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Kadim Üretim Havzaları 

 

Gü nü mü zde yapılan bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılara bakıldığ ında tarımın da ko klerini 

olüştüran doğ a ile birlikte ü retme biçimlerinin ilk üyğülanmaya başlandığ ı yerlerden birinin 

Anadolü oldüğ ü ğo rü lmektedir. 

Binlerce yıllık Anadolü ü retim kü ltü rü nü  ğü nü mü ze taşımakta olan yerleşimlerin sayısı her ğeçen 

ğü n azalıyor. Ü zeri zamanla kapanmış bü kü ltü rü n altında eşsiz bir çeşitlilik yatmaktadır. Anadolü 

ve dü nyanın farklı yerlerinde kadim toplümlar tarafından yapılan bü ü retim biçimi sadece insanın 

değ il, doğ adaki tü m varlıkların haklarını ğo zeterek sü reğelmektedir. “Kürda, küşa, aşa.” so zü , 

Anadolü’daki bü ü retim kü ltü rü nü  en iyi şekilde o zetler.  

Ü retim biçimleri ve ü rü nler incelendiğ inde Kadim Ü retim Havzaları aşağ ıda sayılan ana o zellikler 

ile tanımlanabilir. 

Arazi küllanımı ve o araziye üyğün ekim tekniklerinin üyğülanmasıdır. Kadim Ü retim Havzaları, 

temel olarak doğ al ekosistemin bü yü k miktarda değ işime üğ ramadığ ı ve tarımın, hayvancılığ ın 

kadim yo ntemlerle yapıldığ ı yerler olarak tanımlanabilir. Bü havzalarda tarım ve hayvancılık 

do nğü seldir ve bü do nğü  içindeki bü tü n ü retimler birbirini besler. Mü navebeli (do nü şü mlü ) 

hayvancılık ile alanda yapılan sadece hayvancılık değ ildir aynı zamanda; toprağ ı dinlendirme, aşırı 

otlamayı o nleme, tohümların bir yerden başka bir yere taşınmasını sağ lama, toprağ ı ğü breleme, 

yanğını o nleme ğibi birçok ekolojik katkı sünmaktadır. Gü brelenen ve dinlenmiş toprakta yapılan 

ekim dikim, dışarıdan ek kimyasal ğü bre ve zehre ihtiyaç olmadan yapılabilmektedir. 

Kadim Ü retim Havzaları içindeki ü retimlerde harici tarımsal ğirdiler, o rneğ in süni ğü bre, diğ er 

kimyasal maddeler, bü yü k barajlardan sü taşınması, ağ ır makinelerin küllanımına ihtiyaç 

düyülmamaktadır.  

Kadim Ü retim Havzalarında ü rü n, tek bir ü rü n olarak değ il, yıl içinde ardışık olarak ve aynı 

zamanda yıllar içinde değ işecek şekilde birden fazla ü rü n elde edilmektedir. Bir alan içerisinde 

ekim dikim ve hayvancılıktan elde edilen ü rü nlerin çeşitliliğ i aynı zamanda havzanın biyolojik 

çeşitliliğ ini de arttırmaktadır. Mesela, bir Kadim Ü retim Havzası olan Taşlıca Havzası’nda bir 

mevsim içerisinde iki çeşit yerel bakla, do rt çeşit incir, ü ç çeşit tahıl, iki çeşit kürüyemiş, ü ç çeşit 

aromatik bitki elde edilebilmektedir. Çeşitli ü rü nlerin ü retildiğ i bo lğe, aynı zamanda ekosistemin 

sağ lığ ı ile de paraleldir. 

Kadim Ü retim Havzaları’nın bir diğ er o zelliğ i zenğin bir biyolojik çeşitliliğ e ev sahipliğ i 

yapmasıdır. Bü alanlarda tarım ve hayvancılık yapılmadan evvel yaşayan canlı tü rleri, ü retim 

faaliyetinden zarar değ il, fayda ğo rmelidir. 

Kadim Ü retim Havzaları’nı belirleyen o zelliklerden biri de hasat etme, toprağ ı ve ü rü nü  işleme 

metotlarıdır. Ü retilen ü rü nler ğerek ü retici ve tü keticinin sağ lığ ına ğerekse o bo lğedeki zenğin 

biyoçeşitliliğ e zarar vermeyecek şekilde işlenmelidir. Ü retim yapılırken, ü rü nleri mü mkü n 

mertebe makine küllanmadan elle hasat etmek ve işlemek ğerekmektedir. 

 



  

Bü havzaların devamlılığ ı için ğerekli o zelliklerden birisi de ü retimin insani yo nü dü r. Ü reticilerin 

refahı ve yaşam kalitesi ile bilğinin küşaklar arasında taşınması bü o zelliğ in o nemli ayağ ıdır. Bü 

alanda yaşayan insanların sahip oldüğ ü bilği ve yo ntemler yü zlerce yıldır so zlü  olarak 

aktarılmaktadır. Tohümün nasıl saklandığ ı, tarlanın ne zaman sü rü leceğ i, ağ açların ne zaman 

hasat edileceğ i, hanği rü zğa rın yo nü ne hanği tü r ağ acın dikileceğ i bilğisi ü reticilerin ve araziyi 

küllanan kişilerin belleklerindedir. Büğü ne kadar yaşamsal değ erde olan bilğilerin bü şekilde 

devam etmesi için ü reticilerin refah dü zeylerinin ve yaşam kalitelerinin yü ksek olması 

ğerekmektedir. Bü ğereklilik eldeki bilğinin kıymetini anlamak ve anlatmak için elzemdir.   

Ayrıca bü alanlar içerisindeki bir diğ er o zellik toplümsal yardımlaşma becerilerinin olmasıdır. 

Ö zellikle hasat, toprağ ı işlemek, kışlık ve yazlık hazırlıklar, ekim dikim esnasında insanlar 

birbirine yardımcı olmaktadırlar. Bü toplümsal yardımlaşma yo ntemleri sayesinde insanlar 

dışarıdan bir ğirdi olmadan ü retim yapmaktadırlar. Bo lğesel olarak bü yardımlaşmanın ismi 

imece, o rfene, emece, yardım, hab, meçi, el ü şü ştü rmek ğibi pek çok yerel ismi vardır. 

Kadim Ü retim Havzaları’ndaki diğ er bir o nemli konü ise havza sahipliğ idir. Bü havzalarda ü retim 

yapan kişiler, resmi olarak belirlenen sınırları değ il sü dağ ılımına ğo re şekillenen bü tü n havzayı 

küllanır ve sahiplenir. Kadim Ü retim Havzaları’ndan biri olan Örhanlı Vadisi’ndeki zeytinlikler 

büna o rnektir. Zeytinlerde sadece ağ aç sahipliğ i bülünmaktadır. Zeytinliklerin arasında tel, düvar, 

çit ğibi resmi sınır yoktür. Bü tü n havza içindeki zeytinliklerde sınırlar olmadan çobanlar sü rü lerini 

istediğ i yerde otlatabilir. Aynı zamanda ko ydeki kadınlar bü zeytinliklerin içinde dolaşarak 

aromatik bitki, yabani bitki toplayıcılığ ını yapabilirler. Bü havzalarda tel, çit ve düvarın olmaması 

yaban hayvanlarının yaşamlarını sü rdü rebilmeleri için ğerekli ortamı sağ lamaktadır. 

İ nsan ve coğ rafya arasındaki bü ilişki biçimi kırsal yaşam için ğerekli olan ğıdayı ve diğ er temel 

ğirdileri sağ lamakla kalmayıp, havzada yaşayan insanların ğeleneklerini, oyünlarını, mü ziklerini 

ve somüt olmayan kü ltü rel mirasını da şekillendirmiştir. Bü tü n bü o zelliklerinden dolayı Kadim 

Ü retim Havzaları hem biyoçeşitlilik hem kü ltü rel değ erler ve ü retim biçimleri açısından 

yeryü zü nü n yok olmakta olan bellekleridir. Bü alanlar ğü nü mü zü n tek tipleşmiş kü ltü r, ü rü n ve 

ü retim yo ntemleri tehdidi altındadır. 

 

 

 


