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Türkiye’de tarım alanlarının coğrafi dağdışı, bilhassa doğal çevre
özelliklerine, yâni fiziki etkenlere bağımlılık gösterir. Yüzey şekillerinin
durumu, iklimin elverişliliği veya elverişsizliği, doğal bitki örtüsü, top
rak ve hidroğrafya şartları doğal olarak tarım alanlarının dağılışım
tayin etmiştir.
Yurdumuzdaki tarım alanları akarsu vadi tabam ovaları, tektonik
ovalar, kıyı ovaları, delta ovaları, karstik ovalar, plato ve aşınım düzlük
leri ile eğimi müsait yamaçlarda yer almaktadır.
Türkiye’de ekili dikili topraklar genellikle dağınık parçalar halinde
olup, bunlar birbirinden elverişsiz sahalarla ayrılmıştır. Tarım alanları
nın fazla dağınıklık gösterdiği asıl yerler, dağ sıralarının çok yer tuttuğu
kenar bölgelerimizle Doğu Anadolu bölgemizdir. Gerçekten buralarda
ziraat yapılan toprakların, birbirinden elverişsiz boş sahalarla ayrılmış
parçalar halinde, vadi tabanlarına, yamaçların müsait yerlerine (seki
lere), platolar üzerine, hattâ dağlar arasında rastlanan çanak biçimli
çukurlara serpildiği görülür. Tarım alanlarında görülen bu dağınıklık
relyefin kuvvetli oluşundan ileri gelmekte ve bunda suyun yokluğu önem
li bir rol oynamamaktadır.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi düzlüklerin geniş yer tut
tuğu bölgelerimizde, her ne kadar yağışlar kenar bölgelere göre eksilmiş
bulunmakta ise de, iklim şartları hemen her tarafta fazla suya ihtiyaç
göstermeyen hububat ekimine imkân verir. Bu bölgelerimizde tarım
alanları ancak yer şartlarının elverişsizliği (fazla geçirimlilik, tuzluluk
v.b.) nedeniyle kesintiye uğrar.
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan ‘‘Tarımsal Yapı
ve Üretim” adlı bültenlerde Türkiye’nin dokuz “ Tarım Bölgesi” ne ayrıl
dığım görmekteyiz. Bu bölgelerden bazıları komşu bulundukları deniz
lere göre Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz şeklinde isimlendirilmiş
olup, iç kısımda kalan yerler de Orta Kuzey, Orta Güney, Orta Doğu,
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Kuzeydoğu, Güneydoğu olarak isimlendirilmiştir1. Bu taksimatın, coğrafi
bölgelerimizin özelliklerine dikkat edilmeksizin sadece illeri gruplamak
suretiyle yapıldığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle coğrafi yönden
önemli bir fikir edinilememektedir. Ekte sunduğumuz haritada görüle
ceği üzere, Güney Marmara kıyılarının bir kısmı Marmara Bölgesi yerine
Ege Bölgesine verilmiş bulunmakta; Orta Karadeniz Bölümündeki
Amasya ilimiz ile Doğu Anadoludaki Malatya ve Tunceli illerimiz birbiriyle tezat teşkil eden coğrafi özelliklere sahip oldukları halde, aynı
bölge (Orta Doğu) içinde mütalaa edilmektedirler. Yine bu bölgelemede
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun relyef farkına dayanan ayrı
lığı hesaba katdmamıştır. Bu itibarla, daha doğru sonuçlar elde edebil
mek için coğrafi bölgelerimizi ele alarak tarım alanlarının dağılışını ve
doğal çevreyle ilişkisini incelemeye çalışacağız.

K A R A D E N İZ BÖLGESİ
Karadenizi batıdan doğuya doğru kuşatan bu bölgemizi, doğal
özellikleri bakımından bazı farklılıklar göstermesi nedeniyle kendi
içerisinde üç ayrı bölüm halinde inceleyeceğiz.

1— Doğu

Karadeniz Bölümü:

Batıda Ordu yakınlarında Melet Irmağından doğuda Rusya sınırına
kadar uzanan Doğu Karadeniz Bölümü, morfoloji ve iklim özellikleri
yönünden başlıca üç üniteye ayrılır. Bunlar:
a) Kıyı Şeridi ve Gerisindeki Dağlık Saha
b) Kelkit-Çoruh Oluğu
c) Bu oluk güneyindeki dağlık saha.
a)
K ıy ı Şeridi ve Gerisindeki Dağlık Kuşak : Bu bölümde kıyı dağ
ları, yok denecek kadar daralmış olan şelf kuşağına çok dik yamaçla iner.
Dağların dik bir duvar gibi inmesi sonucunda kıyı şeridi yok denecek ka
dar daralmıştır. Bu nedenle kıyı kuşağında tarım alanları çok az yer
işgal eder. Tarım alanları ekseriya gerideki yamaçlarda, meylin müsait
olduğu kesimlerde, eskiden Flandrien Trangresyonu sırasında deniz al
tında kalan taraçalarda yer almaktadır. Kışın Balkanlardan inen gezici
1 Tarımsal Y ap ı ve Üretim 1984.
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depresyonlar, yazın Azor yüksek basıncından Basra Alçak Basınç mer
kezine doğru akan hava kütleleri, Karadeniz üzerinde oldukça uzun bir
mesafe kat ettiklerinden dolayı, Doğu Karadeniz Bölümü, özellikle kıyı
şeridi fazla yağış alır. Yağış miktarının fazla olmiısında kıyı çizgisinin
hâkim rüzgâr doğrultusuna dik gelmesi ve gerideki dağların yüksek
oluşunun da etkisi vardır. 0 itibarla, dağlık kuşak gür ormanlarla ör
tülüdür. Meylin dikliği ve ormanın tarım alanlarını engellediği bir gerçek
tir. Ancak, tarla açmak amacıyla tahrip edilen sahalar, başlıca ziraat
alanlarını oluşturmaktadırlar. Bu bölümde yaz kuraklığı yoktur. K af
kas Dağları kuzey ve kuzeydoğudan gelen soğuk hava kütlelerine karşı
engel oluşturmakta ve bu kesimde daha ılıman şartların belirmesine im
kân vermektedir. Bu yüzden fındık, narenciye, çay, mısır ziraati geliş
me imkânı bulmuştur.2
Kıyı şeridi ve gerisindeki dağlık kuşak kendi içerisinde farklı özelliklikler göstermesi nedeniyle üç yöreye ayrılmaktadır. Bu yöreler:
— Ordu Giresun Yöresi
— Trabzon Yöresi.
— Rize-Hopa Yöresi’ dir.
Ordu-Giresun Yöresi: Bu yöreye özelliğini veren esas unsur, iklim
ve tarımdır. Melet Irmağı ile Tirebolu yakınında denize karışan Harşit
Suyu’nun iki tarafında farklı ikliın şartları hüküm sürer. Bu çayın doğu
sunda (Trabzon Yöresinde) yıllık sıcaklık ortalaması, yıllık sıcaklık far
kı, en soğuk ay ve en sıcak aylara ait sıcaklık ortalamaları, Melet Irmağı’
na kadar uzanan batı bölüme yâni Ordu-Giresun Yöresine nazaran daha
yüksektir. Buna karşılık, yağış tutarları kıyı çizgisinin yağmur getiren
rüzgârlara paralel seyretmesi yüzünden daha düşüktür. Bu durum
nedeniyle, Ordu-Giresun Yöresinde fındık, Trabzon Yöresinde tütün ve
zeytin hâkim duruma geçer.
Trabzon Yöresi: Harşit Çayı ile Of kasabası arasında kalan bu yöre
nin özelliği Ordu-Giresun ve Rize Yöresinden daha az yağış almasıdır.
Dört adet kayı taraçasının yer aldığı kıyı bölümünde yağışta farklılıklar
görülür. Bu nedenle yağış alan Vakfıkebir-Ar aklı arasında zeytinliklere
rastlanır. Tütün ise kıyı şeridinin en kurak kısmında yetiştirilir. Burada
tahıla ayrılan tarlaların % 90’nını mısır işgal eder. Bu yörede ayrıca
fasulye, elma, armut, portakal, mandalina yetiştirilmektedir.
2 Güney, S. T ürkiye Ziraatinin Coğrafî Esasları. Sa: 22.
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Rize-Hopa Yöresi: O f’ ta denize karışan Haldizen Irmağı ile Rusya
sınırındaki Sarp kasabası arasında uzanır. Bu yörenin özelliği, bölgenin
ve Türkiye’ nin en yağışlı kesimi olmasıdır. Yağış artışının bir sonucu
olarak, Trabzon Yöresinin tütün ve fındık bahçeleri Rize Yöresinde
4 -14 km. arasında oynayan ve batıya doğru gidildikçe yükseltileri azalan
kıyı taraçalarının da yer aldığı sahil boyunda önemini kaybeder. Bu y ö
renin önemli tarım alanları çay plantasyonları halindedir. Çayın yetiş
tirildiği sahalar, kuvvetli asit lateritik toprakların yayılışına bağlıdır.
Çay ziraatinin yaygınlaşması sonucunda eskiden beri bu yörede ekilen
mısırın ekim alanı daralmıştır.
b) Kelkit Çoruh Oluğu :
Kuzeydeki dağlık kuşağın deniz tarafından gelen yağışları engelle
mesi sonucunda Kelkit-Çoruh Oluğu kurak bir yöre olmuştur. Kenar
dağların Çoruh’ a dönük yüzünde yağışların birden azalması, etkisini
ziraat hayatında da göstermektedir. Kıyı dağlarının güney yamaçların
da hayvancılık ağır basmakla beraber, kıyı kuşağındaki mısır alanları
yerini burada buğday, arpa ve diğer hububata bırakır. Güneşli, sıcak
havaları seven çeşitli meyva bahçeleri alanlarını genişletme imkânı bu
lur. Meselâ, Gümüşhane ve çevresi elma, armut, zerdali ve vişne bahçe
leri ile örtülüdür. Bayburt Ovasında bol miktarda tahıl, keten, patates,
meyva-sebze, şekerpancarı ve mısır yetiştirilir. Yağışların daha azaldığı
ve Akdeniz İklimine benzer bir mikro klima alanı halindeki Yusufeli ile
Artvin’ e doğru sebze ve tahılın yanı sıra bağlar ve zeytinlikler belirir.
Artvin’ den sonra Borçka ile Rus sınırı arasında narenciye bahçeleri yer
almaya başlar.
c) Kelkit-Çoruh Oluğu Güneyindeki Dağlık Alan :
Karadenizle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ ya geçişi sağlayan bu
sahada, yağışlar Kelkit-Çoruh Oluğuna nazaran yükselti etkisiyle art
makta, fakat serin geçmektedir. Daha ziyade, tahıl tarımına elverişli
şartlar egemendir. Bu yörede yer alan Tortum Çayı vadisi boyunca mey
va ve sebze bahçeleri, Ardanuç’ ta ise tütün, bağ ve kısmen zeytinliklere
rastlanır.
2 - Orta Karadeniz Bölümü
Batıda Gerze ile Alaçam arasında yer alan Çayağzı ile Çorum ku
zeyindeki Lâçin’ den çizilecek kavisli bir çizgiden başlayan Orta Kara-
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deniz Bölümü doğuda, Ordu’da denize kavuşan Melet Çayı-Şuselıri
hattında sona erer. Bu bölüm, İç Anadolu ile sınır teşkil eden Deveci
Dağlarıyla güneyden kuşatılır. Bu dağ sırası batıya doğru yükselti kay
bederek İç Anadolu platolarına intikal eder. Orta Karadeniz Bölümün
de, özellikle Samsun güneyindeki dağların önemli bir yükseltiye sahip
olmamaları, kıyının ılıman tesirlerinin iç kısımlara ulaşmasını kolaylaş
tırmıştır. Bu nedenle, İç Anadoluya komşu geçiş sahasında her iki böl
genin iklim ve bilki örtüsü özellikleri dikkati çeker.
Bu bölümde tarım alanları bakımından başlıca üç yöre ayırtl edebili
riz. a) Çarşamba ve Bafra Delta Ovalan, b) Çanik Dağları, c) Kelkit
Oluğu ile Orta Yeşilırmak Havzası.
a) Çarşamba ve Bafra Delta Ovaları: Doğuda Yeşilırmağın oluş
turduğu Çarşamba Ovası ile batıda Kızdırmağın meydana getirdiği Bafra
Ovası, en elverişli tarım alanı durumundadırlar. Yeşilırmağın Kızdır
mağa oranla daha fazla alü .'yon taşıması sonucu Çarşamba Ovası,
Bafra Ovasına göre daha büyüktür. Bafra Ovasının doğusundaki lâgün
bölgesi ziraate elverişli olup, gür otlakların yeşerdiği bu alan büyükbaş
hayvancılığa zemin hazırlamıştır. Her iki delta alanında da iklim ve top
rak özellikleri tütün zira atine elverişlidir. Çünkü yaz mevsimi burada
doğuya nazaran daha sıcak geçer ve yağışta bir azalma görülür. Suyun
1—2 m. derinde olduğu bu delta ovalarında tütün fazla gelir getirmekte,
fakat kalitesi düşük olmaktadır. Motopomplarla yapılan sulamalar
sayesinde tütün dışında sebze, bostan, mısır ile kuru zeminlerde tahıl
yetiştirilir.3 Yeşilırmak deltası doğusunda fındık, mısır ve patates
tarımı yaygınlaşır. Ünye’de yok denecek kadar az olan fındık,
Ordu’ da çok yoğun bir hal alır.

b) Canik Dağları :
Kıyıdaki deltaların gerisinde yer alan Canik Dağlan, Yeşilırmak
ve diğer akarsularca derince yarılmış olmasına rağmen, yüce bir yazı ol
ma özelliğini korumaktadır. 3. zaman sonlarında aşınmış olmasından
ileri gelen 700-800 metrelik bir peneplen üzerinde aşındırmaya dayanıklı
nisbî yükseltileri 500-1000 m. arasındaki sertgenlerin bulunduğu bir dağ
manzarası görünümündedir. Bu özelliklere sahip Canik Dağları’nın üst
kısımlarına çıkıldığında, bu ünitenin sanıldığı gibi fazla arızalı olmadığı,
hattâ ova görünümündeki düzlüklerin geniş yer tuttuğu gözlenmiştir
3 Koksal, A . Bafra Ovasının Coğrafya Etüdü.
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(Erbaa-Doğanyurt Bucağı kuzeyinde ve Reşadiye-Bereketli Bucağı
çevresinde). Bu düzlükler yörenin önemli tarım alanlarını oluştur
maktadır.4 Ayrıca hayvancılık Canik Dağlarının egemen ekonomik
unsuru durumundadır.

c) Kelkit Oluğu ve Orta Yeşilırmak H avzası:
Canik Dağları güneyinde uzanan doğu-batı doğrultulu dar kelkit
oluğunun yukarı bölümünde kışlar sert geçtiği için, buğday ziraati
hâkimdir. Niksar’ dan itibaren Kelkit Vadisinin genişlemeye başlama
sıyla tarım alanları da genişleyerek Erbaa ve Taşova’ya doğru uzanır.
Kuzeyin serin rüzgârlarına karşı Canik Dağları ile korunan bu olukta
kışlar daha dıman geçtiğinden çeşitli ürünler yetiştirilir. Güneye bakan
yamaçlarda bağlar, meyvalıklar yer alır. Erbaa-Taşova arasında en
yaygın ürün tütündür. Bunun yanı sıra şekerpancarı, sebze, son za
manlarda ayçiçeği, tahıl bu yörenin önemli tarım ürünleridir.
Orta Karadeniz Bölümünün önemli tarım alanlarının yer aldığı
diğer bir saha, Orta Yeşilırmak Hav zasıdır. Güneyde Deveci Dağları ile
Yeşilırmak kuzeyinde uzanan dağ sırası arasında genel doğrultulan
GGB— K K D olan tektonik ovalar yer almaktadırlar. Bunların en
önemlileri Tokat-Turhal arasında uzanan Kazova ile batıdaki Turhal
ve Zile Ovalandır. Belirtmiş olduğumuz bu saha yörenin en önemli tarım
alanıdır. Şekerpancarı, tahıl, sebze ve meyva, son zamanlarda ekim
alanı bir hayli genişleyen ayçiçeği bu ovaların hâkim tarım ürünleridir.
Turhal-Amasya arasında Yeşilırmak vadisi boyunca devam eden alüvyal sahalar ile Suluova-Merzifon-Çorum-Mecitözü; Çekerek Irmağı bo
yunca Göynücek-Gediksaray çe\ resi bellibaşlı tarım alanlarıdır. Y u 
karıda sözünü ettiğimiz ovalan ve düzlükleri çevreleyen yüksekliklerin
yamaç ve üst kısımları hububat ve bakliyat yetiştirilen yerlerdir.

3 - Batı Karadeniz

Bölümü:

Orta Karadeniz Bölümünde alçalan dağlar, burada tekrar yükseklik
kazanmakta ve yüzeyde düzlüklerin yaygınlaştığı dağlık saha geniş yer
kaplamaktadır. Bu nedenle tarım alanları daha çok dağlar arasındaki
depresyonlara ve akarsu vadilerine bağlı bir dağılış göstermektedir. Bu
4

1986 Ağustos ayında Y rd. D oç. Dr. Mesut E libüyük ile birlikte yaptığım ız araştırma

gezisi sırasında Erbaa K uzeyinde ve Reşadiye-Bereketli Bucağı çevresinde Canik Dağlarının
üzerinde geniş düzlüklere rastlanmıştır.
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bölümde de Doğu Karadeniz de olduğu gibi, kıyı şeridi dardır. Yağışın
bol olduğu kıyı kesiminde mısır tarımı yaygın olmasına rağmen, iç kı
sımlarda kuraklık yüzünden tahıl daha yaygındır. Batıda Düzce Ovasın
da tütün ve fındık alanları geniş yer kaplamaktadır. Uzayıp giden akar
su boylarında meyva bahçeleri, şekerpancarı, ayçiçeği, kenevir, pirinç
tarlaları geniş yer tutar. Gökırmak boyunca Taşköprü, Boyabat, Dura
ğan: Devre?. Çayı boyunca Tosya; Filvos boyunca Karablik-ÇaycumaHisarönü arasındaki düzlükler bu bölümün başlıca tarım alanlarını
oluştururlar.

M ARM ARA BÖLGESİ
Marmara Denizi çevresinde bulunan ve ismini bu denizden alan
Marmara Bölgesi, Yıldız Dağları ve Ergene, Çatalca-Kocaeli ile Güney
Marmara olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır.5
1Yıldız Dağları ve Ergene Bölümü: Trakya kesiminde yer alan bu
bölüm, m orfoloji, iklim, bitki örtüsü, hidroğrafya, toprak hususiyetleri
bakımından farklı iki yöreden oluşmaktadır. Bunlar: Tarım alanlarının
az yer kapladığı Yıldız Dağları ile tarım alanlarınca zengin Ergene Hav
zasıdır.
a)
Yıldız (Istrancaj Dağları Y öresi: Trakya’ nın K D kenarı Istranca Dağlarıyla işgal edilmiştir. Fazla yüksek olmadığı halde, önemli
bir iklim ve biyocoğrafya sınırı meydana getiren lstrançalar bir orman
yöresidir. Reliefin hafiflediği Ergene Havzasına bakan yamaçlarında or
man örtüsü tahrip edilerek az çok düz zeminli yerler tarla haline getiril
miş, bunun aksine bazı sınırlı kesimlerde orman örtüsü sürekliliğini ko
rumuştur. Bu yöre iklim bakımından daha çok Karadeniz’ e benzer. Bu
sebeple orman örtüsü gür bir şekilde gelişmiştir. Yağış özelliği nedeniyle
Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi, mısır ziraati burada geniş yer tutar.
Ayrıca buğday, ayçiçeği, şekor pancarı, tütün ile Istrancalar’ dan inen
akarsu boylarında sebze ziraati geniş yer tutar. Fazla arızalı olmayan
güneyde ziraate elverişli geniş topraklar mevcuttur. Nadas uygulamasına
rağmen ziraat hayvancılıktan daha ileri durumdadır. Yüksek ormanlık
kesimlerde ise, tarımdan ziyade küçükbaş hayvancılık yapılır.
Güneyde Saray-Kıyıköy oluğunda platoların sık bir akarsu şebekesi
ile fazlaca parçalanarak koni biçimli tepelerin meydana gelmesi, bu kı
5 Darkot, B . - Tuncel, M .: Marmara Bölgesi Coğrafyası.
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sımda ziraat alanlarını daraltmıştır. Burada daha çok tahıl, mısır, pata
tes, fasulye yetiştirilir.
b) Ergene H avzası: Kuzeyde Istranca, güneyde Ganos ve Koru
Dağları ile sınırlanan Ergene Havzası, üzeri Ergene Nehri ve kollarının
taşıdığı alüvyal topraklarla örtülü bir senklinale tekabül eder. Bu havza
alanı, az yağışlı bir yöre olup, 550-600 mm. yağış alır. En yağışlı mev
sim kış, en kurak mevsim yazdır. Bu iklim özelliklerine bağlı olarak, yer
yer orman kalıntılarının yer aldığı bir bitki örtüsü görülür. Sonradan
yetiştirilmesi mümkün olmayan gürgen, meşe gibi ağaçların bugün step
içinde görülmesi, ormanın tarla açmak amacıyla tahrip edildiğinin açık
delilidir. Bu özelliklere sahip, Ergene Havzasında buğday, mısır, ay
çiçeği, şeker pancarı, çeltik, susam, bostan ziraati yapılmaktadır.
c) Ganos-Korudağ Y ö resi: Güneyde yer alan bu dağlık sahada
Ganos Dağı’nın güneye bakan yamaçları bağlarla kaplıdır. İklimin ılı
man geçmesi yüzünden zeytin ağaçları ile dutluklar ve meyva ağaçlan
geriye kalan yerleri işgal ederler. Ganos Dağında yaz kuraklığı ve tah
rip yüzünden orman örtüsü zayıflamıştır. Oysa Korudağ kızılçam or
manlarıyla kaplı bir dağ kütlesidir.
2—
Çatalca-Kocaeli Bölümü: Çatalca-Kocaeli Bölümü Karadenizle
Marmara arasında kalan ve İstanbul Boğazıyla ikiye ayrılan bir kıstak
özelliğine sahiptir. İklim bakımından Akdeniz ve Karadeniz iklimi ara
sında bir geçiş tipi arz eder. Marmara kıyılarında Akdeniz iklimi özelliği
hâkim olduğu için, zeytin ağaçlarına rastlanır. Karadeniz kıyılarında ise,
mısır, başlıca ziraat ürünüdür. Plâto sathında ise, hububat önem kaza
nır. Çatalca-Kocaeli Bölümünü üç yöre halinde ele alacağız.
a) Çatalca Y öresi: Bu yörede Istranca Dağlan yüksekliğini kaybe
der ve peyzaja vadilerle yarılmış, genel olarak K B -G D doğrultusunda
eğimli plâtolar sahası hâkim olur. Burada genel olarak akarsuların akış
yönü Marmaraya doğru olup, aşağı kısımlarda alüvyonlarla dolmuş uzun
ovalara rastlanır. Plâto yüzeylerinin geniş yer tutması ve geçirindi bir
yapıya sahip bulunmasından dolayı az verimli tarım alanlarını oluştu
rurlar. Tabanı verimli ovalara Marmara ve Karadeniz kıyılarına yakın
kısımlarda rastlanır. Bu ovaların az yer işgal etmesi tanm alanlarım sı
nırlamıştır.
b) Kocaeli Y öresi: İzmit Körfezinin güney kıyılan yöre dışında
kalmasına karşılık, Kocaeli yöresi İstanbul Boğazı yakınlarına kadar
uzanır. Burası da Çatalca Yöresinden daha yüksek bir plâto yüzeyi
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dir. Su bölümü çizgisinin Marmara kıyısı yakınından geçmesi nede
niyle, Çatalca Yöresinin aksine akarsuların çoğu Karadenize doğru
akış gösterirler. Bu sebeple ovalaı Karadeniz kıyısında toplanmıştır.
Bu yörenin tarım alanları sanayileşme ve yerleşme faaliyetleri ne
deniyle bozulmuştur.
c)
Adapazarı Y ö resi: Kocaeli Platosu güneyinde ona paralel uzanan
fakat, batı bölümü deniz istilâsına uğramış bir oluk ulanır. Bu oluk
içerisinde Sapanca Gölü’nüıı doğusunda ve batısında elverişli tarım
alanları yer alır. Sakaıya Nebri ile kollarının getirmiş olduğu alüv
yonlarla doldurularak oluşan Adapazarı Ovası ile Karadeniz kıyısın
daki teşekkül halindeki delta ovası önemli tarım alanlarıdır. Adı
geçen ovada en yağışlı mevsim kış ve ilkbahardır. Bu nedenle burada
bozulmuş veya gecikmiş bir Akdeniz Yağış Rejimi söz konusudur. Bu
yörede meyva (elma), buğday, mısn, patates ve şeker pancarı en yaygın
ziraat ürünleridir. Yaz mevsiminin bir miktar yağışlı olması ne
deniyle veya hava nemli olduğu için buğday ziraatine pek elverişli
değildir. Mısır için elverişli şartların olmasına rağmen, başlıca gıda mal
zemesinin buğday olması yüzünden mısırın ekim alanı buğdaymkind.en
daha dardır.
3Güney Marmara Bölümü: Marmara Denizi güneyini çevreleyen
bu bölümde yer alan önemli tarım alanları İznik-Ulubat-Manyas Gölleri
çevresindeki ovalar ile Sakarya Susurluk, Nilüfer, Kocaçay, Gönen ve
Karamenderes gibi akarsuların vadileri boyunca uzanan alüvyal düzlük
lerdir.
Bu bölümün büyük kısmında Akdeniz İklimi görüldüğü için, özel
likle kuzey rüzgârlarından korunan kısımlarda zeytin bahçeleri, bağlar
ve diğer meyva bahçeleri önem kazanır. Dağ ve plato sahalarında tahıl,
ovalarda yine tahıl, şekerpancarı, ayçiçeği, sebze-meyva, bağ, pamuk,
zeytin, mısır ziraati ön planda yer alır.

EGE BÖLGESİ
Yurdumuzun Ege Denizine bakan ve adını bu denizden almış bulu
nan Ege Bölgesi, kendine komşu olan Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu ve
Marmara Bölgesinden farklı birtakım özelliklere sahiptir. Akdeniz Böl
gesinin kıyı çizgisine paralel, onun hemen gerisinde dar ve yüksek bir
duvar gibi yükselen dağları, Ege Bölgesinde yerini çoğunlukla tek başına
duran, daha az yüksek ârızalara terkeder. Birbirinden çok kere doğu-

140

ALİ Ö ZÇ A Ğ LA R

batı doğrultulu oluklarla ayrılmış Ege Bölgesi Dağları Akdenizdekilerin
aksine kıyıya paralel değil, dikey veya verev inerler. Ege Bölgesi, doğubatı doğtultulu çöküntü hendeklerinin yukarı ucundan geçmek üzere,
kuzeyde Sındırgı ile güneyde Acı Göl havzasındaki Çardak arasında çizi
lecek bir çizgi ile hemen hemen eşit alanlı “ Asıl Ege ” ve “ İçbatı A n a 
dolu” Bölümlerine ayrılır. Her iki bölüm morfoloji, iklim, bitki örtüsü,
toprak, hidroğrafya özellikleri bakımından farklılıklar gösterdiğinden,
tarım alanlarının dağılışı ve yetiştirilen ürünler de farklıdır. Bu nedenle
Ege Bölgesini iki bölüm halinde ele alacağız.
1 - Asıl Ege Bölümü: Bu bölüm kuzeyden güneye doğru doğubatı doğrutulu, içerisinde akarsuların bulunduğu tektonik oluklardan
ibarettir. Bunlar: İçerisinden Edremit ve Havran Çayının aktığı
Edremit Ovası ile, Bakırçay-Kumçay, Gediz, Küçük Menderes ve
Büyük Menderes oluklarıdır. Bu olukların, içerisinden geçen akar
suların biriktirdiği alüvyonlarla dolması ve kıyıda deltalar meydana
getirmiş olmaları nedeniyle geniş tarım alanları meydana gelmiştir.
Asıl Ege Bölümünde (Ege Denizi kıyılarında ve doğu-batı doğrultulu
ovalarda) Akdeniz İklimi hüküm sürmektedir. Bu kısımda yazlar sıcak
ve kuraktır. En sıcak ayın ortalaması 25-27 derecedir. Ancak, Akdeniz
kıyılarına nazaran daha kuzeyde yer alması ve Ege kıyılarının kuzey
den gelen soğuk rüzgârlara nisbeten açık bulunması nedeniyle kışlar
daha serin geçer. Ocak ayında ortalama sıcaklık 7-9 derecedir. Sıcaklık
sıfır derecenin altına daha sık düşebilir; İzmir’de minimum sıcaklık
— 8 .2 derecedir. Yağış ortalaması 500-1000 mm. arasında değişmektedir.
Kış mevsiminin yıllık yağışlardan payı % 50’ yi geçer. Kıyıdan iç kısım
lara doğru gidildikçe yağış azalmakta ve 100-200 km .sonra Akdeniz
iklim şartları da kaybolmaktadır. Ege kıyılarında deniz ve kara mel
temleri daha etkili olmakta, bilhassa öğleden sonra denizden karaya doğ
ru esen ve imbat denilen deniz meltemleri havanın rutubetini kısmen
yükseltir. Böylece şiddetli kuraklık ile buharlaşmaların ziraat hayatı
bakımından olumsuz etkisi nispeten önlenmektedir.6 Bu iklim özellik
leri sayesinde özellikle gerçek sıcaklığın sıfırın altında — 8, — 10 dere
ceye inmemesi nedeniyle kıyı şeridinde, Gediz, Büyük Menderes, Küçük
Menderes deltaları ile graben sahalarında zeytin, incir, narenciye, pa
muk, susam, yer fıstığı gibi ürünler yetiştirilmektedir.
2 - İçbatı Anadolu Bölümü: Graben ve horstlar sahası doğuda ye
rini gittikçe yükselen bir eşik bölgesine terk eder. Burası 900-1300 m.
6 Göney, S.: Türkiye Ziraatm in Coğrafi Esasları Sa: 20-21.
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yüksekliğe sahip, plâtolar ve bu plâtolara oturmuş tek başına dağların
hâkim olduğu, nadas alanlarının daha geniş sahalar işgal ettiği, ekstansif hayvancılığın daha geniş sahalara yayddığı Içbatı Anadolu Eşiği’ dir.
Bu bölüm, iklim ve dolayısıyla tabiî bitki örtüsü itibariyle İç Anadoludan başka Marmara yoluyla Karadeniz, Ege yoluylada Akdeniz tesirle
rinin sokulma imkânını bulduğu bir intikal alanıdır. İçbatı Anadolu
Eşiğinin doğu kısmında belirgin olan İç Anadolu iklim tesirleri K B ’ya
doğru giderek azalır ve yerini Marmara iklim özelliklerine terk eder.
Asıl Ege Bölümüne komşu alanlarda ise, bu bölümün özellikleri egemen
olur. Doğrusunu söylemek gerekirse, genel hatlardaki benzerliğe rağmen
İçbatı Anadolu Bölümünde bir iklim intikalinden ziyade iklim eleman
larının üç bölgedekinden biri veya ikisine benzerliği söz konusudur. Böylece ortak tarafları yanı sıra iklim ve tabiî bitki örtüsü bakımından bir
birinden farklı bir takım yöreler tesbit edilebilir. Bu itibarla İçbatı Ana
dolu Bölümü: Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar Yörelerine ayrılmıştır.
a) Kütahya Y ö resi: Morfolojik bakımdan İç Anadoluya benzer,
plâtolardan yapılmış bir alandır. Şu farklaki, İç Anadolu’da plâtolar üze
rinde yükselen dağlar tek başına oldukları halde, Kütahya’da diziler
halindedirler. Bunun yanı sıra Kütahya Yöresinin orta kısmında birbi
rinden bâriz olmayan eşiklerle ayrılmış, Kütahya, Köprüören, Tavşanlı
Ovaları gibi tarıma elverişli depresyonlar da yer almaktadır. Bu ovalar
da tahıl, bakliyat, şeker pancarı, ayçiçeği ile meyve ziraatı yapılmak
tadır.
b) Uşak Y ö resi: Bu yörede de Kütahya Yöresinde olduğu gibi
morfolojik yapı İç Anadolu’ya benzer. İklim yönünden daha çok Eğenin
etkisi ile bozulmaya yüz tutan İçbatı Anadolunun özellikleri hüküm
sürer. Burada yazlar daha sıcak olup, kış yağışlarının payı fazlala
şır. Maki formasyonunun ulaşamayacağı kadar yüksek olan bu yörede
meşe, karaşam ve palamut meşelerinden oluşan orman kalıntılarına
rastlanır. Uşak yöresinin başlıca tarım alanlarını bağ, meyva, bakliyat,
tahıl, şekerpancarı, ayçiçeği ziraatının yapıldığı Simav, Gediz, Banaz,
Selendi, Demirci ve Gördes Ovaları ile geride kalan plâtolar oluşturur.
Sulama imkânının az olduğu, iklimin biraz daha sertleştiği plâto ve dağ
lık sahalarda genellikle küçükbaş hayvancılık ve tahıl ziraati yaygın va
ziyet alır.
c) A fyon Y ö resi: İçbatı Anadolu’nun İç Anadoluya en yakın ve
iklim bakımından da iç Anadoluya benzeyen yöresidir. En fada yağış
ilkbaharda olmasına rağmen, kışların daha ılık geçmesiyle bu bölgeden
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ayrılır. Ovaları birbirinden ayıran eşik sahalarında yağılın artmasıyla
orman örtüsü yoğunluk kazanmıştır. Fakat, tarla açmak veya başka tür
lü insan tahribatı yüzünden büyük ölçüde zarar görmüştür. Burası
morfolojik yönden genelde 1300-1400 m. kadar yükselen dağlık bir man5 ara ar? etmekte ve elverişli tarım alanlarını, bu dağlık saha arasında yer
alan Sandıklı, Karakuyu Ovaları ile Çöl Ovası (Haydarlı Ovası), Çamur
Ovası, Karamık Ovası, K a h Düzlüğü, A fyo n Ovası ve Ihsaniye Ovası
teşkil etmektedir. Adı geçen ovalar alüvyonlarla örtülü olup, ekserisi tek
tonik ovalardır. Bu ovalarda tahıl, şeker pancarı, bağ-meyva, haşhaş,
ayçiçeği ziraati önem kazanır.

A K D E N İZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi de herşeyden önce bir tarım bölgesidir. Burada
tarım alanlarının dağılışında toprak, su faktörü önemli rol oynamakta
dır. Bölgenin kıyı kesiminde Çukurova'nın dışında tarıma elverişli düz
lükler çok azdır. Batıda Dalaman, Finike, Antalya Ovalan ile orta ke
simde Silifke Ovası akarsularca meydana getirilmiş küçük alüviyal sa
halardır. Tarlalar bu alüviyal ovalarda ve yer yer vadi tabanlarında y o 
ğunlaşır. O itibarla, ekilebilen yerler kıyı bölgesinde âdeta lekeler halinde
serpilmiş gibidir. Kıyıda yer alan bu ovalarda tipik Akdeniz İklimi hu
susiyetlerinin görülmesi, sulamanın kolay olması nedeniyle", pamuk,
turunçgiller^ muz, susam, yer fıstığı ve tahıl ziraati yapılır. Ayrıca son
yıllarda ulaşım ve nakliye işlerinin kolaylaşması sayesinde kıyı ovala
rında turfanda sebzecilik ve meyvacılık gelişmiştir. Akdeniz Bölgesinde
diğer önemli bir tanm alanı, Amanuslarm doğusunda Maraş’ a kadar
uzanan graben sahasıdır. Hatay bölümündeki Amik Ovasında yer alan
Amik Gölü yapılan drenaj sistemiyle şimdi tamamen kurutulmuş olup,
yararlanılan arazi miktarı arttırılmıştır. Adı geçen bu ovada buğday,
pamuk tarlaları ile zeytin ve incir önemli yer tutar. Amik Ovası kuze
yinde Maraş’ a kadar uzanan olukta, tahıl, sebze, tütün ve pirinç ziraati
yapılır. Amanus Dağları batısındaki kıyı ovalarımn bataklık olmayan
kısımlarında ve dağ eteğinde uzanan sulanabilir birikinti konileri üzerin
de narenciye, turfanda sebze ve yer fıstığı bahçeleri geniş alan kaplar.
Kıyı şeridinden sonra Toroslarla kaplı iç kısımda tanm alanları
çok az yer kaplar. Daha ziyade akarsu vadileri ve özellikle karstik çu
kurlar (uvala-polye) başlıca ekim alanlarını oluştururlar. Şiddetli eroz
yon toprak darlığına sebep olduğu için, taraçalama suretiyle topraktan
yararlanma arttırılmaktadır. Bu bölge ve özellikle kıyı şeridi eski
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zamanlardaki beri nüfuslanmış olduğundan, orman çok zaman önce
tahrip edilmiştir. Yazlan çok sıcak ve kurak geçtiği için akarsulardan
uzak kalmış olan sahalarda su sıkıntısı çekilir.

İÇ AN ADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu Bölgesi, morfolojik yönden bakddığmda batı ve doğuda
birbirine kavuşan Toroslar ile Kuzey Anadolu Dağlan arasına hapsolmuş, batıdan doğuya doğru yükselen büyük bir çukur sahadır. Bu böl
gede tarım alanlarının dağılışı birinci derecede morfolojinin etkisi altın
da kalmıştır. Kızılırmak Sakarya, Seyhan gibi ancak birkaç güçlü ırma
ğın sularım denize boşaltabildiği, çoğunlukla 3. zaman tortulları ve vol
kanik örtülerle kaplı olan bu bölgemiz tamamen düz değildir. Aksine
akarsuların 100-200 m. derine gömüldükleri bir plato durumundadır.
H afif dalgalı aşınım yüzeyleri halindeki bu platolar: Haymana, Cihan
beyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok Platolarıdır.
Neojenden daha yaşlı kültelerden yapılı bu platolar arasında alüv
yonlarla örtülü, çoğunda acı ve tuzlu göllerin bulunduğu kapalı havza
durumundaki sahalar bulunur. Bunların başlıcalan: Yukarı Sakarya
Havzası, Sarayönü kuzeyindeki Acı Ova, birbirinden önemsiz eşiklerle
ayrılan Eber-Akşehir, Konya-Karapınar-Ereğli Havzaları, Tuz Gölü,
Kırşehir doğusundaki Sife Gölü Havzası, Erciyes’in güneybatısındaki
Sultan Sazlığı depresyonu ve Kayseri Ovasıdır.
İç Anadolu Bölgesi, kışları soğuk, fakat bu mensimde olduğu gibi
ilkbaharda da yağışlı, yazlan sıcak ve kurak, özellikle yazları ve sonba
har başları tamamen kurak bir iklime sahiptir. En az .yağış alan KonyaKarapınar-Ereğli Havzasında yıllık yağış ortalama 300 mm. nin biraz
altına düşer. İç Anadoluda yükseltinin artmasıyla birlikte yağışmiktarıda çoğalmaktadır. Bu defada yükselti ve meyil şartları tanm alan
larını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu şekilde step ikliminin hüküm
sürdüğü İç Anadolu bölgesinde klimatik ve edafik şartlar nedeniyle
tarım alanları daralmakta ve bu sahalar birbirinden uzak parçalar ha
linde serpilmiş bulunmaktadır. Bu yönden bakıldığında İç Anadolu’da
vaha tipi bir ziraat karakterinin var olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.
İç Anadolu Bölgemiz coğrafi bölüm olarak başlıca dört ana bölüme
ayrılmaktadır. Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak ve
K onya Bölümlerinde platolar üzerinde yükselen münferit dağlar bir ya
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na bırakılırsa hâkim manzara bozkır özelliği taşır. Bunun sonucu olarak
Iç Anadolu’nun bütün bölümlerinde asırlardan beri tahıl ziraati ve hayvancdık yapılmış ve halende yapılmaktadır. Bu bölgemizin hemen hemen
bütün bölümlerinde ortak özellikler çoğunlukta olduğu için bölümleri
tek tek ele almıyoruz. Akarsu boyları ve yerleşme merkezleri etrafında
bahçe ziraati çok sınırlı bir alan işgal eder. Kuraklık nedeniyle nadas bu
bölge ziraatinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Halbuki daha nemli ke
nar dağlık sahalarda tahıl ziraati nadasa başvurulmadan yürütülmekte
ve tahılın yanında büyük ölçüde kültür bitkileri (şeker pancarı, ayçiçeği
vb.) tarımı yapılmaktadır. İç Anadoluda bitkisel toprak tabakası çok
incedir. Bu toprak devamlı bir bitki örtüsüyle korunmadığı için, yam aç
lardan sellerle, düz yerlerden de rüzgârlarla süpürülür (Karapınar çev
resinde olduğu gibi).

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bu bölgemiz tarım bakımından yurdumuzun diğer bölgelerine pek
benzemez. Burada tarım alanlarının üst sınırı, büyük yüksekliklere ula
şır. Batıdan doğuya doğru yükselen bu sınır, Van-Hakkâri çevresinde
Türkiye’ deki en yüksek seviyeye (2400 m.) ulaşır. Bu yüksekliklerin ta
rımsal faaliyetleri sık sık engellemesi yanında söz konusu tarım alanları
bölge yüz ölçümünün % 5 -10’nu işgal eder. Doğu Anadolu’da da tarım
faaliyetleri İç Anadolu’ da olduğu gibi depresyon tabanlarında sürdürü
lür. Şu farkla ki, İç Anadolu’da olduğundan daha seyrektir. Doğu Ana
dolu’da tarım alanlarının dağılışının aralıklı olmasını topoğrafik şekille
rin yanı sıra, nüfus yetersizliğine, zirai teknikteki geriliğe ve ulaşım zor
luklarına bağlayabiliriz. Bu bölgede yürütülen tarım uzun kış soğukla
rına, dolayısıyla kısa bitkisel devreye ve nihayet depresyonlardaki ku
raklığa uymak sorundadır. Ekim alanlarının tamamına yakım yazlık
tahıl ziraatine ayrılmıştır. Tarımsal faaliyetler sadece depresyonların
sulanan kısımlarında bir miktar çeşitlilik kazanır.
Doğu Anadolu Bölgesinde elverişli tarım alanlarının çukur havza
larda toplanmasını bunların sadece elverişli iklim şartlarına haiz olma
sıyla izah edemeyiz. Aynı zamanda depresyonların toprak bakımından
da zengin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orman örtüsünden yoksun
bu bölgemizde şiddetli erozyon sebebiyle meydin fazla olduğu yerlerden
süpürülen topraklar bu kesimlerde birikir.7
7 Erinç, S.: D oğu A nadolu Coğrafyası, sa: 40.
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Doğu Anadolu, orta kısımda doğu-batı, doğu yarısında kuzeydoğugüneybatı; batı yarısında da kuaeybatı-güneydoğu doğrultularında iler
leyen dağlar sırası ile onlar arasına sokulmuş düzlüklerden oluşan bir
bütün topoğrafyaya sahiptir. Güneydoğu Toroslarm kusey eteğinde
onun uzanışına kabaca uymuş ve birbirinden eşiklerle ayrılmış ElbistanMalatya-Elazığ-Bingöl-Muş-Van Gölü-Başkale ve Yüksek Ova Havza
larının meydana getirdiği depresyon kuşağı, bölgenin güneyinde batıdan
doğuya doğru uzanan önemli tarım alanlarını teşkil etmektedir. MonzurKarasu-Aras dağlık kuşağının ötesinde Erzincan-Tercan-Erzurum ve
Aras boyu ovalarından ibaret ikinci bir depresyon kuşağı (Pasinler-Horasan-Kağızman ve İğdır) kuzeydeki tarım alanlarım oluşturmaktadır.
Doğu Anadolu Bölgesini beş bölüme ayırarak incelemek mümkün
dür. Bu bölümler: 1 - Erzurum Kars, 2 - Yukarı Murat, 3 - Van, 4 - Hak
kari, 5 - Yukarı Fırat Bölümüdür.
1 - Erzurum-Kars Bölümü: Bölgede yaz mevsiminin kısalığı, yağış
oynaklığı ve erken donlar çeşitli ziraate imkân vermediği gibi, şiddetli
kışlar yetişen ürünlerin sayısını azaltır. O sebeple ziraatın yapılabildiği
plâtolarla depresyonlarda toprağın % 90’nı tahıl ziraatine ayrılmıştır
(buğday-arpa). Tahıl ziraatinde 2000 m. nin üstündeki alanları, kısa
bitkisel dönemde yetişebilen ve verimi daha fazla olan arpa işgal
eder. Kuzeydoğuda İğdır Ovası küçük bir mikro klima alam olması
nedeniyle Pamuk ve kaysı ziraati yapılmaktadır.
2 - Yukarı Murat Bölümü: Bu bölümde ziraat yapılan topraklar bö
lüm alanının % 4 -5 ’in geçmez. Bu oran Eleşkirt-Doğıı Beyazıt oluğu ile
Murat Irmağı iki yanındaki alçak platolar sayesinde % 9’a çıkar. Fakat
dağlık ve ârızalı Muş İlinde Muş Ovasına rağmen, % 0 .3 ’ e kadar iner.
Ziraat yapılan alanlarda korunaklı, çevresine nazaran nisbeten sıcak,
yamaçlardan taşınmış topraklarla örtülü, sulama imkânlarının arttığı
havza ve vâdi tabanlarıdır. Bununla beraber bölümdeki bütün havza
ve vadi tabanlarının her zaman ve geniş ölçüde sulanıp ekildiği söylene
mez.
3 - Van Bölümü: Bu bölümde de çukurda kalan sulanabilir yerler
tarım alanlarını oluşturmakta ve bunlar nüfusun toplandığı vaha gö
rünümü arz etmektedirler. Çukur, aynı zamanda kuytu, olan bu depres
yonlarda yaz mevsiminin nispeten uzun, daha sıcak geçmesi ziraate
imkân verdiğinden dolayı buralar yerleşmeye daha elverişlidir. O iti
barla sözü geçen depresyonlarda bağ ve bahçelere rastlanır. Buralarda
hayvancılık ikinci plâna düşer. Buna karşılık, Güzelsu, Başkale, Gevar
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veya Yüksek Ova gibi daha yükseklerdeki depresyonlarda bağ ve bahçe
alanları daralır ve ziraat yeniden hayvancılığın gerisinde kalır.
4 - Hakkari Bölümü: Kışları uzun, yazları kurak geçen bu bölüm
de, ekim alanları daralmıştır. Bölümün yüce kısımlarında bitkisel dev
resi kısa olan arpa yetiştirildiği halde, vadi yataklarında buğday yetiş
tirilmektedir. Habur ve Büyük Zap Irmakları boyunca sulama sayesin
de mısır ve baklagiller ziraati yapılmaktadır. Vadilerin düz tabanlarında
ise, batıda bilhassa bağ ve pirinç, Şemdinli, Yüksek Ova ve Çölemerik’
te ceviz, elma, üzüm elde edilmektedir.
5 - Yukarı Fırat Bölümü: Bu bölüm, topografya, iklim ve hidroğrafya şartlarının daha elverişli olması nedeniyle Doğu Anadolu’nun
ziraî yönden en gelişmiş kısmıdır. Bağlar, meyva bahçelerinin büyük
kısmı sıcaklığın artması ve kuraklığın belirginleşmesi sebebiyle sula
manın zaruret haline geldiği Malatya-Elazığ arasındadır. Bunun dışın
da tahıl, tütün, şeker pancarı, sebze yetiştirilen alanlar bu bölümde
geniş yer tutar.

G ÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Coğrafî bölgelerimiz içinde en küçüğü olan Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin reliefi çok sadedir. Bununla beraber Güneydoğu Anadolu,
yurdumuzun en alçak bölgesi değildir. Coğrafî bölgelerimiz arasında
ortalama yükseltisi en az olan Marmara Bölgesidir. Güneydoğu Anadoluda ortalama olarak 500-800 m.ler arası yükseltiye sahip düzlükler yağış
ların azlığı, zeminin fazla geçirimli olması sebebiyle seyrek vadilerle
kenarlarda yarıkbğı için, kenarlardaki plâto görünümü orta kısımlara
doğru yerini daha ziyade ova görünümüne terk eder. Bu plâtolar üzerin
de Urfa doğusunda Tek Tek Dağları (800 m.), Diyarbakırın batısında
zirvesi 1919 m.ye varan Karacadağ’ın geniş ve oval kütlesi; yükseltisi
1500 m. y i geçmeyen Mardin Eşiği yükselir. Burada yazlar sıcak ve ku
rak, kışlar yağışlı ve serin, sıcaklık farkları yüksek olan ve komşu bölge
lerden değişik bir iklim hüküm sürmektedir. Kurak dönem Mayıs’ tan
Kasım’a (5-6 ay) devam etmektedir. Yükseltisi 700-800 m. nin altında
kalan yerler ormanın yetişme imkânı bulamadığı step sahalarıdır. İn
sanoğlunun ormanları tahrip etmesi, çalılık stepteki ağaçları temizleye
rek ziraat sahası açmasının sonucudur. Bu bölgemizi, Diyarbakır H av
zası, Karacadağ, Mardin Eşiği, Urfa ve Gaziantep Plâtoları olmak üzere
5 yöreye ayırmak mümkündür.
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1 - Diyarbakır Havzası: Dicle Nehri ve kolları tarafından sulanan
bu havzada, ekili dikili topraklar havza alanının % 26.5’ ni teşkil eder.
Ekili alanların en büyüğü tahıla aittir. Tahılın başında ön sırayı buğday
alır. Üretim değerlerinin SİLVAN ’ dan Dicle Irmağına yaklaştıkça art
ması sulama imkânlarının fazlalaşmasından ileri gelir. Dicleye kuzey
den ve güneyden karışan derelerin sulanan kısımlarında pirinç ziraati
yaygındır. Tahıldan sonra GD Torosların güney eteklerinde bağlar, Dicle
Irmağı kenarında da karpuz tarlaları geniş yer tutar. Havzada ayrıca
baklagiller, Antep fıstığı, pamuk ve tütün yetiştirilen ürünler arasında
dır.
2 - Karacadağ: Bölgenin ortasında kuzey-giiney doğrultusunda uza
nan ve basık bir kalkana benzeyen, bazalt lavlarından yapılı Karacadağ,
daha ziyade hayvancılık alanıdır. Dağın yüce kısımlarında sulanabilir
düzlüklerde az miktarda pirinç yetiştirilir. Kayalıkların geniş yer işgal
etmesi sebebiyle çadırlarda yaşayan halkın yegâne meşgalesi hayvancı
lıktır.
3 - Mardin Eşiği: Yılda ortalama 640-700 mm. yağış alan Mardin
Eşik arazisi, Diyarbakır Havzasıyla güneyde Suriye’ye intikal eden
düzlüklerin ortasında bol yağışlı bir alan olarak belirir. Fakat, yapısının
kalker olması sebebiyle yağışların büyük bir kısmı süratle zemine Sxzar
ve eşiğin güney ve kuzey yamaçlarından akan dereceleri besleyen
kaynaklar halinde yeryüzüne çıkar. Su darlığı çekilen eşik sathında
hâkim ürün tahıl ve bakliyattır. Mardin Eşiği güneyindeki ovalık
saha, tahıl, badem, incir, üretiminde ön sırayı alır. Dicle Irmağı sayesin
de sulama yapılabilen Mardin-Derik-Gerçüş ve Cizre’de pirinç ziraati
yapılmaktadır.
4 - Urfa Platosu: Fırat’ın doğusunda Karacadağ’ a, güneyde Suriye’
ye doğru uzanan akarsularla yarılmış bir plâtodur. Bu plâtonun üzerinde
nisbî yükseltisi son derece önemsiz sırtlar ile plâtonun güneyinde bu plâtoya körfezler halinde sokulmuş ovalar yer alır (Ceylanpmar, Altınbaşak, Süruç Ovaları). Habur Çayının sağladığı sulama imkânları sayesin
de Ceylanpmar Ovasında pamuk ziraati yapılmaktadır. Plato sathı d o
ğuda lâvlarla, batıda ise yataya yakın marn ve kalkerlerle örtülüdür.
Doğudaki volkanik örtü çok yeni devirlerde ve lâv akıntıları halinde
yeryüzüne ulaştığından aradan toprak oluşumuna imkân verecek zaman
geçmiş değildir. Genç lâv örtüleri plâto sathına arızalı bir görünüş ka
zandırmıştır. Bu ârızalı topraksız alanlar, boş bırakılmış kayalık sahalar
dan veya az verimli küçük ziraat alanlarından ibarettir. Batıdaki plâto
sathı çok sayıda karstik çukurluklarla delik deşik olmuştur. Tabanla
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rında Terra-Rossa toprakları bulunan polyelere rastlanır. BozovaOvacık arasında yer alan depresyon, bölümün en yüksek polyesine teka
bül eder. Tahıl ziraati platonun kuzey ve güney kenarlarında yer alır.
Kısacası ziraî hayat tüflerle kaplı kaynakların bulunduğu küçük alanlar
dışında, Urfa Plâtosunun kuru zemininden kaçarak sulanabilir yer altı
suyuna yakın kenar kısımlarda toplanmıştır.
5 - Gaziantep Platosu: Güneyde Gaziantep Plâtosunun alçak kı
sımlarıyla ovalarda kesintisiz bir şekilde, batıdaki dağlık sahalarda sınır
lı; sırtlarla depresyonların birbirini kovaladığı plâtonun yüksek yerlerin
de ise lekeler halinde ziraat alanlarına rastlanır. Bu yörede en geniş yeri
tahıl ziraati işgal etmektedir. Tahıldan sonra baklagiller (mercimek) ve
Kilis, Gaziantep, Oğuzeli, Yavuzeli ve Araban Ovalarının sulanabilen
kısımlarında pamuk ziraati önem kazanır. Plâto sahasında bağlar geniş
yer kaplar. Zeytinlikler daha ziyade Nizip-Kilis çevresine toplanmıştır.
Buna karşılık ilkbahar donlarının sıklaştığı kuzey bölümde zeytin ağaç
larına çok az rastlanır. Gaziantep Platosu yalnız Türkiye’nin değil Diinyanında sayılı Antep fıstığı alanıdır. Çiçeklenme dönemi olan Nisan ve
Mayıs aylarında aşırı sıcaklardan hoşlanmadığı için Antep Fıstığı plato
nun kuzey bölümünde geniş yer tutmuştur.
6 - Adıyaman Platosu: Adıyaman Plâtosunun % 67 si ziraate el
verişli olup, bu alanın % 58 ni tarlalar, % 10.5’ni bağ ve bahçeler işgal
etmektedir. Tarlalarda en fazla yetiştirilen ürün buğday .olmak üzere
tahıldır. Tahıldan sonra en önemli ürün bakliyat (mercimek, nohut),
Fırat vadisinde Kâhta Deresi boylarında, Kalburcu Suyu’nuıı geçtiği
Adıyaman İlçe Merkezi topraklarında ve Aksu Deresi’nin suladığı Besni
oluğunda toplanmaya zorlamıştır. Sulanabilen Kâhta ve Besni civarın
da pamuk, susam; Gölbaşında şeker pancarı ziraati dikkati çeker. Meyva
bahçeleri ve Antep fıstığı Akdeniz İklimi özelliklerinin ağır bastığı Besni
Ovası ve Gölbaşı çevresinde yer alır.

SONUÇ
Sonuç olarak, Türkiye’ deki tarım alanlarının dağılışının özellikle
topografya ile ilgili olduğunu, bu alanlarda yetişen ürünlerin çeşit ve mik
tarındaki değişikliklerin de iklim, hidroğrafya ve toprak özelliklerine
bağımlılık gösterdiğini söyleyebiliriz.
Doğu Anadolu Bölgesiyle, Karadenizin doğu bölümünde genelde
topografya şartları tarım alanlarını kısıtlamıştır. Oysa diğer bölge ve
bölümlerde tarım alanlarının daha geniş yer kapladığını görüyoruz.
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