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GİRİŞ
Bu çalışmada Türkiye'de haşhaş ve haşhaş tarımının coğrafi
dağılışı ayrıntıya girmeden genel hatlanyla incelenmiştir. Konuya
başlamadan önce genellikle birbiriyle karıştırılan haşhaş ve afyon
kavramlarını tanımlamakta fayda görüyoruz. Haşhaş; kapsülünden
morfin dahil olmak üzere çeşitli alkaloidler, tohumundan yağ elde
edilen, her dal ucunda tek çiçek açan ve tek kapsül oluşturan otsu
yapıda, tek yıllık bir bitkidir. Afyon ise; haşhaş bitkisinin kapsülün
de bulunan, kapsül çizildiğinde süt gibi beyaz renkte bir özsu halin
de olan, havayla karşılaştığında kahverengileşen, önce sıvı nitelikte
daha sonra koyulaşan, bünyesinde 27 ayrı alkaloid bulunduran kim 
yasal bir madde, yani haşhaş bitkisinin özsuyudur.
Haşhaş bir ilaç ve endüstri bitkisi olarak Türkiye için çok
önemli bir ürün olup, afyonun elde edildiği bu bitki, kaçakçılığa
meydan vermemek için tarımı başından sonuna kadar devlet iznine
bağlanmıştır. Tohumlarındaki yağından dolayı yöresel olarak ye
meklik yağ sanayiinde, kapsülündeki alkaloidlerinden dolayı da
tıpta kullanılmaktadır. Bugün ülkemizde haşhaş tarımına izin veri
len iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, İsparta,
Konya, Kütahya, Tokat ve Uşak olmak üzere 10 tanedir.
Dünya’da en önemli haşhaş üreticisi Hindistan, İran, Pakistan
Çin gibi devletler arasında olan Türkiye, haşhaşın anavatanı kabul
*
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edilen bölge içinde, yüksek oranda morfin içeren afyonu ile yurtdışında haklı bir üne sahip durumdadır. Birleşmiş Milletler’e bağlı
olarak çalışan Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu tarafından ha
zırlanan 1995 yılı raporuna göre Türkiye, dünyada yasal olarak en
fazla haşhaş ekimi yapan ülkedir. Yine bu raporda Türkiye’nin
60051 hektardan 80,6 ton morfin hammaddesi ürettiği belirtilmek
tedir (29 Şubat 1996 tarihli Türkiye Gazetesi).
Özellikle son yıllarda ülkemiz ve dünyada uyuşturucu ve keyif
verici maddelerin kullanımının artması haşhaşa olan ilgiyi artırmış
tır. Türkiye uyuşturucu maddeler ile mücadeleye sürekli devam et
mesine rağmen bütün dünyada olduğu gibi uyuşturucu kullanımının
önüne bir türlü geçememektedir. Bu yüzden haşhaş tarımı bizim
için de özel bir yere sahiptir.
Zusammenfassung
In diesem Aufsatz werden wir die Mohnpflanze, die landwirts
chaftlichen Eigenschaften des Mohnes und die geographische Ver
teilung des Mohnbaues in der Türkei untersuchen. Weil der Mohn
ein Arzneirohstoffmaterial ist er eine Pflanze, deren Wert in der
Türkei und in der Welt immer mehr zunimmt.
Im ersten Teil unserer zweiteiligen Untersuchung wird zuerst
die Stellung des Mohnes in der Pflanzenwelt, sein Ursprung und
seine Ausbreitung und danach die pflanzlichen Eigenschaften un
tersucht. Der aus dem ostmittelmeer raum stammende Mohn ist
eine bekannte Pflanze für die Erzeugung des Opiums, das ein Beru
higungsmittel ist.
Der Anbau des Mohns, der wegen der Alkaloiden und Saatge
winnung in der Türkei betrieben wird, ist unter staatlicher Kontrol
le um den Rauschgiftschmuggel zu verhindern. Heute wird in 10
Provinzen der Türkei Mohnbau betrieben. Diese Provinzen befin
den sich in den Übergangszonen zwischen Mittelanatolien und dem
Mittelmeergebiet. Da der Mohn eine industriell genutzte Pflanze
ist, müssen die Anbau genügend Wissen und Erfahrung haben.
Der Mohn kann, wenn im Boden entsprechend genug Feuch
tigkeit vorhanden ist, bei 4 C keimen. Weitere günstige Bedingun
gen sind heiße Sommer mit mittelmäßigem Niederschlag. Die
Mohnpflanze findet ihren optimalen Wachstum in Gebieten mit
Temparaturen zwischen 23-27 C und einem Niederschlag von 600-

Türkiye'de Haşhaş ve Haşhaş Tarımının Coğrafî Dağılışı

125

700 mm Jahr. Diese klimatischen Bedingungen finden sich in Fol
genden Provinzen, in denen auch mit staatlicher Genehmigung
Mohnbau betrieben wird: Afyonkarahisar, Amasya, Burdur,
Çorum, Denizli, İsparta, Konya, Kütahya, Tokat und Uşak.
Der Mohn wird sowohl wegen seinem hohen Ölanteil (4454%), das als Eßöl verwendet wird, als auch wegen des Morphi
ums, das sich in den Kapseln befindet, angebaut. Die Alkaloiden,
die früher durch Schrammen der Kapseln gewonnen wurden, wer
den heute in der Alkaloidenfabrik in Bolvadin direkt auf chemisc
hem Wege erzeugt.
Im zweiten Teil unserer Untersuchung wurden die Entwick
lung und die geographische Verteilung des Mohnbaues in der Tür
kei dargestellt. Der Mohn ist in Anatolien seit der hethitischen Zeit
bekannt. Der Mohn wurde auch der osmanischen Zeit angebaut und
verwendet. W egen des hohen Alkaloitgehalts der Kapseln war die
Nachfrage im Ausland sehr groß.
Natürliche Faktoren und der Menschfaktor wirken auf die
jährliche Mohnproduktion in unserem Land. Um den
Rauschgiftschmuggel zu verhindern wurde der Mohnanbau
beschränkt und 1972 aufgrund internationalen Drucks gänzlich ver
boten.
Im Jahre 1974 wurde der Mohnbau in der Türkei wieder freige
lassen. Die Produktion in der Jahren zwischen 1975 und 1995
schwankt. Im Durchschnitt wurden auf 20.090 ha Saatfläche
10.999 Tonnen Mohn angebaut, d.h. 561 kg/ha. In unserem Land
schwanken die Werte, weil der Mohnanbau an klimatische
Verhältnisse, Wissen und Erfahrung der Anbauer und an politische
Entscheidungen des Staates gebunden sind.
Die Produktionsmenge des Mohns, der einen bedeutenden
Platz im Weltrauschgifthandel einnimmt, muß einen konstanten
Wert behalten Aus diesem Grund müssen wissenschaftliche Unter
suchungen, die Produktion überwacht und eine Qualitätskontrolle
eingeführt werden. Weiterhin muß eine Fortbildung der Anbauer
an gestrebt werden.
I- HAŞHAŞ BİTKİSİ VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİ
1. Haşhaş Bitkisinin Sistematikteki Yeri, Kökeni ve Yayılışı
Takım

:

Rhoeadales
(Haçlı çiçekler)
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Familya :

Papaveraceae
(Gelincikgiller)

Cins

:

Papaver
(Gelincik cinsi)

Tür

:

Papaver somniferum L.
(Haşhaş)

Latincede “Papaver” kelimesi gelincik bitkisi, “somniferum”
kelimesi de uyku verici, rüya gördürücü anlamına gelmektedir (Erdurmuş ve Öneş, 1990).
Ülkemizde Papaver cinsine dahil 35-40 kadar tür doğal olarak
yetişmektedir. Bizim için ekonomik önem taşıyan en önemli tür
Papaver somniferum L. türüdür. Bunun dışında P. bracteatum
Lindl. ve P. orientale L. gibi türlerde de az miktarda da olsa alkalo
id bulunmaktadır.
P. somniferum L. türünün kökeni kesin olarak bilinmemekle
birlikte, doğu Akdeniz çevresi kökenli bir bitki olduğu tahmin edil
mektedir (Baytop, 1963).

Bugün haşhaş tarımının yaygın bir şekilde yapıldığı ülkeler
arasında Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan ve Çin gibi ülkeler yer
almaktadır.
2. Bitkisel Özellikleri
Haşhaş tek yıllık, hem yazlık hem de kışlık ekilebilen, otsu ya
pıda bir endüstri bitkisidir. Vejetasyon süresi yazlık ve kışlık oluşu
na göre 110-280 gün arasında değişmektedir.
2.7. Kök: Kazık bir köke sahip olan haşhaşın kök yapısı fazla
kuvvetli değildir. Kazık kökler toprağın 30-100 cm kadar derinine
inebilir. Yan kökler zayıf olduğundan, sulama yapıldıktan veya
yağmurlardan sonraki esebilecek kuvvetli rüzgarlar bitkileri devirip
yatırabilir (İlisulu, 1973).
2.2.
Sap: Haşhaş bitkisi iklim ve yetiştirme tekniklerine bağlı
olarak 30-170 cm kadar boylanabilir. Bitkinin sapı ve dalları tüy
süz, düz ve üzeri gri-yeşil bir mumsu tabakayla örtülüdür. Olgun
luk döneminde, kahverengimsi sarı bir renk almaktadır. Türki
ye’deki haşhaşlar dallanma özelliği göstermektedirler. Dallanma
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bitkide üst kısımdan alta doğru olmaktadır. Hatta seyrek ekilmiş
olan ve fazla azotlu gübre verilen yerlerde aşın bir dallanma da
gözlenebilmektedir. Ancak istenen ideal yan dal sayısı 3-4 civarın
dadır (Erdurmuş ve Öneş, 1990).
Böylelikle bir bitkiden elde edilecek olan hem tohum hem de
kapsül verimi yüksek olacaktır. Aksi halde bitkide fazla yan dal
varsa, bu dalların hepsinin ucunda bir kapsül olacak, bitki hepsini
yeterince besleyemeyecek dolayısıyla küçük ve zayıf kapsüller olu
şacaktır. Bu da haşhaşta verim kaybına neden olacaktır.
2.3. Yaprak: Haşhaşın yaprakları şekil ve büyüklüğüne göre,
bitkinin alt, orta ve üst kısımlarında farklı yapı gösterir. Yapraklar
bitkide bulundukları yere göre dört grupta toplanırlar (Kolsancı ve
Bayraktar, 1987). Birinci grupta dip yapraklar bulunur. Bunlar ge
nişlikleri en az olan yapraklardır ve kısa bir sapçıkla ana sapa bağ
lanırlar. Kenarlan hafif dişlidir ve şeritsi yapıdadır. İkinci grup yap
raklar orta yapraklardır. Bitkinin esas asimilasyon yüzeyini
oluştururlar. Şekilleri geniş dil yapısından yumurtamsıya kadar de
ğişebilir. Kenarlan dalgalı ve dişlidir. Üçüncü grup yapraklar uç
veya üst yapraklardır. Bunlar yine hafif dişli, parçalı veya parçasız
yüreksi yapıda olabilmektedir. Sonuncu grubu oluşturan yapraklan
muhafaza yapraklan olup, bunlar çiçek tomurcuğunu korumaktadır
lar. Kayık şeklinde ve küçük iken, daha sonra gelişerek uç yaprak
halini alırlar. Tüm bu yapraklann üzeri de sapta olduğu gibi tüysüz
ve grimsi-yeşil bir pus (mum) tabakasıyla kaplıdır.
2.4. Çiçek: Haşhaşta ana sap ve her dalın ucunda bir tomurcuk
oluşur. Bunlardan ana sap üzerindeki tomurcuk ilk önce çiçek açar.
Tomurcuk eliptik veya oval yapıda olup üzeri tüysüzdür. En dış kı
sımda yeşil renkte iki adet çanak yaprak (sepal) ve iç kısımda buru
şuk bir durumda beyaz veya mor renkte olabilen dört adet karşılıklı
duran taç yaprak (petal) vardır. Bunlann iç kısmında 80-150 tane
arasında değişen; boyları 1-3 cm olabilen erkek organlar (stamen)
vardır. En içte ise 4-20 bölmeli olan bir dişi organ (ovaryum) vardır
(İlisulu, 1973).

Çiçekler açarken, en dışta bulunan 2 adet çanak yaprak dökül
mektedir. Çiçekler açtıktan sonra, iri ve gösterişli olan taç yaprak
lar yaklaşık bir gün kalıp dökülürler. Haşhaş bitkisinin döllenmesi
hem kendine (autogamy), hem yabancı (allogamy) olduğu gibi
daha çiçek açmadan tomurcuk halde döllenme de (cleiostogamy)
görülmektedir. Haşhaşta tohum rengi ile çiçek rengi arasında yakın
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bir ilişki vardır. Beyaz ve sarı renkli tohuma sahip haşhaşlar beyaz
çiçek, gri, mavi, kahve, pembe ve nefti renkli tohuma sahip haşhaş
lar da viyole, nadiren de kırmızı çiçekler açarlar (İlisulu, 1973).
Ayrıca taç yapraklarının uçlan kesilmiş gibi yırtmaçlı bir gö
rüntüye sahip olan haşhaş çeşitleri de vardır. Bunların çiçek renkle
ri de yine beyaz, viyole veya kırmızı olabilmektedir. Bunun dışında
süs bitkisi olarak ta yetiştirilen, kırmızı renkte, küçük ve parçalı ya
pıda, dişi organının etrafını ve üst kısmını çevreleyen taç yapraklı
süs haşhaşları da vardır.
2.5.
Kapsül: Haşhaş çiçeklerinin döllenmesinden sonra, kapsül
veya koza denilen meyveler oluşur. Her dalın ucunda çiçek açtığın
dan, dal sayısı kadar meyve oluşur. Kapsüller ana saptan, yan dalla
ra doğru orantılı olarak küçülür. Haşhaş kapsülleri dış görünüşleri
itibariyle oval, konik, yuvarlak ve fıçı şeklinde olabilirler. A ynca
bu şekillerin uzamış veya basıklaşmış formlan da vardır. Türkiye
haşhaşlannda en yaygın rastlanan kapsül şekli konik ve küre şeklin
de olanlardır. Kışlık ekilenlerde ve iyi gelişen bitkilerde bu şekille
rin basık tipleri, yazlık ekilen ve iyi gelişmemiş olan bitkilerde ise
uzâmış tipleri görülmektedir (Erdurmuş ve Öneş, 1990). Türkiye
haşhaşlannda bir bitki üzerinde değişik tipte kapsül şekilleri görü
lebilmektedir.

Kapsülün üst kısmında sayılan 4-20 arasında değişen, yıldız
şeklinde, merkezden dışa doğru uzamış kanatlar vardır. Bu kanatlann üzerinde bulunduğu kısma tepecik veya stigma denilmektedir.
Stigma kanatçıklarının sayısı kadar kapsül içinde bölme bulunur ve
tohumlar bu bölmeleri birbirinden ayıran zarlar üzerinde oluşurlar.
Bazı haşhaş çeşitleri stigma kanatlan arasında, kapsülün dışa
doğru kıvrıldığı görülür. Bu tipte kapsülü olan haşhaşlara açık kapsüllü haşhaş denir ve istenmeyen bir karakterdir. Çünkü hasat za
manında, özellikle hasat gecikirse tohum dökülmesi olmaktadır
(Erdurmuş ve Öneş, 1990).
Haşhaşta stigma 3 şekilde görülmektedir:
, 1) Çukur çanak veya yayvan çanak şeklinde (kanatçıkların yukan doğru kıvnlması ile oluşur).
2)
Kurs şeklinde (kanatçıklann dışa doğru düz olarak uzaması
ile oluşur).
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3)
Şapka şeklinde (kanatçıkların aşağı doğru kıvrılması ile olu
şur), (İlisulu, 1973).
Kapsül kabuklarındaki morfin verimi bakımından önemli olan
bir diğer özellik, kapsül üzerindeki pus örtüsüdür. Kapsüller olgun
laşıncaya kadar yüzeysel olarak, dallar ve yapraklarda olduğu gibi
bir mum tabakasıyla kaplıdır. Bazı bitkilerde, bu mum tabakası ya
zayıftır ya da tamamen kaybolmuştur. Bu tip bitkilere pussuz bitki
ler denilir (Erdurmuş ve Öneş, 1990).
2.6
Tohum: Çok küçük ve böbrek şeklinde tohumlara sahiptir.
Tohum renkleri beyaz, san, kahverengi, pembe, gri, mavi ve yeşil
(nefti) olabilmektedir. Çiçek rengi ile tohum rengi arasında bir iliş
ki vardır. Beyaz ve san renkli tohumlu bitkilerde çiçek rengi beyaz
ve beyaz benekli pembe ve kırmızı; kahverengi, mavi, gri, nefti ve
pembe renkli tohumlara sahip bitkilerde çiçek rengi viyole, pembe
veya kırmızıdır (Kolsancı ve Bayraktar, 1987). 1000 tohum ağırlığı
0.4-0.8 g arasındadır. Tohumun bileşiminde hiç alkaloid yoktur.
Tohumlannda %44-54 yağ ve %25 kadar protein vardır. Beyaz ve
san renkli tohumlann yağ oranı biraz daha yüksektir.
3.
Faydalanma Şekilleri: Haşhaşın tohumlanndan, kapsülün
den ve diğer bitkisel kısımlanndan çeşitli şekillerde yararlanılabilmektedir.

Tohumundaki yüksek oranda bulunan yağın (%44-54) yemek
lik kalitesi iyi olduğu için, bu yağ özellikle haşhaş ekilen yörelerde
kullanılmaktadır, ikinci kalite yağlan sabun yapımında, boya sana
yiinde kullanılabilmektedir. Yağı alındıktan sonra kalan küspesinde
%37 kadar protein olduğundan iyi bir hayvan yemi özelliğindedir.
A ynca tohumlar dövülerek veya direkt olarak pasta, çörek ve ben
zeri hamur işlerinde kullanılmaktadır (Kolsancı ve Bayraktar,
1987).
Haşhaş kapsülünde 27 değişik alkaloid tesbit edilmiştir. Bun
lardan en yaygın olarak bilineni morfin ve tebain olup, tıpta, ağn
kesici, uyuşturucu ve uyutucu ilaçlann yapımında kullanılmaktadır
(Kolsancı ve Bayraktar, 1987).
Haşhaş sap ve kapsülleri yakacak olarak kullanılmaktadır. Ay
nca fide devresinde iken sürgün ve yapraklar toplanarak taze halde
salata şeklinde tüketilmektedir.
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4.
Tarımsal Özellikleri: Haşhaş daha çok köy, kasaba gibi yer
leşim merkezlerine yakın olan, harım, arpalık olarak adlandırılan
tarlalarda yetiştirilen bir bitkidir. Bu sebeple haşhaş tarımı aile iş
gücünün uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlar (Erdurmuş ve
Öneş, 1990).
4.1.
İklim İstekleri: Haşhaş tohumlan toprakta yeterli nemi bulduklannda 4° C’de çimlenebilmektedir. Toprak sıcaklığı daha
düşük olduğunda tohumlar çimlenmeden kalırlar. Kök sistemi iyi
gelişmiş ve 6-8 adet rozet yaprağı oluşturmuş bitkiler normal kış
mevsimini zarar görmeden geçirirler. Çıkışı gecikmiş olan ve don
lara kotiledon yaprakları dönemine yakalanan bitkiler dondan zarar
görür. Kışın çok soğuk geçmesi, toprağın uzun süre don kalması
bitkinin ilk yapraklarında ölümlere yol açtığı gibi, daha ileri dö
nemlerde de ölüme sebep olabilmektedir (Erdurmuş ve Öneş,
1990).

Haşhaş bitkisi güneşi ve sıcaklığı sever. Işıklanma süresinin
uzun olduğu yerlerde ya da vejetasyon dönemi boyunca havanın
açık geçtiği yıllarda kapsüldeki morfin oranı yükselmektedir (Er
durmuş ve Öneş, 1990).
Haşhaşın yetişme süresinde toplam sıcaklık isteği 23002700°C’dir. Çiçeklenme süresince oluşan yüksek sıcaklıklara bir de
düşük nem eklenirse, döllenmede engeller oluşur ve bu da tohum
veriminin azalmasına neden olur (Erdurmuş.ve Öneş, 1990). Bura
dan anlaşılması gereken, kışlan sert ve yazlan serin geçen yerlerin;
özellikle yüksek yörelerin haşhaş tarımına pek uygun olmadığıdır.
Haşhaş bitkisinin yıllık yağış ihtiyacı 600-700 mm’dir. Bu ya
ğışın, 300-499 mmTik kısmının yetişme periyodunda (vejetatif ge
lişme periyodunda) çiçeklenme dönemine kadar düşmesi istenir.
Çiçeklenmeden sonra yağan yağmurlar döllenmede aksaklıklara yol
açar ve bu da tohum veriminin düşmesine neden olur. Ayrıca orta
mın nemli olması bazı hastalıklann daha aktif olmasına imkan verir
(İlisulu, 1973).
Haşhaş kazık köklü bir bitki olduğundan yan kökleri zayıf ge
lişmiştir. Bu nedenle, sulama ve aşırı yağışlardan sonra gelebilecek
kuvvetli rüzgarlann etkisiyle bitkiler devrilebilir. Bunu önlemek
için boğaz doldurma işleminin iyi yapılarak, kök boğazının sağlamlaştınlması gerekir (Kolsancı ve Bayraktar, 1987).
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4.2. Toprak İstekleri: Haşhaş fazla toprak seçici özellikte değil
dir. Ancak kumlu-tınlı karakterdeki topraklar idealdir. Çünkü
kumlu-tınlı topraklarda uniform çıkış sağlanmakta, nemi koruduğu
için, bitki iyi gelişebilmektedir. Ağır topraklarda (aşın killi) bitki
kök gelişmesi zordur, diğer yönden kaymak tabakası oluşacağından
çıkışın uniform olmasını önler. Kumlu topraklarda su tutma az ola
cağından nem çabuk kaybolur, bunun sonucunda bitki sağlıklı bir
şekilde gelişemez. Ayrıca, kumlu topraklarda bitkinin köklerinin
tutunması zayıf olacağından, kuvvetli rüzgarlara ve yağışa karşı di
renç azalır (Erdurmuş ve Öneş, 1990).
4.3. Münavebe: Haşhaş toprağı yormaz, yarı nadas yerine
geçer. Tarlayı erken terkettiği için yerine tahıl ekilebilir. Haşhaş
çapa bitkisi olduğu için kendinden sonrasına, yabancı otlardan annmış, temiz bir tarla bırakır. Tarlaya arka arkaya haşhaş ekmek
mümkünse de bunun bazı sakıncalan da vardır. Sakıncalardan bazılannı; hastalık ve zararlılann sonraki yıla artarak devamı, tarlaya
tohum dökülmesinden dolayı sonraki yıllarda çeşitli kanşması şek
linde sıralamak mümkündür (Erdurmuş ve Öneş, 1990).

Bol ve sağlıklı ürün için haşhaşı diğer ürünlerle münavebeye
sokmak yararlıdır. Nadas ya da çapa bitkilerinden sonra haşhaş
ekilmesi tavsiye edilir. Yeterli gübreleme yapmak kaydıyla arpa ve
buğdaydan sonra da haşhaş tatminkar ürün vermektedir. Türkiye’de
sulanmayan bölgelerde genelde nadasa haşhaş ekilmekte, haşhaştan
sonra da tahıllardan birisi gelmektedir.
4.4. Gübreleme: Haşhaştan iyi verim alabilmek için gübreleme
gereklidir. Dekardan 150 kg tohum alındığında topraktan 10.4 kg N
(azot), 5.3 kg P20 5 (fosfor) ve 9.3 kg K20 (potasyum) kaldırdığı bi
linmektedir. Topraktan kaldınlan bu besin maddelerinin toprağın
içeriği de dikkate alınarak tabii ve suni gübrelerle verilmesi gerek
mektedir (Erdurmuş ve Öneş, 1990).

Haşhaş çiftlik gübresinden çok hoşlanan bir bitkidir. Çiftlik
gübresi bitkilere besin sağlamakla birlikte asıl olarak toprağın su
tutma kapasitesini ve karakterini düzeltici etkisi yapar. Bu açıklama
ışığında haşhaş ekilecek tarlaya dekar başına 2-2.5 ton hesabıyla
yanmış çiftlik gübresi vermek yeterli faydayı sağlayacaktır. Burada
dikkat edilecek husus gübrenin yanmış olmasıdır. Aksi takdirde
yanmamış çiftlik gübresi Danaburnu ve Bozkurt gibi toprak zararlılannın rahat çoğalmalarına, diğer bitkilerde olduğu gibi haşhaşa da,
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özellikle genç devrede zarar vermelerine yol açar. Çiftlik gübresi
nin verilme zamanı toprak hazırlamak için yapılan ilk sürüm döne
midir. İlk sürümde çiftlik gübresi tarla yüzeyinde homojen yayılıp,
derin işlemeye toprağa karıştırılır.
Diğer önemli bir nokta haşhaşın ihtiyacı olan bitki besin mad
delerinin kimyasal gübrelerle toprağa verilmesidir. Üreticilerimiz
haşhaş tarımında genellikle ticari gübre kullanma alışkanlığında de
ğildir. TMO tarafından yapılan incelemelerde özellikle Denizli ci
varında ticari gübre kullanıldığı, fakat bunun bilinçli yapılmadığı
tesbit edilmiştir. Haşhaşın gübrelenmesi konusunda çalışmalar ya
pılmış, halen devam ettiği belirtilmektedir. Elde edilen bilgiler tica
ri gübrelerin büyük oranda verim artışı sağladığı yönündedir. Tür
kiye topraklarının potasyum bakımından zengin olduğu kabul
edildiğinden bu yönde bir gübreleme genellikle pek yapılmamakta
dır. Haşhaşın kışa daha sağlam ve dayanıklı girmesi, ilkbaharda
hızlı bir gelişme göstermesi, sonuç olarak da bol ve sağlıklı ürün
alınması zamanında ve yeterli gübrelemeyle mümkün olabilir (Erdurmuş ve Öneş, 1990).
4.5. Tarla Hazırlığı: Haşhaş tohumlan çok küçük olup, bir ta
nesinin ağırlığı ortalama 0.5 g kadar gelmektedir. Tohumların kü
çüklüğü dikkate alındığında ekim yapılacak tarlanın özenle hazır
lanması gerektiği ortaya çıkar. Herşeyden önce tohumlann
çimlenebilmesi için nemli toprakla sarılması gerekir. Diğer taraftan
haşhaş kazık köklü bir bitki olduğu için derin sürülmüş tarlayı
sever.

Toprak işlemede kazayağı kullanılır. Yeterli nem yoksa ve
imkan da varsa, sulama yapılarak toprak tava getirilmelidir. Toprak
işleme işlerinde toprağın unufak edilmemesi, furda yapısının ko
runması diğer bitkilerde olduğu gibi haşhaş ekiminde de önemlidir.
Toprağın hafif kesekli kalması, yağış sonunda kaymaklanmayı ön
lediği gibi kışlık haşhaşlarda bitkiyi soğuğa karşı da korur. Yazlık
ekimlerde ise ilkbaharda ilk fırsatta gübreleri vererek tarlayı derin
ce sürmek ve bu şekilde ekime hazırlamak yeterli olur.
4.6. Tohumluk: Haşhaş tohumlan 3 yıl boyunca çimlenme ye
teneğini korumakta, sonraki yıllarda bu özeliğini kısmen kaybet
mektedir. Bu nedenle kullanılan tohumluğun taze olması istenir.
Diğer taraftan tohumluğun tek renk yani kanşmamış, doğal renk ve
kokusunda olmalıdır. Haşhaş bitkisinde en iyi gelişmiş, iri, dolgun
tohumlar ana kapsülde bulunur. Bu nedenle hasatta, öncelikle iyi
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gelişmiş ana kapsüllerden bir sonraki ekime yetecek kadar tohumu
alıp ayırmak gerekir. Bunu yaparken de renk karışımı olmamasına
dikkat edilmelidir.
4.7.
Ekim: Ülkemizde haşhaş ekimi genel olarak elle serpme
şeklinde yapılmaktadır. TMO tarafından geliştirilmeye çalışılan bir
ekim makinasının denemelerinden olumlu sonuçlar alınmıştır. Makinalı ekimde çıkışlar uniform olmakta ve bakım işleri de kolay ol
maktadır. Elle ekimde tohum yalnız, bazen yanyarya ince kumla
karıştırılarak serpilir. Serpme ekimde dekara verilen tohumu 1-2.5
kg arasında değişmektedir. Makinalı ekimde ise dekara verilen
tohum miktarı 300 kg’a kadar düşmektedir.

II. TÜRKİYE’DE HAŞHAŞ TARIMI
Zirai açıdan haşhaş bitkisi ve ülkemizdeki tarımsal özellikleri
görüldükten sonra, şimdi de elimizdeki veriler doğrultusunda haş
haş tarımının Türkiye’deki coğrafi dağılışı incelenecektir. Başka bir
deyişle Türkiye’de ilçe bazında haşhaş ekim alanı, üretimi, üretici
sayısı, üretici başına düşen haşhaş ekim alanı ve kırsal nüfus içinde
haşhaş üreticilerinin oranı araştırılacak, bu konuların 1990 yılı hari
taları hazırlanarak inceleme tamamlanacaktır.
Bu durumda yaptığımız araştırma 1990 yılına ait olup, geçmiş
yılların verilerinden faydalanılamadığı için, çalışmamız Türkiye
haşhaş taam ının coğrafi dağılışı konusuna bir ön hazırlık niteliğini
kazanmıştır.
Konuya girmeden önce daha iyi anlaşılması için ülkemiz top
raklarında haşhaş tarımının gelişimini genel hatlanyla görmekte
fayda vardır.
1. Türkiye’de Haşhaş Tarımının Gelişimi
Afyon, dolayısıyla afyonun elde edildiği haşhaş M.Ö. 5000'li
yıllardan beri bilinmektedir (Baktır, 1988). Yukarıda da bahsedildi
ği gibi haşhaşın anavatanı kesin olarak tesbit edilememişse de, ge
nellikle kabul edileni Doğu Akdeniz çevresi ve Anadolu olduğudur.
Bugün Anadolu’da doğal olarak Papaver cinsine dahil 40 kadar
türün yetişmesi (İlisulu, 1973), haşhaşın anavatanının Anadou ola
bileceği fikrini kuvvetlendirmektedir.
Gerçekten de haşhaş, Anadolu’da Hititler döneminden beri bi
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linmekte ve çeşitli şekillerde faydalanılmaktadır. Hitit metinlerinde
“haşşika” olarak geçen bitkinin haşhaş olduğu (Ertem, 1987) kabul
edilmektedir. Haşhaşın istediği şartlara çok uygun olan Anado
lu’da, muhtemelen çok daha önceki dönemlerden beri bu bitki ye
tiştirilmiştir. Sonraki dönemlerde ise haşhaş, özellikle Osmanlılar
zamanında Anadolu’da çok yaygınlaşmıştır. Öyle ki 1516'da Ana
dolu’yu gezen P. Belon eserinde Anadolu, İran, Hindistan ve Avru
pa arasında afyon ticaretinin yapıldığını, Anadolu'nun birçok yerin
den afyon yüklü develerin imparatorluk sınırlan dışına
gönderildiğini ve Fransızların buğday yetiştirdiği gibi Türklerin de
haşhaş yetiştirdiğini (İlisulu, 1973'den naklen) yazmaktadır. 15531555'de Anadolu’da gezen başka bir yabancı da Belon’u destekler
mahiyette afyonun Türkler arasında, özellikle zengin ve yönetici ta
bakada çok yaygın kullanıldığını (Demschvvam, 1992) bildirmekte
dir. Haşhaşın yaygınlığını daha kesin belgelerden takip etmek de
mümkündür. Osmanlı Tahrir Defterlerinde “öşr-i afyon” adıyla
geçen vergi haşhaş üretiminden alman vergidir. Karahisar-ı Sahip
Sancağı yanında Amasya ve Hamit Sancaklarında da öşr-i afyonun
alındığı bilinmektedir. Karahisar-ı Sahip Sancağında 1528’de alınan
öşr-i afyon, yüzyıl sonlannda 1572'ye 6 kat artarak gelmiştir (Bul
duk, 1993). Aynı özelliğin Hamit Sancağında da görülmesi (Ankan, 1988) bize haşhaş üretiminin giderek yaygınlaştığını kanıtla
maktadır.

Görüldüğü üzere Osmanlılar döneminde haşhaş, Anadolu’da
yaygın bir şekilde yetiştirilmiş, özellikle İçbatı Anadolu, afyon üre
tim merkezi olmuştur. Hatta burada yer alan ve eski adı Karahisar-ı
Devle veya Karahisar-ı Sahip olan şehrimizin adı afyon üretim
merkezi olması nedeniyle Afyonkarahisar halini almıştır. 17. yüz
yılda bütün Anadolu’yu gezen Evliya Çelebi buraya da uğramış,
eserinde geniş haşhaş tarlalanndan bahsetmiştir. Bu sahaya “afyon
diyan” diyen Evliya Çelebi, bura halkının yaygın afyon kullanımın
dan dolayı yüz renklerinin sanmtrak olduğunu (Evliya Çelebi,
1993) kaydetmektedir. 1830'lu yıllarda Anadolu’yu araştıran Texier
ise, eserinde Afyonkarahisar şehrinin afyon üretim merkezi olduğu
nu ve şehir halkının başlıca işinin afyon üretmek olduğunu (Texier,
1923) haber vermektedir. Gerçekten de Osmanlı döneminde Ana
dolu’da yaygın şekilde yetiştirilen haşhaş nedeniyle, Osmanlımn
önemli ihraç malları arasında olan afyon, Cumhuriyet dönemine
kadar yerini korumuştur. 1878 yılında 346 ton afyon ihraç eden Osmanlı Devleti, 1880'de 258 ton, 1890'da 430 ton, 1900'da 540 ton,
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1910'da 607 ton ve 1913'te 692 ton afyon ihracını gerçekleştirmiştir
(Pamuk, 1995).
Böyle bir mirası devralan Türkiye, hem kendi ihtiyacı hem de
ihracat için yaygın bir şekilde haşhaş yetiştirmeye devam etmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir, Afyonkarahisar, Amasya, Malat
ya ve Trakya bölgesi olarak beş bölgede yapılan haşhaş tarımı
(Okan ve Büchner, 1943), uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle daha
önce 1912 ve 1925’te olduğu gibi 1933'te de sınırlandırılarak, dev
let iznine bağlanmıştır. 1929-1933 döneminde ülkemizin ortalama
haşhaş ekim alanı 42669 ha, haşhaş üretimi 12807 ton ve afyon
üretimi 382 ton iken, 1934’te bunlar sırasıyla 20168, 4337 ve 148'e
düşmüştür (Okan ve Büchner, 1943). Sınırlamadan sonra Trakya
bölgesinde haşhaş ekimi yasaklanarak ülkemizdeki haşhaş ekim
bölgeleri Ayfonkarahisar, Amasya, İzmir ve Malatya bölgeleri
olmak üzere dörde (Duran 1940) indirilmiştir.
Bu uygulamalar zamanla değişikliğe uğrayarak, haşhaş tarım
alanları genişlemiştir. Haşhaş ekim bölgeleri içinde yeralan, Afyon
karahisar, Konya, Kütahya, Uşak, İsparta, Burdur, Denizli, Tokat,
Amasya, Çorum, Eskişehir, Ankara, Bolu, Bilecik ve Malatya ille
rinde yapılan haşhaş tarımı (Darkot, 1968) nedeniyle ekim alanı ve
üretim artmıştır. Bu nedenle hem doğal şartlar hem de insan etki
siyle ülkemiz haşhaş üretiminin yıllara göre çok değişmesinin de
yardımıyla
uyuşturucu
kaçakçılığı
tekrar başgöstermiştir.
1970'lerde tüm dünyada bu olayın artması, uluslararası baskılar yü
zünden 1972'de Türkiye’de haşhaş tarımının tamamen yasaklanma
sına yol açmıştır. Haşhaş üreticileri ve ülke ekonomisine zarar
veren bu uygulama kısa süre sonra terk edilmiş, kapsüllerin çizilmemesi şartıyla 1974’te yeniden haşhaş tarıma başlanmıştır. Bu yıla
kadar afyon, kapsüllerin özel bir bıçakla çizilmesi şeklinde elde
edilirken, 1974’ten itibaren Bolvadin’de kurulan alkaloid fabrika
sında kimyasal metotlarla üretilmektedir. Dolayısıyla 1974'ten
sonra Türkiye’de afyon üretimi söz konusu olmayıp, haşhaş kapsül
lerinden direkt metotlarla alkaloid üretimi yapılmaktadır.
2. T ürkiye’de H aşhaş Tarımının Coğrafi Dağılışı
Türkiye’de haşhaş bitkisinin yetişme alanı, sıcak yazların ve
orta derecede yağışların hüküm sürdüğü bölgeler olup, daha çok
kıyı ve iç kesimlerin geçiş alanına rastlar (Darkot, 1968). Aslında
haşhaş ülkemizde kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek kı
sımları hariç hemen her yerde yetişebilir. Bir araştırmaya göre Tür
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kiye'de geçmişte haşhaş tarımı yapılmış ve haşhaş tarımına uygun
olan sahalar oldukça fazla yer kaplamaktadır (Doğanay, 1994).
Kıyı kesimler fazla yağış ve nem yüzünden. Doğu Anadolu’nun
yüksek kesimleri de sıcaklık şartlarının yetersiz kalmasından dolayı
haşhaş tarımına uygun değildir.
Yağış, nem, sıcaklık, yükselti, röliyef, su gibi doğal faktörler
yanında Türkiye’de haşhaş tarımını, hükümetin izin ve fiyat politi
kası, diğer ürünlerin rekabeti, haşhaş çiftçisinin bilgi ve beceri sevi
yesi gibi beşeri ve ekonomik faktörler de etkilemektedir.
Bugün haşhaş, Türkiye’de iki küme halindeki on ilde yani İç
Batı Anadolu Bölümü illeri, Konya Bölümü’nün batı kesimi, göller
yöresi ve Orta Karadeniz bölümü güney kesimindeki illerde yetişti
rilmektedir. Dikkat edilirse adı geçen sahalar (Harita 1- ve Harita
larda geçen İlçe adları için Tablo 1) hep İç Anadolu Bölgesi ile
komşu bölgeler arasındaki “geçiş kuşaklan”dır. Bu alanlar ne kıyı
kesimler kadar nemli ne de iç kesimler kadar kuraktır. Yükselti de
genellikle 1000-1200 m civarında olup, haşhaş için en uygun sıcak
lık şartlan bu alanlarda görülmektedir.
Tablo 1: T ürkiye’de Haşhaş Tarım ı Yapılan İlçeler (1990)
A fyonkarahisar İli Am asya İli

Burdur İli

Çorum ili

Denizli İli

1- M erkez İlçe

1- M erkez İlçe

1- M erkez İlçe 1- Merkez İlçe

1- M erkez İlçe

2- Bolvadin

2- G öynücek

2- Bucak

2- Alaca

2- Acıpayam

3- Çay

3- G ümüşhacıköy 3- Tefenni

3- Sungurlu

3- Çal

4- Dazkırı

4- Merzifon

5- Dinar

5- Taşova

6-

4- Çardak

4- Yeşilova
Kütahya İli

Emirdağ

5- Çivril

1- Merkez ilçe

7 - İhsaniye

İsparta İli

Konya İli

2- Altıntaş

8- Sandıklı

1- M erkez ilçe

1- Akşehir

3- Gediz

9- Sincanlı

2- Gelendost

2- Beyşehir

4- Simav

10- Sultandağı

3- Keçiborlu

3- Doğanhisar

11- Şuhut

4- Şarkikkaraağaç 4- Ilgın

Uşak İli

5- Yalvaç

1- M erkez İlçe 4- Zile

I

5- Kadınhanı
6-

Seydişehir

Tokat İli
1- M erkez ilçe
2- Pazar

2- Banaz
3- Eşme
4- Sivaslı

3- Turhal
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Haşhaş için doğal şartların bu kadar uygun olduğu Türkiye, es
kiden beri dünyada en çok ve en kaliteli haşhaş yetiştiren ülkeler
arasındadır. Ama aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, üretim ve
verimin yıllara göre çok değişken olması, Türkiye’nin nüfus artışı
na bağlı olarak sürekli artan iç talebi ve yurtdışı talebini istikrarlı
bir şekilde karşılamasını engellemektedir.
Tablo 2: T ürkiye’nin Haşhaş Ekim Alanı, Ü retim i ve Verimi (1975-1995)
Yıllar

Ekim alanı (ha)

Üretim (toni

Verim (kg/ha)

1975

8 570

5 757

672

1976

22 077

14 277

647

1977

72 072

36 436

506

1978

50 647

28 255

558

1979

17 868

11 714

656

1980

19 436

10 147

702

1981

15 330

10 147

662

1982

8 532

5 844

685

1983

7 003

3 709

530

1984

12 570

8 029

639

1985

4 863

2 471

508

1986

5 404

3 538

655

1987

6 173

3 386

549

1988

18 260

9 870

541

1989

8 344

2 869

344

1990

9 025

4 570

506

1991

27 030

19 988

739

1992

16 393

6 250

381

1993

6 930

2 685

387

1994

25 320

12 450

491

1995

60 051

25 000

416

Ortalama

20 090

10 999

561

Kaynak: D İE ilgili yayınlardan

Görüldüğü gibi haşhaş tarımını etkileyen faktörlerin değişken
olması nedeniyle Türkiye’de haşhaş ekim alanı 1975'ten bu yana 72
072 ha ile 5 404 ha, üretim 36 436 ton ile 2 471 ton ve en önemlisi
verim de 739 kg/ha ile 344 kg/h arasında bir seyir arzetmiştir. Bu
ise Türkiye haşhaş tarımının ne kadar değişken ve ne kadar istikrar
sız karakterde olduğunun en güzel kanıtı olsa gerektir, imkanları
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mız sınırlı olduğundan uzun yıllar yerine sadece 1990 verilerini de
ğerlendirerek yaptığımız haritalar incelenirse, bu değişkenliğin haş
haş tarımının her özelliğinde var olduğu görülecektir. 1975-1995
dönemi Türkiye ortalama değerlerini dikkate alır ve haritalarımızı
bu doğrultuda incelersek şunlan söylemek mümkündür.
Haşhaş ekim alanı genişliği bakımından ilk sıraları Akşehir
(859 ha), Sandıklı (630 ha), Çivril (605 ha) ilçeleri almaktadır. Tür
kiye ortalamasının 200 ha olduğuna bakılırsa 1990'da haşhaş eken
52 ilçeden 48'inin ortalamanın altında ekim alanına sahip olduğu
ortaya çıkar (Harita 2).
Haşhaş üretimi haritasına bakılırsa (Harita 3) ekim alanları ile
hemen hemen uygun olduğu görülmektedir. Üretim bakımından ilk
sırayı 603 ton ile yine Akşehir alırken onu 325 ton ile Sandıklı, 301
ton ile Doğanhisar ilçeleri takip etmektedir. Türkiye ortalamasının
109 ton olduğu dikkate alınırsa haritada kare taralı ilçeler ile siyah
boyalı yerlerin Türkiye ortalaması üzerinde haşhaş ürettiği ortaya
çıkar. En az üretime sahip ilçeler ise Alaca, Tavas (1 ton), Sungurlu
(2 ton) ve Zile (5 ton)'dir. Haşhaş eken 52 ilçeye karşı aynı haritada
46 ilçenin haşhaş üretir görünmesi geri kalan 6 ilçede 1990’da üretiin olmadığını göstermektedir.
Bu haritalardaki uygunluk haşhaş verimini gösteren haritada
devam etmemektedir (Harita 4). Verimde ilk sırayı 2500 kg/ha ile
Zile, 1615 kg/ha ile Seydişehir, 864 kg/ha ile Amasya merkez ilçe
almaktadır. Bunları Doğanhisar (850 kg/ha), Sincanlı (760 kg/ha),
Bolvadin (712 kg/ha) ve Akşehir (702 kg/ha) takip etmektedir. Tür
kiye ortalamasının 561 kg/ha olduğu dikkate alınırsa haritada kare
taralı ve siyah boyalı ilçelerin Türkiye ortalaması üzerinde verime
sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu arada Türkiye ortalamasının
500-600'lerde olması, ilçe bazında hiçbir ilçenin lOOOkg/ha’dan
fazla verime sahip olmaması gözönüne alınırsa Zile ve Seydişehir
ilçesi verim değerlerinde bir veri yanlışlığının olduğunu akla getir
mektedir. Gerçekten de bu ilçelerin diğer yıllardaki verimlerine ba
kılırsa bu rakam çok uzak kaldığı dikkati çeker. Öyle ki 1994'te
Zile’de verim 286 kg/ha ve Seydişehir’de 468 kg/ha olarak gerçek
leşmiştir.
Verimin 300 kg/ha altına düştüğü ilçeler haritada noktalı yerler
olup, verimin bu kadar düşük olması, buralarda haşhaş üretiminin
pek ekonomik olmadığını göstermektedir. Ayrıca ekim alanı veya
üretim miktarı çok olan ilçelerde verimin düşük olması (Uşak Mer
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kez, Eşme, Çivril, Afyonkarahisar Merkez) bize buralarda haşhaş
üreticisinin bilinçsiz olmasından verimin az olduğunu, ya da haşha
şı çeşit olsun diye ektiğini göstermektedir. Aksi takdirde yasalara
uygun hareket edilmediği akla gelmektedir.
Haşhaş üretici sayısı bakımından ilk sırayı Akşehir (2609),
Sandıklı (2374) ve Doğanhisar (2169) alırken bunları Çivril, Uşak
Merkez, Afyon Merkez ilçeleri takip etmektedir. 1990 Türkiye haş
haş üretici ortalamasının 356 olduğu düşünülürse (Toplam 35616)
32 ilçede ortalamadan fazla haşhaş üreticisinin olduğu ortaya çıkar.
En az üretici ise Zile, Pazar (7), Alaca (14) Tokat Merkez (25) ve
Sungurlu (27) ilçelerinde yer almaktadır. En çok haşhaş üreticisi
olan ilçeler aynı zamanda en fazla haşhaş üreten yerler durumunda
dır (Harita 5).
Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi haşhaş çiftçisinin de rahat
işleyip bakabileceği uygun bir haşhaş ekim alanı vardır. 1990'da
Türkiye Ortalaması 3.94 ha olduğuna göre 4 ile 5 ha büyüklüğün
deki haşnaş ekim alanının optimum büyüklük olduğu söylenebilir.
Haritamıza bakılırsa 5 ha’dan fazla ekim alanına sahip 21 ilçenin
olması, Türkiye’de bir haşhaş üreticisinin işlediği alanın ortalama
dan büyük olduğunu gösterir (Harita 6). İlk sırayı 36.38 ha ile Sey
dişehir alırken onu çok geriden 9.43 ha ile Gümüşhacıköy, Amasya
Merkez, Şarkikaraağaç, Yalvaç ilçeleri izlemektedir. Verim haritası
ile karşılaştırılırsa, Çorum Merkez, Gümüşhacıköy, Tefenni, Keçi
borlu gibi ilçelerde kişi başına düşen ekim alanı çok olduğundan
üreticinin gereğince bakamadığı, dolayısıyla verimin düşük olduğu
görülmektedir. Oysa Bolvadin, Çay, Sultandağı ve Akşehir gibi
Bolvadin Alkaloid fabrikasına yakın ilçelerde üreticiye az toprak
düşmesine rağmen fabrikanın eğitici etkisiyle olsa gerek verimin
çok olduğu görülmektedir.
Kırsal nüfus içinde haşhaş ile uğraşan nüfusa göz atarsak (Ha
rita 7) ilk sırayı %51.09 ile Çardak %49.90 ile Doğanhisar ve
%43.39 ile Dazkırı almaktadır. (Bu oran hesabı şu şekilde yapılmış
tır: Öncelikle il ve ilçe merkezleri nüfusu ilçenin toplam nüfusun
dan çıkarılarak kırsal nüfus bulunmuştur. Her ilin ortalama hane
büyüklüğü hesaplanmış, her haşhaş üreticisinin aile reisi olduğu
varsayılarak ortalama hane büyüklüğü değeri ile çarpılmış, çıkan
sonuç haşhaşla uğraşan nüfus olarak kabul edilmiştir. En sonunda
bu nüfusun kırsal nüfus içindeki oranı bulunarak harita hazırlan
mıştır).
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Bu oranın %25'i geçtiği Sandıklı, Akşehir, Sivaslı ve Bolva
din’i de eklersek 7 ilçede haşhaş taam ının ilçe gelir kaynakları
içinde çok önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkar. Türkiye’de
hiçbir ilçede toplam ekili tarım alanı içinde, haşhaş ekim alanının
%2.36'yı geçmemesine rağmen (Doğanhisar 2.36 - Çay 1.24 Dazkın 1.00 - İhsaniye 1.40 - Çardak 1.77 - Çivril 1.66 - Eşme
1.76 - Sivaslı 1.58 - Sincanlı 0.98 olup diğer bütün ilçeler bu oranın
altında değere sahiptir) haşhaş ile uğraşan nüfusun %25'leri geçme
si aslında ilginçtir. Çünkü bu ilçeler içinde yer alan Dazkın, Çardak
ve Sivaslı gibi ilçelerde ekim alanı az ve verimde az olduğuna göre
buralarda çiftçi haşhaştan başka bir şey ile geçiniyor demektir.
Aksi durumda yasal olmayan yollardan gelir sağlandığı akla gel
mektedir.
Bu yüksek oranlar yanında 11 ilçede kırsal nüfus içinde haşhaş
ile uğraşan nüfus oranı %2.50’nin altındadır. En düşük oran %0.06
ile Zile olup bunu sırasıyla Tavas (0.21), Alaca, Tokat Merkez
(0.22), Pazar (0.26), Sungurlu (0.28), Turhal (0.81), Beyşehir
(1.29), Kadınhanı (1.37), Yalvaç (2.05), Taşova (2.11) ilçeleri izle
mektedir. Görüldüğü gibi buralarda haşhaşla uğraşanların oranının
çok az olması bu ilçelerde haşhaş tarımının bir şey kazandırmadığı
fikrini kuvvetlendirmektedir.
Sonuç olarak haşhaş, bir tarım ülkesi olan Türkiye’de ekim
alanı, üretimi, üretici sayısı bakımından fazla yer tutmayan bir en
düstri bitkisidir. Ancak haşhaşın tıbbi açıdan insanlar için vazgeçil
mez olması, onun önemini son derece artırmaktadır. Buna rağmen
Türkiye henüz haşhaş tarımını değişken karakterden çıkarıp, kararlı
bir hale getirememiştir. Hem iç talebimiz hem de ihraç malımız
olan haşhaşın önemi 21. yüzyıla girerken gün geçtikçe artmaktadır.
Bununla birlikte Türkiye’de uygulanan bazı yanlış politikalar ve
beşeri etkilere, bir de kararsız olan doğal faktörler eklenince haşhaş
tarımımız çok değişken, istikrarsız bir karakter kazanmıştır.
Bu durumu değiştirmek için öncelikle haşhaş ekim alanı sabit
leştirilmeli ve haşhaşın doğal faktörlere bağımlılığı azaltılarak üre
tim miktarlarımızın da sabit bir rakama ulaşması sağlanmalıdır.
Zirai araştırmalar ile haşhaş verimi artırılmalı, böylece birim alan
dan daha fazla faydalanılmalıdır. Haşhaş üreticisi her yönden eğiti
lerek bir yandan verim artırılırken, diğer yandan kaçakçılık olayları
önlenmelidir. Mümkünse, ekim alanı, üretimi, verimi ve haşhaş
üreticisi Türkiye ortalamalarının çok altında olan yerlerde haşhaş
tarımına izin verilmemelidir.
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Ancak bütün bunlar yapıldığı takdirde Türkiye, geçmiş dönem
lerde olduğu gibi 21. yüzyılda da dünyanın en kaliteli ve en çok
haşhaş üreten ülkelerinden biri olmaya devam edebilecektir.
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