the dried fruit is roasted with salt then and sold as dried fruit.
Pistchio is one o f the most used fruit in the making o f ice-cream , cakes and
sweets with its beatiful inner green color, faint mastic smell, delicious taste,
and the fat and protein it contains.
Pistachio is a valuable fruit because its production is scarce in the w orld.
Turkey is in the first row among countries producing pistachio. A great quan
tity o f the pistachio obtained from the south-east region is exported to A m eri
ca in the first place and than to many European and Arab countries. Some
o f the main pistachio types grown in the region are: pink pistachio, red pistac-

FIGURE: 4 — Increase seen in the number of Pistachio trees between
the years 1982-1986 in the So^uth-Eastern Anatolian
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FIGURE: 5 — Pistachio Production
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hio, dark red pistachio, round pistachio, roundish pistachio, long pistahio, aro
matic pistachio, etc. The most dem anded ones on the market are, long, red
and dark red pistachios.
CONCLUSION:
Pustachio culture has been done inAnatolia, which is one o f the hom e
lands o f pistachio, ever sice from very old times. In Anatolia, especially in South
east Anatolia, the num ber o f wild pistachio kinds which can be used as stocks
and the num ber o f their hybrids reach to millions.
Turkey is in the first row in the w orld in relation to its width o f pistachio
areas. South East Anatolia which has the suitable climate conditions for pis
tachio culture is the region where pistachio is grown abundantly. 89.5 % o f
the pistachio trees in Turkey (1984) are in this region. Pistachio trees grow
especially in the M iddle Fırat section, in the areas close to the Mediterranean
region and on the Gaziantep, Şanlıurfa, and Adıyaman plateaus covered with
limestone (Figure I). Turkey com es first in pistachio production among the
countries growing pistachio. The average pistachio production in Turkey 25.200
tons. 23.280 tons, that is 92 % o f this amount is obtained from the South-Eastern
Anatolian region. P rodu ction amount is small com pared to the num ber o f tre
es in the region. This is because o f the insufficiency o f production due to neglection. P rodu ction per tree is around 1.5 kg. W hereelse, other countries
growing pistachio receive 4-5 times o f this amount. The num ber o f young tre
es which does not give fruit is 10.256.000. Every year, about 200.000 o f this
num ber jo in the trees giving fruit. However, this increase is not enough. The
region has a great potential for the developm ent o f pistachio culture. Millions
o f wild pistachio trees in the region have been waiting for grafting. For this
reason, the grafting activities in the region must be quickened. W hen grafting
activities are intensified and produ ction is increased with adequate care, pis
tachio production in the region will be m ore abundant and more money will
enter into ou r country through the exportation o f pistachio which has buyers
all the time.
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