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Ali ile Osman hakkýnda Ebû Vâil’le farklý
düþüncelere sahip bulunduklarý, Zirr’in Ali
yanlýsý olduðu, Osman taraftarý olan Ebû
Vâil’le bir araya geldiklerinde bu konuyu
hiç tartýþmadýklarý, ayný mescidde ibadet
ettikleri, hatta Ebû Vâil’in kendisinden da-
ha yaþlý olan Zirr’e saygý gösterdiði kayde-
dilmektedir. Zir 82 (701) yýlýnda 122 yaþýn-
da vefat etti. Bu tarih 83 olarak da zikre-
dilmiþ, öldüðünde 120 ve 127 yaþýnda ol-
duðu da kaydedilmiþtir.

Zir b. Hubeyþ’in kýraat ilmindeki önemli
yeri, meþhur yedi kýraat imamýndan Âsým
b. Behdele’nin iki râvisinden biri olan Ebû
Bekir Þu‘be b. Ayyâþ yoluyla onun kýraati-
nin yedili sistem içinde yer almasýyla il-
gilidir. Zira Âsým ondan öðrendiði kýraati
Ebû Bekir b. Ayyâþ’a, Ebû Abdurrahman
es-Sülemî’den aldýðý kýraati diðer râvisi
Hafs b. Süleyman’a öðretmiþ, bu iki râvi-
nin okuyuþlarýna yedili sistem içinde yer ve-
rilmesiyle hem Sülemî’nin hem Zir b. Hu-
beyþ’in kýraati günümüze kadar gelmiþtir.
Diðer taraftan Âsým, Zir b. Hubeyþ’ten da-
ha iyi bir mukrî görmediðini söyleyerek
onun bu alandaki yerinin önemine iþaret
etmiþtir. Son derece mütevazi olup çok ha-
dis rivayet ettiði kaydedilen ve 120’li yaþ-
larýnda ihtiyarlýðý sebebiyle çenesinin tit-
rediði belirtilen Zir b. Hubeyþ için Ýbn Sa‘d
ve Yahyâ b. Maîn sika deðerlendirmesi yap-
mýþ, Ýbn Hibbân da onun biyografisine e¦-
¡išåt’ýnda yer vermiþtir. Zir b. Hubeyþ’in
rivayetleri baþta Kütüb-i Sitte olmak üze-
re pek çok hadis kaynaðýnda yer almýþ,
Übey b. Kâ‘b’ýn Kadir gecesinin ramazan
ayýnýn 27. gecesine rastladýðýný söylediði-
ne dair rivayet de Zir tarafýndan kendisin-
den nakledilmiþtir (Ýbn Sa‘d, VIII, 225). Zir
b. Hubeyþ’in Halife Abdülmelik b. Mervân’a
mektup göndererek nasihatte ve uyarýlar-
da bulunduðu (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
IV, 170), halifenin bu mektubu aðlayarak
okuduðu ve uyarýlarýnda Zirr’in haklý ol-
duðunu söylediði rivayet edilmiþtir (Ebû
Nuaym, IV, 184).
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VII ve VIII. yüzyýllardaki Ýslâm fetihleri,
daha önce çok az bilinen topraklara ula-
þarak Ýber yarýmadasýndan Ýndus vadisi-
ne kadar uzanan bir “ümmet” ya da “mil-
let”in doðuþunu saðladý. Bu geniþ coðraf-
yada çeþitli faktörlere dayanan bir birlik
geliþti; fâtihler tarafýndan getirilen ve fet-
hedilen topraklarda yaþayanlar arasýnda
yayýlan bu yeni din ile birçok bölgede ko-
nuþma dilinin temeli olan yeni yönetim ve
öðretim dilinden, çeþitli milletlerin, fikirle-
rin, bilgilerin ve teknolojilerin kapsamlý ha-
reketinden yeni bir kültür doðdu. Tarým
dahil insan hayatýnýn her alanýnda etkisini
gösteren bu yeni birlik kýrsal yaþamda da
kademeli fakat çok derin etkiler býraktý.
Aslýnda, Ýslâm fetihleri öncesinde bölge ta-
rýmý beþ asýr sonra hüküm süren tarýmla
karþýlaþtýrýlýrsa bir erken dönem Ýslâm ta-
rým devriminden söz etmek mübalaða sa-
yýlmaz. Bu devrimin birleþenleri üç bölüm-
den meydana gelmiþtir.

1. Ýslâm öncesinde sadece bir kýsmý
Sind’de bilinen, birkaçý da Sâsânî Devleti’-
ne ulaþmýþ birçok yeni tarým ürününün böl-
gede yaygýn biçimde yetiþtirilmesine baþ-
landý. Fethedilen topraklarda bu ürünleri
iklimin ve sulama imkânlarýnýn izin verdi-
ði hemen her yerde geniþ ölçüde yaymak
Ýslâm Devleti’nin baþarýsýdýr. Sonraki dö-
nemlerde Ýslâm’ýn dýþa doðru yayýlmasýy-
la da sorkun (sepetçi söðüdü), asya pirinci,
þeker kamýþý, pamuk, turunç, limon, mis-
ket limonu, greyfurt, muz, platanus (çýnar
aðacý), karpuz, ýspanak, enginar, patlýcan,
indigo (çivit), hindistan cevizi ve mango gibi
yeni birçok ürün bunlarý takip etti. Tüketi-
ciler için yeni beslenme imkânlarý doðuran
bu ürünler toprak kullanýmýný, üretimi ve
buna baðlý olarak gelirleri de arttýrdý.

2. Bu durum, neredeyse bütün bölge-
lerdeki sulama sistemlerinde önemli ge-
liþmelerin meydana gelmesini ve yýlýn da-
ha uzun bir döneminde -hatta yýl boyunca-
daha çok topraðýn daha fazla sulanmasý-
ný saðladý. Geliþmeler büyük çoðunlukla Ýs-
lâm öncesi zamanlarda bilinen, ancak yay-
gýn þekilde kullanýlmayan tekniklerin yay-
gýnlaþtýrýlmasýyla baþarýldý. Ýslâm’ýn parlak
dönemlerinde geniþ ölçüde yayýlan yerel
teknolojilerin bilgisi neredeyse faydalý ola-
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Ebû Meryem Zirr b. Hubeyþ
b. Hubâþe el-Esedî el-Kûfî

(ö. 82/701)

Kýraat ve hadis âlimi,
muhadram tâbiî.˜ ™

Muhtemelen hicretten 39 veya 40 yýl
önce (milâdî 583 veya 584) Kûfe’de doð-
du. Benî Esed b. Huzeyme’ye mensup olan
Benî Gadire ailesindendir. Ayrýca Ebü’l-Mu-
tarrif künyesiyle de zikredilmiþtir. Hem Câ-
hiliye devrinde hem Ýslâm döneminde ya-
þadýðý halde Resul-i Ekrem’i görmediði için
muhadram tâbiîlerden sayýlmýþtýr. Hz. Ali,
Übey b. Kâ‘b ve Abdullah b. Mes‘ûd’dan
Kur’an ve kýraat ilimlerini tahsil etti. Kur’an
kýraati tedrîsiyle meþgul oldu; bu konuda
kendisinden Yahyâ b. Vessâb, Âsým b. Beh-
dele, Ebû Ýshak eþ-Þeybânî, A‘meþ ve di-
ðerleri faydalandý. Hz. Ömer, Hz. Ali, Ab-
dullah b. Mes‘ûd, Abdurrahman b. Avf,
Übey b. Kâ‘b, Huzeyfe b. Yemân, Safvân b.
Assâl, Ýbn Ümmü Mektûm, Saîd b. Zeyd
ve Ebû Vâil Þakýk b. Seleme’den rivayette
bulundu. Þa‘bî, Ýbrâhim en-Nehaî, Âsým b.
Behdele, Minhâl b. Amr ondan hadis riva-
yet edenlerdendir. Döneminde Arap dili-
ne vukufu ile tanýndýðý ve Abdullah b. Mes-
‘ûd’un zaman zaman bu konuda kendisi-
ne baþvurarak sorular sorduðu kaydedil-
miþ (Ýbn Sa‘d, VIII, 225), Âsým b. Behdele
de ondan daha fasih birini görmediðini söy-
lemiþtir (Zehebî, Ma£rifetü’l-šurrâß, I, 144).

Zir b. Hubeyþ, Hz. Osman’ýn hilâfeti yýl-
larýnda Kûfe’den Medine’ye giden bir he-
yetin içinde yer aldý. Bunda sahâbîlerle bu-
luþmaya olan aþýrý isteðinin rol oynadýðýný
belirtmiþtir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV,
167). Medine’de bulunduðu sýrada asha-
býn ileri gelenleriyle görüþmesi yanýnda
özellikle Übey b. Kâ‘b ve Abdurrahman b.
Avf’tan çokça faydalandý. Medine Mesci-
di’ne ilk giriþinde bu iki sahâbî ile karþýla-
þýp Übey b. Kâ‘b ile tanýþýnca herhalde il-
minden yararlanmak amacýyla, “Ey Ebû
Münzir! Allah sana rahmetiyle muamele
etsin, ne olur üzerime kanadýný indir” diye-
rek beklentisini dile getirdi. Übeyy’in ona
söylediði kaydedilen “Kur’an’da benden so-
rup öðrenmediðin bir tek âyet býrakmak
istemiyorsun” sözünden (a.g.e., IV, 168)
aralarýndaki hoca-talebe iliþkisinin uzun
süre devam ettiðini ve Zirr’in Übeyy’den
kýraat yanýnda tefsir ve diðer Kur’an ilim-
leri alanýnda da çok þey öðrendiðini söy-
lemek mümkündür. Zir b. Hubeyþ’in Hz.
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ya dayanýklý sorkun, yaðýþlý bahar mevsi-
minde ekilen, sýcak ve kuru yaz mevsimin-
de olgunlaþabilen karpuz vb. ürünler da-
ha önce sadece hayvan otlatmak için kul-
lanýlan topraklara yayýlabilecektir.

Bu geliþmelerle yakýndan iliþkili ola-
rak -hem sebep hem sonuç bakýmýndan-
önemli demografik deðiþimler meydana
geldi. Fetihleri takip eden kýsa dönem bo-
yunca nüfus seviyeleri biraz deðiþmiþ ve
bazý yerlerde düþmüþ olmasýna raðmen
çok geçmeden neredeyse her yerde bir-
kaç asýr ve bazý bölgelerde çok daha uzun
süre devam eden etkileyici bir büyüme gö-
rüldü. Þehirlerdeki yükseliþ özellikle dikkat
çekicidir. Bunlardan bazýlarý -meselâ Fus-
tat, Baðdat, Kayrevan ve Fas- yeni kurul-
malarýna raðmen muazzam bir büyüme
gösterdi. Ýslâm öncesinde kurulmuþ bazý
þehirler büyümesini sürdürürken bazýlarý
da geriledi. Hiç þüphesiz XI. yüzyýlda Ýslâm
dünyasý kendinden öncekilerden çok da-
ha fazla kentleþti ve büyük þehirleri Çin
hariç her yerdekinden daha fazla geliþti.
Þehirler büyüdükçe çevresindeki bölgele-
re daha çok üretim için baskýda bulundu
ve bu çevreler talebe karþýlýk verebildiði
ölçüde þehirlerin büyümesi devam etti.
Tabii olarak þehre saðlanan üretim fazla-
sý mâkul fiyatlarla arttýrýlamadýðý zaman
-gýda malzemeleri artýþýnýn deniz ticare-
tiyle saðlanabildiði bazý kýyý þehirleri dýþýn-
da- o þehrin büyümesi yavaþladý, muhte-
melen de durdu.

Kýrsal kesim dahil hemen her yerde nü-
fus artýþ iþaretleri vardý. Eski yerleþim yer-
leri geniþledi, yeni yerleþim alanlarý orta-
ya çýktý ve yerleþik çiftçiler daha önce iþ-
gal edilmemiþ bölgelere yöneldi. Böylece
kýrsal nüfus bu geniþlemeden pek çok fay-
da saðladý. Daha yoðun ve daha sürekli
yerleþim, hükümetler için özellikle can ve
mal güvenliðini saðlamayý, geniþ çaplý su-
lama iþlerini, yeni düzenlemeler yapmayý
ve sürdürmeyi, vergi toplama gibi iþleri

çok daha kolay hale getirdi. Ayrýca daha
fazla güvenlik, gittikçe belirginleþen kýrsal
yerleþimlerle taþra þehirleri arasýndaki ti-
careti destekleyerek geliþmesine yol aç-
tý. Ticaretin geliþimi köylerin, bulundukla-
rý bölgelere en iyi uyan üretim þekillerinde
daha fazla uzmanlaþmasýna ve daha fazla
nitelikli iþ gücü geliþtirmesine imkân ver-
di. Böylece hem toprak hem de iþ gücü-
nün üretkenliði daha da artmýþ oldu.

Bununla birlikte, nüfusun en yüksek se-
viyelere çýktýðý zamanlarda bile yerleþim
toplam toprak alanýnýn sadece ufak bir bö-
lümünde gerçekleþti ve bu yerleþim kýr-
sal bölgede büyük ölçüde süreklilik kaza-
namadý. Genellikle su kaynaklarýyla kýrsal
nüfusun yoðunluðu arasýnda var olan güç-
lü iliþki nüfusun büyük nehir vadileri bo-
yunca, göllerin kýyýlarýnda ve vahalarda yo-
ðunlaþmasý zorunluluðunu getirdi. Tabii
olarak sulama imkânlarýnýn daha az bu-
lunduðu bölgelerde kýrsal yerleþim daha
seyrekti. Yaðmur suyu ile beslenen alan-
larda yaðýþ seviyelerine baðlý olarak nüfus
da gittikçe azalýyordu. Kolay ekim yapýla-
mayan ve yýllýk yaðýþ miktarý 250 milimet-
reden düþük olan daðlýk bölgelerde her-
hangi bir yerleþik tarýmýn yapýlmasý müm-
kün deðildi. Bu yüzden söz konusu bölge-
ler ancak kendi kullanýmlarý için bazan kü-
çük miktarlarda toprak ekmeye kalkýþa-
bilen, güçlü kabile organizasyonuna sahip
göçebe hayvan yetiþtiricileri (bedevîler) ta-
rafýndan kullanýlabilirdi. Bu ayýrýmlarýn dý-
þýnda neredeyse tamamen kurak ve hiç
yerleþim olmayan çok daha geniþ alanlar
da vardý.

Kýrsal bölge üzerinde kontrolü saðlama-
ya ve buralarda yaþayanlarý memurlara,
askerlere, büyük toprak sahiplerine, hýr-
sýzlara, bedevîlere ve istilâcýlara karþý ko-
rumaya çalýþan hükümetler için birçok par-
çaya ayrýlmýþ yerleþim modelleri büyük
zorluklar doðurmaktaydý. Ücra yerleþim
yerlerinde ve hükümetlerin zayýfladýðý dö-
nemlerde kýrsal alanlarda yaþayanlar sa-

bilecek her yerde uygulanacaktýr. Tekno-
lojiler suyu kaldýrýp daha yüksek bir alana
akýtabilmek için insan gücüyle çalýþan “þa-
duf”larý (seren ya da su kaldýracý) ve Arþi-
met burgularýný, hayvan veya su gücüyle
çalýþan dolaplarý, su depolamak için bend-
leri, sarnýçlarý, nehir kýyýsý havuzlarýný, ya-
pay gölleri, kuyularý ve su daðýtýmý için sa-
vaklarý, yüzey kanallarýný, yer altý kanallarý-
ný (kâriz veya kanat) kapsadý. Farklý þekil-
lerde birleþtirilebilen su kaldýrma teknik-
leri sayesinde çeþitli yollardan elde edilen
su bir yerde depolanabiliyor, ardýndan top-
rak üzerinden çeþitli metotlarla bahçele-
re daðýtýlýyor, böylece sulamayý þartlara son
derece uygun hale getiren yöntemleri yay-
gýnlaþtýrýyordu.

3. Yeni ürünlerin farklý yetiþme mev-
simleri ve su ihtiyaçlarý vardý. Geleneksel
ya da yeni ürünler sulamadaki yeni ilerle-
melerle birlikte toprak kullanýmý için bir-
çok yeni imkâný beraberinde getirdi. Ýslâm
ordularýnýn fethettiði topraklarýn çok bü-
yük bir kýsmý yaðmurun serin bir kýþ mev-
simi boyunca kýyý bölgeleriyle daðlýk böl-
gelere düþtüðü, bunu sýcak ve neredeyse
tamamen kuru bir yaz mevsiminin izledi-
ði Akdeniz iklimi olarak bilinen iklime sa-
hipti. Ýslâm öncesi zamanlarda hemen he-
men bütün ürünler yaðýþa veya sýnýrlý su-
lamaya dayanan kýþ ürünleri olunca çoðu
yerlerde yaz nereden bakýlýrsa bakýlsýn ölü
bir mevsimdi. Ayrýca birçok bölgede bir kýþ
ekilen toprak gelecek yýl nem ve verimli-
lik kazanmasý için nadasa býrakýlýyordu. Bu
sebeple yaklaþýk bir yýl içinde ekilen top-
raðýn sadece yarýsý ve yalnýz bir ekim için
kullanýlýyordu. Yeni ürünler ve geliþmiþ su-
lamanýn yeni imkânlar sunmasýyla bütün
bu durum büyük ölçüde deðiþecektir. Me-
selâ sorkun, þeker kamýþý, pamuk ve pi-
rinç genelde yaz ürünleriydi. Yaz sulama-
sýyla bu ürünler daha önce âtýl kalan top-
rak ve iþ gücünün üretken olabildiði nere-
deyse tamamen yeni bir tarým mevsimi
açtý. Diðer yeni ürünler de geleneksel ürün-
lerle beraber kýsmen topraðýn verimini ko-
rumak, kýsmen pazar imkânlarýna cevap
vermek için tercih edilen çok çeþitli, kar-
maþýk ve deðiþen ürün rotasyonlarýný teþ-
vik edecektir. Hem yeþil hem de hayvan
gübresinin daha çok kullanýmý ile çoðu böl-
gelerde nadasý kaldýrmak, böylece yýllar
geçtikçe dört, hatta daha fazla ürünü iki
yýllýk bir dönem içinde elde etmek müm-
kün olacaktýr. Sulama teknolojisinin yayýl-
masý yanýnda bazý yeni ürünler tarýmýn sý-
nýrlarýnýn yeni bölgelerde de geniþlemesi-
ne yol açacaktýr. Nitekim kuraklýða ve ýsý-
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yüzey akýþýyla tamamlanmak suretiyle ya-
pýlmaktaydý. Yerleþim de böyle su kaynak-
larýna eriþimin kolay olduðu alanlarda yo-
ðunlaþmýþtý. Ýslâm, Sahrâ Afrikasý’nýn aþa-
ðýsýnda tarýmýn savana topraklarýnda ve
yaðmur ormanlarýnda yapýldýðý birçok böl-
geye de yayýldý. Bu anýlan bölgeler Ýslâm
dünyasýna onun güçlü dinî, ticarî, kültü-
rel, ilmî ve fennî baðlarýyla katýldýðýndan
erken dönem Ýslâm dünyasýnýn tarýmsal
teknolojilerinden deðiþen derecelerde ya-
rarlandý. Sýrasýyla Ýslâm dünyasýnýn kalbin-
de -yeni çalýþýlmaya baþlanan yöntemler-
le- tarýmýn daha da geliþimine þüphesiz
katkýda bulundu. Bu geliþmelere burada
yalnýz kýsaca deðinilebilir.

Yönetimlerin Rolü. Yukarýda açýklanan
tarým devrimiyle ortaya çýkan geliþmeler,
nisbeten az sayýlabilecek bazý kesintilerle
XI. yüzyýla kadar uzanan ve Endülüs gibi
bazý bölgelerde birkaç asýr daha fazla sü-
ren uzun bir dönem boyunca baþarýlý ol-
du. Geliþim, hükümetlerin stratejileriyle ya-
kýndan baðlantýlýydý. Genelde geliþim dö-
nemleri boyunca hükümetler can ve mal
güvenliðini saðladýlar, âdil vergiler koy-
dular, çok önemli sulama iþlerine yatýrým
yaptýlar ve XI. yüzyýldan itibaren Endülüs
hükümdarlarýnýn topraklarýnda birtakým
ziraî deneyler uyguladýlar. Öte yandan XI.
yüzyýlda göçebe akýncýlar Ýslâm dünyasýnýn
hem doðu hem batý bölgelerinde, Benî Hi-
lâl Kuzey Afrika’da, Selçuklu Türkleri Ýran
ve Anadolu’da geniþ alanlarý fethettiler.
Yerleþik tarýmla bu bölgelerin önceki hü-
kümdarlarýndan daha az ilgili olan bu fâ-
tihler gerçekleþen geliþimin bir kýsmýný
bozdular. Fetihlerden sonra özellikle en-
gebeli ve daðlýk bölgelerde, yarý kurak top-
raklarda ve sert kýþlarýn geçtiði alanlarda,
pastoral göçebelik ve yerleþik topluluklar-
da hayvancýlýk yaygýnlaþýrken topraðýn eki-
mi gittikçe azaldý. Sonraki yüzyýllarda ta-

rým, birbirini izleyen ve Ýslâm dünyasýnýn
farklý bölgelerini monoton bir düzenle iþ-
gal eden çoðunlukla göçebe ve yarý göçe-
be kavimlerden doðuda Haçlýlar, Eyyûbî-
ler, Moðollar, Timurlular ve batýda Murâ-
býtlar ve Muvahhidler, Benî Hilâl ve Sel-
çuklular gibi yeni fâtihlerin dalgalarýndan
zarar görmeye devam etti. Kurduklarý ký-
sa ömürlü idareler çoðunlukla tarýmýn des-
teklenmesine gereken ilgiyi göstermedi.
XIV. yüzyýlýn ortasýndan itibaren XV. yüz-
yýl boyunca tekrarlayan, “kara ölüm” diye
adlandýrýlan veba salgýnlarý tarýmýn daha
da zayýflamasýna yol açtý. Bunlarýn yýkýcý
etkileri kýrsal ve kentsel nüfus, ekonomi
ve tarým üzerinde eþit düzeyde görüldü.
Þüphesiz tarýmýn genel zayýflama eðilimin-
de bazý dikkat çekici istisnalar da vardý:
Meselâ Berberî fâtihlerin egemenliði al-
týndaki Endülüs’te tarým hem birçok yer-
de geliþti hem de ziraat biliminde ilerle-
meler gerçekleþti. Mýsýr’da Bahrî Memlük-
leri, Ýran’da Gazân Han, Yemen’de Resûlî
hükümdarlarý, Osmanlý Devleti’nde 1470’-
ten Kanûnî Sultan Süleyman’ýn hüküm-
darlýðýnýn sonuna kadar, Ýran’da Þah I.
Abbas’ýn hükümdarlýðý dönemleri genel-
de hükümetlerin çiftçiler tarafýndan ihti-
yaç duyulan desteði saðlamada yeterince
güçlü ve ilgili olduklarý zamanlardý.

Erken modern çaðda tarým ayrýca da-
ha fazla yeni ürünle teþvik edilmiþ olmalý-
dýr. Bunlarýn bazýlarý Ýslâm dünyasýna XV.
yüzyýl sonu ile XVI. yüzyýldaki Avrupa ke-
þif yolculuklarý neticesinde giren, Çin’den
tatlý portakal ve daha sonra çay, Ameri-
ka’dan mýsýr, patates, tatlý patates (yer el-
masý), kýrmýzý biber, domates, tütün, ana-
nas, amerika pamuðu, yeþil fasulye, çalý ve
lima fasulyesi gibi ürünlerdir. Mýsýr baþ-
langýçta hayvan yemi olarak kullanýlýrken
daha sonra insanlar tarafýndan da tüke-
tilmesine karþýlýk ekimi hýzla yayýldý. Diðer
ürünler daha yavaþ ilerledi, fakat zamanla
onlar da önem kazandý. Bir baþka yenilik
çok fazla uzak olmayan bir kaynaktan, Eti-
yopya’nýn daðlýk alanlarýndan doðan kah-
veydi. Kahve aðaçlarý muhtemelen XIII.
yüzyýlda Yemen’e getirilmiþ ve XV. yüzyýl-
da yaygýn biçimde yetiþtirilmiþtir. Erken
dönem Osmanlý Devleti’nde ve XVIII. yüz-
yýldan itibaren Avrupa’da ve Amerika’da
kahve içimi popüler duruma geldiðinde
üretimi dünyanýn baþka bölgelerine yayýl-
dý ve geliþti. Ýhracat için kahve üreten Ýs-
lâm bölgeleri arasýnda Hindistan’ýn çeþit-
li kesimleri, Doðu Afrika, Malaya yarýma-
dasý, Endonezya takýmadalarý ve Papua-
Yeni Gine vardý. Ancak bütün bu yenilik-
ler, bazý yerlere ve muhtemelen bazý böl-

vunmasýz kalýyordu. Ticarete karþý artan
baðýmlýlýklarý onlarý tüketicilerin beðenile-
rindeki deðiþimler, þehir nüfuslarýnýn azal-
masý, diðer tedarikçilerden gelen pazar
rekabeti, ticaret yollarý üzerindeki emni-
yetsizlik ve para stoklarýnýn azalmasý gibi
kendi refahlarýna yönelik çeþitli tehditle-
re mâruz býraktý. Bu yüzden tarýmýn en
üretken seviyede ve yerleþimin en yoðun
olduðu zamanlarda bile kýrsal kesimlerde
yaþayanlar ciddi tehlikelerle karþý karþýya
idiler ve ekonomileri kýrýlgandý. Þüphesiz
erken dönem Ýslâm dünyasýnýn birkaç ke-
siminde iklim bölgenin çoðunda hüküm
sürenden farklýydý ve hem Ýslâm öncesi dö-
nemde hem de Ýslâm dönemlerinde geli-
þen tarým sistemleri yukarýda açýklanan-
lardan farklýydý. Meselâ Güney Arap yarý-
madasýnda ve Sind eyaletinin bazý bölge-
lerinde yýlda iki defa yaðan muson yað-
murlarý, özellikle yukarýda iþaret edilen su-
lama tekniklerinin yardýmýyla yýllýk iki ve-
ya daha fazla ürün için yeterince yoðun-
du. Bunun yanýnda Sind eyaletinde az ya-
ðýþ alan veya hiç almayan bölgeler bile sa-
dece yaðýþla deðil daðlýk bölgelerden eri-
yen karlar ve buzullarla beslenen Ýndüs
nehri ve kollarýndan sulanabiliyordu. Ýslâm
öncesi asýrlarda bu iki bölge diðer muson
tipi iklimlere sahip daha doðudaki yerlerle
yakýn temas içindeydi ve oralardaki ürün-
lerden, geliþtirilen tarým uygulamalarýndan
faydalanýlýyordu. Böylece bu bölgeler, ta-
rým devriminin erken dönem Ýslâm dün-
yasýnýn diðer bölgelerine ilerlemesinde ön-
cü rolü oynadý.

Ýslâm, zamanla din deðiþtirme ve fetih
yoluyla daha önceki sýnýrlarýnýn da ötesin-
deki bölgelere yayýldý. Bu bölgeler Akde-
niz tipi iklime sahip deðildi ve erken dö-
nem Ýslâm dünyasýnýn geleneklerinden
-bazan açýkça- farklýlaþan tarým gelenek-
lerini miras olarak almýþtý. Muson tipi ik-
lime sahip diðer alanlar, yerleþimin Akde-
niz tipi iklime sahip bölgelerden daha yo-
ðun ve sürekli olabildiði Güney Asya’nýn
büyük bir kýsmý yanýnda Malay yarýmada-
sý ile takýmadalarýný içine almaktaydý. Ýs-
lâm doðuya doðru Orta Asya boyunca, ço-
ðunlukla Türk dillerini konuþan kavimle-
rin (Türkmenler, Özbekler, Kazaklar ve Uy-
gurlar) yaþadýðý bölgelere yayýldýkça çok
farklý iklim tipleriyle karþýlaþýlýyordu. Ge-
nellikle bu halklarýn yaþadýðý topraklar sý-
cak yazlar ve soðuk kýþlarla tanýmlanan,
yaðýþýn yýl boyunca çeþitli dönemlerde gel-
diði “karasal” diye adlandýrýlan bir iklime
sahipti. Bu bölgelerde tarým büyük ölçü-
de yaðýþý vahalardan gelen yer altý sularýy-
la ve daðlardan eriyen kar ve buzullarýn
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iþlerine az yatýrýmla kýsa dönemde gelirin
en üst seviyeye çýkarýlmasýný teþvik etti-
ler. Ancak zamanla bu tahsislerin birçoðu
miras yoluyla intikal eder hale geldi, sa-
hipleri topraklar ve köylüler üzerinde feo-
dal haklar üstlenmeye baþladý. Son olarak
vakýf kurumu tarým üretimi üzerine baþ-
ka zarar verici etkiler býraktý. X. yüzyýldan
itibaren vakýflar, topraklarý dâimî þekilde
camiler, medreseler, kervansaraylar gibi
vergi ödemeyen hayýr kurumlarýna baðýþ-
lama aracý haline geldi. Çiftçilikte ve diðer
sorumluluklarda çoðu defa tecrübesiz olan
bu yeni alýcý kurumlar topraðýn idaresini
ihmal etti. Bu durum daha fazla toprak
toplandýðýnda ve mevcut varlýklar geniþ
çapta daðýtýldýðýnda daha da kötüleþti.
Böyle baðýþlar devredilemez olduðundan
“vakfýn ölü eli” gittikçe toplam tarým ara-
zisinin daha büyük bir kýsmýna dokundu.

XIX ve XX. Yüzyýl Baþlarý: Ýç Reformlar
ve Dýþ Etkiler. Genelde daha geç dönem
Osmanlý Devleti’nde köylüler hemen her
yerde vergilendirildiði için çoðunlukla top-
raða baðlý olmalarýna raðmen þehirlere
göçme eðilimi taþýyorlardý. Bundan dola-
yý ciddi bir tarým iþ gücü eksikliði, tarýmýn
seyrekleþmesi ve þehirlerde sürekli gýda
malzemesi kýtlýðý ortaya çýktý. Devletin aza-
lan gelirleri kýrsal güvenlik harcamalarýnýn
azalmasýna yol açmakta, sulama tesisle-
rinin inþasý ve bakýmý için hükümetin yap-
týðý yatýrýmlar önemsiz derecede kalmak-
taydý. Kýrsal kesimdeki zayýflama ve vergi
gelirlerinin düþmesi hükümeti de yýprat-
maktaydý. Devletteki bu aþaðýya doðru dü-
þüþü geri çevirmek için 1839’da Sultan Ab-
dülmecid tarafýndan baþlatýlan Tanzîmât-ý
Hayriyye ve 1876’da yeni bir anayasanýn
ilânýný kapsayan ciddi giriþimler yapýldý. Bu
süreçte kýrsal ekonomi için birtakým önem-
li reformlara kalkýþýldý, hükümet iltizam-
larý ve iktâlarý, adaletli vergilerin merkez-

den toplanmasýyla (meselâ ürünlerin yüz-
de onu) deðiþtirmeye çalýþtý. Ancak bu gi-
riþimin baþarýsý hükümetin vergi toplama
personelinin azlýðýndan dolayý sýnýrlý kaldý.
Hükümet ayrýca yetiþtiricilere mülkiyet un-
vanlarý verme düþüncesiyle kýrsal bölge-
nin bir kadastro araþtýrmasýný uygulama-
ya gayret etti. Bu strateji de bazý köylüle-
rin karþý çýkmasý, nitelikli personel eksik-
liði ve güçlü insanlarýn müdahaleleri yü-
zünden genelde baþarýsýzlýða uðradý. So-
nunda birçok arazinin kontrolü bazýlarý ye-
ni ve farklý kökenlerden gelen, bazýlarý da
eski olan nüfuzlu kimselerin elinde kaldý.
Bu sorunlarý çözmek için reform sorum-
luluðunu 1858’den itibaren vilâyetlere bý-
rakan giriþimler sonuç olarak genellikle
ayný sorunlara sürüklendi, ayrýca merkezî
hükümetin kontrolünü, dolayýsýyla da dev-
letin gelirlerini zayýflattý. Bununla birlikte
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda bazý vilâyetlerde
vergilendirmenin âdil yapýlmasý kamu hiz-
metlerine daha fazla hükümet yatýrýmý ve
özellikle 1888’de Ziraat Bankasý’nýn kurul-
masýndan sonra çiftçilere saðlanan ucuz
kredi miktarýnda büyük bir artýþ saðlan-
masý gibi olumlu geliþmeler de yaþandý.
1892’de Halkalý Ziraat Mektebi’nin kurul-
masý, bu arada iki tarým ilkokulunun açýl-
masý, bazý vilâyetlerde model çiftliklerin
oluþturulmasý ve bazý gençlerin tarým eði-
timi için Avrupa’ya gönderilmesi þeklin-
deki faaliyetlerin sonucunda tarým eðiti-
minde de ilerleme kaydedildi. Bu dönem-
de pamuk, üzüm, tütün ve ipek gibi özel
kýrsal ürünlerin üretiminin arttýðý gözlem-
lenmektedir.

Daha belirgin ve etkili geliþmeler bazan
büyük ölçüde veya tamamen özerk hale
gelen vilâyetlerde baþarýldý. Nitekim sür-
güne gönderilen Midhat Paþa 1869-1872
yýllarýnda Irak’ýn valisi ve fiilî hâkimi iken,
vergileri etkin biçimde yeniden düzenle-

gelere þüphesiz zenginlik getirmesine ve
beslenme alýþkanlýklarýný oldukça zengin-
leþtirmesine raðmen genelde kýrsal kesi-
min devam eden zayýflama sürecini sade-
ce yavaþlattý ama geriye çevirmedi. Çoðu
bölgelerde tarýmsal üretim ve verimlilikte
belirgin bir düþüþ uzun süre devam etti.
Bu durum sýrasýyla hükümetleri zayýflat-
tý ve bu bölgelerdeki nüfusun azalmasýna
da sebep oldu.

Hükümdarlarýn ve yönetimlerinin deði-
þik derecelerde, fakat ekseriyetle bel bað-
ladýklarý kýrsal kesimden vergi toplanma-
sý meselesi hükümetler tarafýndan karþý-
laþýlan ciddi sorunlardan biriydi. Toprak
sahiplerinden ve köylülerden vergi alma-
nýn zorluðu, IX. yüzyýlda Abbâsî halifeliði
tarafýndan vergi iltizam yönteminin be-
nimsenmesine yol açtý. Kýrsal kesim ver-
gilerinin toplanmasý sorumluluðu, kendi
yetki bölgelerindeki vergileri toplayan ve
bunlarý ekseriyetle alýkoyan taþralý valile-
re býrakýldý. Bazý bölgelerde, vilâyetlerde-
ki daha küçük veya daha geniþ alanlarýn
vergi haklarýný satýn alma izninin fertlere
verilmesiyle vergi toplanmasý iþi kýsa za-
manda merkezden daha da uzaklaþtý. Böy-
le yerlerde vergi oranlarý yükselmeye baþ-
ladý ve köylülerin yardým için baþvuracaðý
çok az merci kaldý. Vergi toplamayý özerk-
leþtiren baþka bir yöntem, XI. yüzyýlda Bü-
veyhîler ve Selçuklular tarafýndan oluþtu-
rulan ve daha sonraki yüzyýllarda yaygýn
biçimde benimsenen iktâ kurumudur. Bu,
yüksek rütbeli subaylara askerî hizmet
karþýlýðý verilen bir arpalýktý. Arpalýðý tu-
tan kiþi kendisine tahsis edilen ancak sa-
hip olmak zorunluluðunu taþýmadýðý çok
büyük tarým arazileri üzerinde vergi top-
lama ve alýkoyma hakkýný elde etmektey-
di. Bu tahsislerin birçoðu belirli bir döne-
me ait ya da yaþam boyu olmak üzere uy-
gulandýðýndan bunlar topraða ve sulama

1892 yýlýnda Ýstanbul’da kurulan Halkalý Ziraat Mektebi
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1935’te Kahire Üniversitesi’ne katýlacak-
týr. Malaya’daki Ýngiliz varlýðý Singapur’un
1819 yýlýndaki iþgaliyle baþlayýp yarýmada
üzerinde kontrolün 1874’ten 1919’a kadar
geniþletilmesiyle devam etmiþtir. Burada
Ýngilizler’i ilgilendiren temel ihraç malý ka-
lay olmakla birlikte Brezilya’dan getirtilen
Para kauçuk aðaçlarýndan elde edilen kau-
çuk ihracý XX. yüzyýlýn ilk yarýsý boyunca
çok fazla arttý. Kauçuk imali için lateks
üreten topraklar zaten çoðunlukla Avru-
palýlar’ýn elindeydi. Benzer þekilde Fransýz-
lar’ýn 1848’de Fransa’nýn “ayrýlmaz” bir
parçasý olan Cezayir’i 1830’da iþgal etme-
si, kayýt altýnda bulunmayan halka ait top-
raklarýn Fransa’dan gelen ve yaygýn biçim-
de “siyah ayaklý” olarak nitelenen yerle-
þimcilerin menfaati doðrultusunda istim-
lâk edilmesi tarýmsal üretimde dikkat çe-
kici artýþlara yol açtý. Yeni gelenler, büyü-
yen Cezayir þehrinin ihtiyacýný karþýlayan ve
Fransa’ya ihracat yapan yeni zengin üzüm
baðlarý, meyve bahçeleri, narenciye bah-
çeleri yetiþtirdiler. Zamanla Cezayir önem-
li bir meyve ve þarap ihracatçýsý durumu-
na geldi. Bütün bu örneklerde görüldüðü
üzere sömürgeci devletlerin ihraç mah-
sullerine duyduklarý ilgi müstemleke olan
bazý Ýslâm ülkelerindeki tarýmsal geliþimi
de destekledi. Bu durum þüphesiz toprak
ve iþ gücü veriminin de artmasýna yol aç-
tý. Ancak Mýsýr istisna edilirse, söz konusu
yerlerde üretilen ihraç ürünlerinin ticareti
ekseriyetle yabancýlarýn elindeydi. Bura-
larda köylü ve iþçiler asgari geçim seviyesi-
ne yakýn ücretlerle yetiniyor, köylüler top-
raklarýný kaybetme tehdidi altýnda bulu-
nuyordu; yerli tüccarlar ise ticarette sýnýr-
lý rol oynuyorlardý.

1950’den Ýtibaren: Geliþim ve Problem-
ler. II. Dünya Savaþý’ndan kýsa süre sonra
Ýslâm ülkelerinin çoðu baðýmsýzlýðýný ka-
zandý veya yakýn gelecekte baðýmsýzlýkla-
rýný kazanacaktý. Kendileri yanýnda dýþta
da bazý çevreler bu uluslarýn ekonomileri-

ni geliþtirme, dünyanýn en zenginiyle en
fakiri arasýndaki uçurumu kapatma endi-
þesi taþýyorlardý. Dýþarýdan gelen yardýmýn
süreci hýzlandýracaðý varsayýlýyordu ve bu
yardým, hem Batýlý serbest giriþimci ülke-
lerden hem de sosyalizme baðlý doðu Sov-
yet bloku devletlerinden geliyordu. Bu ça-
bada onlara çok sayýda hükümet dýþý ör-
güt ve Birleþmiþ Milletler’in birimleri de
katýldý. Bunlarýn hepsi geliþen dünyaya bi-
lim, teknoloji, örgütlü beceri, para ve ide-
oloji sunuyordu. Baþlangýçta geliþmenin
anahtarý, aþýrý kýrsal iþ gücü için daha yük-
sek ücretli ve daha verimli meslekler çý-
karacaðý düþünülen sanayileþme olarak gö-
rülmekle birlikte zamanla birçok ülkede
nüfus çoðunluðunun doðrudan uðraþtýðý
ve hem kýrsal hem kentsel nüfuslarýn bel
baðladýðý tarým sektörüne daha büyük
önem verildi. Batýlý devletler tarým bakan-
lýklarýna baðýþ ve öneri, özellikle de araþ-
týrma, büyüme ve kredi için fonlama su-
narak daha önce koloni olarak veya hima-
ye altýnda tuttuklarý ülkelere ve dost gö-
rünen diðerlerine yardým ettiler. Topraðý
sürmenin mekanikleþtirilmesi ve daha son-
ra diðer uygulamalar ayrýca teþvik edil-
di. Doðu bloku ülkeleri sosyalist eðilimleri
olan Mýsýr, Suriye, Güney Yemen ve 1961’-
den sonra Cezayir gibi ülkelere, ayrýca ba-
ðýmsýzlýklarýný kazanacak olan Orta Asya’-
nýn Sovyet cumhuriyetlerine yardým tek-
lif ettiler. Onlarýn yardýmý ayný alanlara yo-
ðunlaþtý, fakat girdi temini, üretimin pa-
zarlanmasý ve kredi saðlanmasý gibi faali-
yetlerde hükümetleri daha güçlü rollere
teþvik ettiler. Ýdelojik sebeplerle yardým
yapan sosyalistler ciddi toprak reformu
tedbirlerini desteklediler ve büyük toprak
sahiplerinin oynadýðý rolü devlet tarafýn-
dan saðlanan tarým eðitimi, artan büyü-
me hizmetleri, kooperatifler ve kredi ile
deðiþtirmeleri için alýcý ülkelere yardým et-
tiler. Ancak birkaç yerde çoðunlukla ide-
oloji yüzünden toprak reformu çok ileri
gitti. Meselâ Cezayir’de tarým 1970’lerde
zorlayýcý biçimde düzenlendi ve neredey-
se bütün Fransýz yerleþimciler ülkeden ay-
rýldý. Tarýmsal alanýn yaklaþýk % 60’ý özel
kiþilerin elinde býrakýldý, fakat bu durum
arazinin güçlükle ayakta kalabilen küçük
parçalara bölünüp verimsizleþmesine yol
açtý. Kalan topraklarýn bir kýsmý onlarý elin-
de tutanlarýn iþlettiði toplu çiftlikler þek-
linde yeniden düzenlendi. Geri kalan top-
raklar ise devletin topraða sahip olduðu ve
idare ettiði, devlet çalýþanlarý tarafýndan
iþletilen devlet çiftlikleri haline getirildi. Uy-
gulamaya konan bu üretim modellerinin
her ikisi de motive edilmeyen iþ gücü, dü-

yebildi, topraklarý köylülere yeniden daðý-
tabildi, sulama ve gemicilik için barajlar
inþa edebildi ve geniþletme çalýþmasýyla
tarým tekniklerini geliþtirebildi. Benzer þe-
kilde Mýsýr’a 1805 yýlýnda önce vali olarak
tayin edilen ve daha sonra burayý Osmanlý
egemenliðinden çýkaran Kavalalý Mehmed
Ali Paþa, kýrsal kesimlere yönelik yasa ve
düzenlemeleri, vergi reformu (köylüyü yi-
ne ezilmiþ halde býraktý), Nil boyunca su-
lama kanallarýnýn derinleþtirilmesi, yeni ba-
rajlarýn inþasý, yoðun pamuk üretimi ve
þeker kamýþýnýn yeniden üretilmesi gibi
atýlýmlarla tarýmda büyük ilerleme saðla-
dý. Hidivliði esnasýnda Mýsýr pamuk üreti-
mini geliþtirdi, ülkenin Avrupa pazarlarýy-
la temaslarýný yeniledi ve tarým ürünleri ih-
racatýný önemli ölçüde arttýrdý.

XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Hollanda, Ýngil-
tere ve Fransa gibi sömürgeci ülkeler ge-
niþleyen Ýslâm dünyasýnýn çeþitli bölgele-
rine, bir ölçüde, kontrol etmeye çalýþtýkla-
rý deðerli tarým ihracat ürünleri sebebiyle
yeniden ilgi göstermeye baþladýlar. Hollan-
dalýlar daha XVII. asýrda Cava’ya bir tür ti-
caret tekelini zorla kabul ettirmiþti. Bu ül-
kenin büyük ölçüde ihraç edilen kahve,
þeker ve biber gibi ürünlerini, haraç ya-
hut vergi þeklinde topluyordu. Hollanda
Doðu Hindistan Þirketi her ne kadar 1800
yýlýnda daðýldýysa da Hollanda hüküme-
tinin coðrafî kontrolü XIX. yüzyýl boyun-
ca Endonezya takýmadalarýnýn neredey-
se tamamýný kapsayacak biçimde geniþ-
ledi. Ýndigo, tütün ve çayý da içine alan
ihraç ürünlerinin zorla toplanmasý XIX.
yüzyýlýn büyük bölümünde, kahvenin ise
1917 yýlýna kadar devam etti. Hollanda’-
nýn kontrolü altýnda geniþ tütün çiftlikleri
ortaya çýktý.

Ayný dönemde Ýngilizler, dünyanýn fark-
lý yerlerinde, özellikle geniþ müslüman nü-
fusa sahip bölgelerinde etkilerini arttýrý-
yordu. Mýsýr’da Hidiv Ýsmâil’in yönetimin-
de ciddi malî problemler arttýkça ülkenin
kontrolü yavaþ yavaþ Ýngilizler’in eline geç-
ti ve Ýngiltere 1914’te Mýsýr’ý himayesi al-
týnda ülke ilân etti. Her þeye raðmen Ýn-
giliz mevcudiyetinin tarým için faydalý ol-
duðu, çünkü Ýngiltere’nin yükselen tekstil
sanayiinin aðýrlýklý olarak, Sea Island uzun
elyaf çeþitleri dahil olmak üzere birçok Ye-
ni Dünya ürününün geliþiyle kalitesi geli-
þen Mýsýr pamuðuna dayanmaya baþladý-
ðý söylenebilir. Bu dönemde vergilendirme
özellikle küçük toprak sahipleri için azal-
týldý, Nil’in yýllýk temizliði için çalýþma mec-
buriyeti kaldýrýldý ve Ziraat Bankasý ile çe-
þitli köy kooperatifleri kuruldu. 1890 yýlýn-
da bir ziraat mektebi açýldý. Bu mektep

ZÝRAAT

Halkalý Ziraat Mektebi’nin kitâbesi



454

ZÝRAAT

luluk alaný Kazakistan, Kýrgýzistan, Taci-
kistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Gür-
cistan gibi sekiz yeni ülkeyi içine alacak
þekilde geniþletildi. Araþtýrma buðday, ar-
pa, nohut, mercimek ve bakla üzerine yo-
ðunlaþtý; yetki bölgesindeki ulusal örgüt-
lerin çalýþanlarýna yönelik eðitim program-
larý düzenlendi.

Uluslararasý Tarým Araþtýrma Merkezi
ve bölgesindeki ulusal programlar bazý ge-
liþmeler saðladýysa da bu sýnýrlý kaldý. Bu-
nun sebebi bu merkezden gelen yardým-
larýn Suriye, Ýran ve Özbekistan’da hubu-
batta uzun bir dönem kendi kendine ye-
terliliði saðlayamamasýdýr. Nitekim Ulus-
lararasý Tarým Araþtýrma Merkezi bölge-
sindeki ülkelerin çoðunda gýda üretimi,
XX. yüzyýlýn daha sonraki onar yýllýk dö-
nemleri boyunca süren aþýrý nüfus artýþý-
nýn çok gerisinde kalýyordu. Çoðunlukla ha-
len tarýma dayalý olan ülkeler, büyük gýda
ithalâtçýlarý durumuna düþüyordu. Uluslar
arasý araþtýrma merkezleri ve birçok ulu-
sal hükümet bundan dolayý gýda güvenli-
ðini, yani gýda üretiminde büyük ölçüde
kendi kendine yeterliliði genellikle millî se-
viyede baþarmakla ilgileniyordu. Zengin
ülkeler büyük harcamayla sýnýrlý yer altý
su rezervlerini kullanarak bunu yapabildi.
Meselâ Suudi Arabistan buðdayda kendi
kendine yeterli hale geldi, fakat buðday
fiyatlarý dört misli arttý. Libya’da benzer
bir proje benzer sonuçlar verdi. Daha az
zengin ülkeler yiyecek maddelerinde ken-
di kendine yeterlilik için daha yavaþ geli-
þim gösterdiler. Her yerde karþýlaþýlan so-
run, yeþil devrimin temelini oluþturan ye-
ni ürün çeþitleri ile ardýndan gelen diðer
yeni çeþitlerden olanca verimi elde ede-
bilmek için çok daha fazla miktarda suya,
kimyasal gübrelere, böcek ilâçlarýna, man-
tar ilâçlarýna ve ot öldürücülere ihtiyaç
duyulmasý idi. Tohumlar ve uygulamalarý
dahil girdi masraflarý bu yüzden yüksek-
ti ve çoðu defa küçük çiftçilerin imkânla-
rýný aþýyordu. Bu tür kimyasal ilâç ve güb-
relerin uzun dönem kullanýmlarý çevreye
büyük zarar verdi. Önemli su havzalarý azal-
dý ve bazýlarý tüketildi. Nehir sularý, kýyý
bölgeleri üzerinde býraktýklarý ciddi etki-
lerle beraber birçok durumda denize çok
az ulaþacak veya hiç dökülmeyecek nok-
taya gelinceye kadar kullanýldý. Göller ba-
lýkçýlýða zarar verecek þekilde geri çekili-
yor, hatta bazan ortadan kayboluyordu. Ay-
rýca tarým arazilerinde büyük ölçüde eroz-
yonlar meydana geldi. Topraklar, akarsu-
lar ve nehirler bazan kullanýlamayacak de-
recede kirletildi. Neticede Ýslâm dünyasý-

nýn birçok bölgesinde mevcut tarým uygu-
lamalarý sürdürülemez hale geldi.

Son yýllarda bazý Ýslâm ülkeleri bir çeþit
gýda güvenliðini baþarmak için yeni bir
strateji benimsediler. Bu ülkelerden hem
hükümetler hem özel yatýrýmcýlar, ihra-
cat için hububat üretmek amacýyla baþka
ülkelerden çok geniþ topraklar satýn al-
mýþ veya kiralamýþtýr. Suudi Arabistan, te-
mel su havzasý tükenmeye yüz tuttuðun-
dan buðdayda yurt içi yeterlilik amacýný
terketti. Ýþ adamlarýný Suudi Arabistan’a
ihraç edilmek üzere Etiyopya’da buðday,
arpa ve pirinç üretimi için yaklaþýk 100
milyon dolar yatýrým yapmaya teþvik etti.
Suudi yetkilileri dünyadaki baþka ülkeleri
benzer anlaþmalar yapmak için ziyaret et-
tiler. Sudanlý bir yetkili ülkesindeki tarým
topraðýnýn tahminen beþte birinin, þimdi-
den 400.000 hektar kiralamýþ olan Birle-
þik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere di-
ðer Arap ülkelerinden yatýrýmcýlar için ay-
rýlacaðýný söyledi. Körfezden yatýrýmcýlar
Rusya’da 500.000 hektar kiralamayý gö-
rüþüyor, Mali’de pirinç üretimi amacýyla
bugünden 100.000 hektarý kontrol eden
Libya Ukrayna’da buðday üretimi için ben-
zer anlaþmalar yapmayý ümit ediyordu.
Küveyt, Kamboçya’da büyük bir projeye
sahipti ve Küveyt gibi birçok ülke Ulusla-
rarasý Tarým Araþtýrma Merkezi bölgesin-
de Kenya ile görüþmekteydi. Toprak kira-
lanan ülkelerde çiftçiler ve hayvan yetiþ-
tiricileri yer deðiþtirme yüzünden þikâyet
etmelerine raðmen ülkeleri para, iþ, da-
ha iyi tohumlar, yeni teknolojiler, eðitim,
yeni pazarlar ve bazý durumlarda araþtýr-
ma merkezleri, okullar, klinikler, yollar ve
limanlar gibi imkânlara kavuþmaktadýr.
Yatýrým yapan ülkeler kendi gýda güvenli-
ðini arttýrmaktadýr. Getirilen tarým türle-
rinin sürdürülebilirliði kesin olmadýðý gibi
aslýnda proje anlaþmalarýnda uzun dönem
sürdürülebilirlik hususunda kaygý duyan
yatýrýmcýlar için teþviklerin çok azaldýðý gö-
rülmektedir.

Ýslâm dünyasýnda neredeyse bütün ül-
keler için âcilen tarýmý geliþtirmeye ihti-
yaç vardýr. Sürekli artan nüfus, muhtemel
iklim deðiþikliklerinin Kuzey Afrika, Batý
Asya ve Orta Asya’nýn çoðuna daha ku-
rak, sýcak ve deðiþken hava getirmesi, ay-
rýca Ýslâm dünyasýnýn daha doðu bölgele-
rinde genellikle kötü sonuçlar doðurmasý
beklenmektedir. Bugün tarýmý hem sür-
dürülebilir hem de verimli yapacak yeni
stratejilere ihtiyaç bulunmaktadýr. Bu du-
ruma katký yapabilecek birtakým küçük
deðiþiklik ve önemli yararlar saðlayabile-
cek bir dizi hamle imkâný da vardýr. Daha

þük resmî fiyatlar ve kötü yönetim yüzün-
den genelde baþarýsýzlýkla sonuçlandý.

Buna karþýlýk dünyanýn diðer bölgele-
rindeki araþtýrma çabalarý zamanla Ýslâm
dünyasý üzerinde çok derin etkiler býraka-
cak önemli baþarýlar gerçekleþtirdi. Bu gi-
riþimlerin ilki Meksika’da oldu. Norman
Borlaug’un idaresi altýnda yürütülen araþ-
týrmada çok daha verimli bodur buðday
çeþitleri üretildi. Bunu yeni mýsýr çeþitleri
izledi. 1963’te genel merkezi Meksika’da
olan Uluslararasý Mýsýr ve Buðday Geliþtir-
me Merkezi, mýsýr ile buðday çeþitlerinin
geliþimini devam ettirmek, bunlarýn kul-
lanýmýný dünyada desteklemek amacýyla
kuruldu. Buðday üretiminin 1966-1971
arasýnda ikiye katlandýðý Pakistan ve Hin-
distan’da bazý yeni buðday çeþitleri benim-
sendi, ayný geliþme pirinç üretiminde de
gerçekleþtirildi. Rockefeller ve Ford vakýfla-
rýndan gelen destekle 1960’ta genel mer-
kezi Filipinler olan Uluslararasý Pirinç Araþ-
týrma Enstitüsü kuruldu. Bu enstitü erken
olgunlaþan ve yüksek randýman veren, En-
donezya, Malezya, Pakistan ve Bengladeþ
gibi müslüman ülkeler dahil dünyanýn bir-
çok bölgesinde pirinç üretimini büyük mik-
tarda arttýran IR8 pirinç çeþidini üretti.
Yeni buðday, mýsýr ve pirinç çeþitlerinin
öncülük ettiði 1960’larýn ve 1970’lerin ye-
þil devrimi þüphesiz bu mahsullerin üre-
timinde önemli artýþlar saðladý, yoðun ve
hýzla artan nüfusa sahip ülkelerde yaygýn
açlýðý önledi.

Ancak yeþil devrim kurak iklim ve sýnýr-
lý sulama sebebiyle yeni çeþitlerden daha
az verim alýnan Orta ve Batý Asya ile Ku-
zey Afrika’nýn büyük bölümü üzerinde nis-
beten daha az etkili oldu. Buralara ve dün-
yanýn benzer diðer bölgelerine faydalý ola-
cak tarým araþtýrmalarýný destekleme yo-
lundaki ilk adým 1971’de Uluslararasý Ta-
rým Araþtýrmasý Danýþma Grubu’nun ku-
rulmasýyla atýldý. Bu kurum, yeþil devrim-
den çok fazla yararlanmamýþ olan dünya-
nýn çeþitli bölgelerine yardým edebilecek
yeni tarým araþtýrma merkezlerinin kurul-
masý amacýyla Uluslararasý Mýsýr ve Buð-
day Geliþtirme Merkezi ve Uluslararasý Pi-
rinç Araþtýrma Enstitüsü için bir þemsiye
örgüt gibi hizmet verecekti. Genel mer-
kezi önce Beyrut, ardýndan Halep oldu.
Uluslararasý Tarým Araþtýrma Merkezi as-
lýnda dünyada düþük yaðýþlarýn görüldü-
ðü bölgelerde tarým ürünü ve çiftlik hay-
vaný üretimi için araþtýrma yapmak üzere
kurulmuþtu. Bu merkezin yetki alaný için-
deki ülkeler Fas’tan Ýran’a kadar uzan-
maktaydý. Fakat Sovyetler Birliði’nin çök-
mesinden sonra 1998’de kurumun sorum-
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sýnda tarým (filâha) hakkýnda çok sayýda
eser yazýlmýþtýr. Bunlar hükümdarlar, top-
rak sahipleri, dil bilimciler ve bilim adam-
larý tarafýndan Süryânîce, Arapça, Farsça
ve Türkçe kaleme alýnmýþtýr. Bu literatü-
rün dikkatle okunmasý yeni bir ziraat bi-
liminin mevcudiyetini gözler önüne ser-
mektedir. En eski kýlavuz kitaplarýn Ýslâm
öncesi Greko-Romen dünyasýnda tarým,
botanik, týp ve teknoloji üzerine hazýrlan-
mýþ çok geniþ literatürden derlenmesine
þaþmamak gerekir. Yunanca’dan üç tarým
eseri doðrudan çevrildi: Mendesli Bolus
(ö. tah. m.ö. 200), Vindanius Anatolius (ö.
tah. 360) ve Arap dünyasýnda Kustas er-
Rûmî diye bilinen Cassianus Bassus’un (ö.
tah. 600) eserleri. Bunlar orijinal öðele-
rin yanýnda Kartacalý Mago, Ýskenderiyeli
Didymus, Yaþlý (Büyük) Pliny, Columella ve
geç dönem Latin þairi Palladius gibi daha
eski yazarlardan alýntýlar içermekteydi. So-
nunda 291 (904) yýlýnda Ýbn Vahþiyye Ki-
tâbü’l-Filâ¼ati’n-Naba¹iyye’yi tamam-
ladý. Bu çok büyük eser, bazýsý milâdî ilk
asýrlara kadar geriye giden ve yazarlarý bi-
linmeyen Süryânîce tarým eserlerinden bir
çeviri görünümündedir. Ancak Ýbn Vah-
þiyye, bu esere kendi zamanýndaki Dicle-
Fýrat vadileri tarým uygulamalarýný yansý-
tan birçok yeni materyal ekledi. Ayný dö-
nemde mütercim ve bilim adamý Huneyn
b. Ýshak’a atfedilen yeni bir tarým eseri
ortaya çýktý. Artýk mevcut olmayan bu ký-
lavuz antik bir metnin çevirisi, bir derle-
me veya orijinal bir eser de olabilir. Bütün
bu erken dönem çalýþmalarý Arap dünya-
sýný antik düþünürlerin tarým bilgileriyle
tanýþtýrdý ve bazýlarý buna Ýslâm dönemin-
de toplanan yeni bilgiler ekledi. Özellikle
Ýbn Vahþiyye ve Kustas er-Rûmî’nin çalýþ-
malarý Arapça konuþan dünyada kendi-
lerinden sonraki birçok yazar tarafýndan
kaynak gösterildi. Daha orijinal ve antik
geleneklere daha az dayanan eserler Ýs-
lâm dünyasýnýn birçok bölgesinde ortaya
çýktý. Bunlarýn en eskileri, 351 (962) yýlýn-
da yazýlan anonim Kurtuba tarým takvi-
minin ardýndan XI. yüzyýlýn son dönemin-
de beþ önemli bilim adamý tarafýndan Ýs-
lâm Ýspanyasý’nda yazýldý: Ýbn Vâfid, Ýbn
Bessâl, Ýbn Haccâc el-Ýþbîlî, Ebü’l-Hayr el-
Ýþbîlî ve Týðnerî. Bu isimlerin birbiriyle te-
masta olduklarý görülmekteydi. Bundan
dolayý bu müelliflerin eserleri, içinde de-
ðiþen derecelerde eski metinlere ve göz-
lemsel seyahat, bitki inceleme, deney ve
halk bilimi çalýþmasý sonucunda toplanan
yeni materyale vurgu yapýlan bilimsel ta-
rýmla ilgili bir ekol oluþturdu. Bu yazar-
larýn birçoðu, topraklarýný bazan botanik

bahçelerine ve deneysel çiftliklere çevir-
dikleri hükümdarlarýn himayesi altýnday-
dý. Ýspanyol-Arap ziraat yazýlarýnýn kapsam-
lý ilmî eseri XII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ya-
þayan Ýbnü’l-Avvâm’ýn Kitâbü’l-Filâ¼a’-
sýdýr. Onun otuz beþ bölümlük eserinin
birçok el yazmasý günümüze kadar ulaþtý
ve son iki asýr boyunca hem Arapça met-
ni hem de çeþitli dillere çevirileri pek çok
defa yayýmlandý. 998 (1590) yýlýnda Mu-
hammed b. Mustafa b. Lutfullah tarafýn-
dan Türkçe’ye çevrilen eser birçok antik
yazara atýfta bulunmakta, Ýbn Vahþiyye’yi
aðýrlýklý olarak kullanmakta ve sýk sýk ya-
zarýn (Ýbnü’l-Avvâm’ýn) Ýspanyol-Arap selef-
lerinden söz etmektedir. Daha eski eser-
lere sýkça atýfta bulunmasýna raðmen Ce-
nevre Üniversitesi’nden Lucie Bolens ta-
rafýndan kitap çok orijinal bir eser olarak
gösterildi.

Tarýmla ilgili yazýlarýn bir baþka canlan-
masý XIII, XIV ve XV. asýrlarda Yemen’de
meydana geldi. Bu yazýlarýn ortaya çýkýþý-
nýn öncüleri Ýslâm tarým mirasý literatürü
üzerinde çalýþan, Taiz ve Zebîd vadisi ci-
varýndaki bahçelerinde deneyler yapan
Resûlî hükümdarlarý oldu. Resûlî hâneda-
nýnýn üçüncü sultaný olan el-Melikü’l-Eþ-
ref Ömer, 670 (1271) yýlý civarýnda bir zi-
raî yýllýk (almanak) derledi. Bu eser Daniel
Martin Varisco tarafýndan yakýn zaman-
larda yayýmlandý (The Almanac of a Ye-
meni Sultan, Seattle 1994). el-Melikü’l-Eþ-
ref ayrýca egzotik aðaçlarý ve menekþele-
ri bahçelerine getirtti ve Zebîd vadisinde
pirinç ekim tecrübeleri yaptýrdý. Kardeþi ve
halefi el-Melikü’l-Müeyyed Dâvûd b. Yû-
suf’un (1296-1321) sonradan Yemen’de
geliþen kat bitkisini Habeþistan’dan ge-
tirttiði söylenir. Kaynaklar ayrýca, kendisi-
nin bir tarým ansiklopedisini özetlediðin-
den ve Taiz’de ikinci bir tarým el kitabýnýn
yazarý olan Ebü’l-Ukul Muhammed’i bir
medreseye hoca tayin ettiðinden bahset-
mektedir. Yine Resûlîler’den el-Melikü’l-
Mücâhid Ali b. Dâvûd (1321-1363) pirinç-
le tecrübeler uyguladý ve tarým üzerine el-
Ýþâre fi’l-£imâre adlý günümüze ulaþma-
mýþ bir eser kaleme aldý. Bu tarýmcý hü-
kümdarlar silsilesinin sonuncusu el-Meli-
kü’l-Efdal Abbas b. Ali’nin 1369’da Kali-
küt’ten birçok nâdir bitki ve kuþu da be-
raberinde getiren bir elçilik heyetini ka-
bul ettiði söylenmektedir. Ayný zamanda
atalarý ve kendisi tarafýndan toplanan ta-
rýmsal bilgileri derlediði tarým kýlavuzu
Bu³yetü’l-fellâ¼în’in yazarýdýr. XII ve XIII.
yüzyýllarýn Mýsýr’ýnda iki yazar tarýmsal eko-
nomi üzerine ilginç bilgiler içeren çok bü-
yük eserler üretti. Bunlardan ilki ayný za-

küçük düzeydeki giriþimler et tüketimini
düþürmeyi, obeziteyi azaltmayý, boþa akan
sularý üretim için etkin þekilde kullanabil-
mek için biriktirmeyi, hayvan ve yeþil güb-
renin, odun ve atýk yakýmýndan gelen kar-
bon artýklarýnýn daha fazla kullanýmýný, top-
rak sürmenin minimuma indirilmesini, so-
ya fasulyesi gibi örtücü bitkilerin daha
yaygýn ekilmesini, N (nitrogen), P (fosfor) ve
K (potasyum) emen “nano gübreler”in da-
ha fazla kullanýmýný, ayný anda daha ve-
rimli ve daha az zarar veren rotasyon ter-
cihleri gibi hususlarý içine almaktadýr.

Gerçekten büyük ilerlemelerin yapýla-
bileceði alanlardan biri de önceleri “gene-
tik olarak deðiþtirilmiþ ürünler” (GM) diye
adlandýrýlan transgenik (biyoteknolojik: bir
bitkinin genlerinin doðrudan deðiþtiril-
mesi) ürünlerin geliþimindedir. 1950’ler ve
1960’lardaki yeþil devrimin dikkat çekici
baþarýlarýný yeni buðday, pirinç ve mýsýr
çeþitlerinin elde edilmesiyle gerçekleþtir-
diði gibi transgenikler mevcut krize hitap
edecek birçok yeni ürün türünün ortaya
çýkmasýna da izin verecektir. Zira ileride
her birinin özel bir duruma hitap etmesi
amaçlanan birçok yeni çeþide ihtiyaç du-
yulacaktýr. Bunlar daha verimli olabilecek
ve daha az kimyasal gübreye ihtiyaç gös-
terecek, kuraklýða, ýsýya, dona, böceklere
ve hastalýða daha dayanýklý olabilecektir.
Bu çalýþma henüz baþlangýç aþamasýnda-
dýr. Ýlk transgenik tohum pazarda 1996 yý-
lýnda ortaya çýktý, fakat çoðu Ýslâm dün-
yasý dýþýnda önemli sonuçlar elde edildi.
Bugün transgenik çeþitler dünyada yetiþ-
tirilen soya fasulyesinin dörtte üçünü, pa-
muðun yarýsýný, mýsýrýn dörtte birini kap-
samaktadýr. Þimdiye kadar iþin büyük bö-
lümü Monsanto ve diðer birkaç uluslar
arasý þirket tarafýndan yapýldý. Ancak Ýs-
lâm dünyasý dýþýndaki bazý ulusal araþ-
týrma enstitüleri günümüzde yerel þart-
lara uygun çeþitler geliþtirmeye çalýþmak-
tadýr. Þu anda Uluslararasý Tarým Araþtýr-
ma Merkezi ile Uluslararasý Tarým Araþ-
týrma Danýþma Grubu’nun, diðer uluslar
arasý araþtýrma merkezlerinin, bölgede
farklý ve deðiþen gýda üretim sorunlarýna
uygun çeþitlerin geliþtirilmesi için büyük
þirketlere katýlacaðý yönünde bazý iþa-
retler bulunmasýna raðmen Ýslâm ülkele-
rindeki tarým bakanlýklarý da transgenik
çeþitlerin geliþimine ilgi göstermektedir.
Henüz yeni baþlamýþ olmasýna raðmen
“transgenesis” (gen transferi) gerek Ýslâm
âlemi gerekse dünyamýz için gerçekten
büyük bir umut olarak görünmektedir.

Tarým El Kitaplarý. Eski zamanlardan
Osmanlý dönemine kadar Ýslâm dünya-
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dünya bilgisinin özümsenmesini deðil ay-
ný zamanda Ýslâm döneminde yapýlan çok
büyük ilerlemeleri yansýtmaktadýr.

Ýslâm öncesi antik dünya yazarlarýnýn
konuyla ilgili düþünceleri çok basit seviye-
deydi. Meselâ topraklarý çok az sayýda ka-
tegorilere bölmüþlerdi. Ýspanya’da tarým-
sal öðrenimin olgunlaþmasý sonunda zi-
raatçýlar, dikkatli gözlemler neticesinde
otuz kadar toprak türü ve bunlarýn farklý
biçimlerini belirlediler, karmaþýk yollarla
ürünleri eþleþtirmeyi ve topraklarla rotas-
yonlarý tasarladýlar. Böylece zengin ve su-
lanan topraklardan daha yüksek, antik dö-
nemdekiler tarafýndan önemsenmeyen da-
ha az kaliteli topraktan da bir miktar ve-
rim almýþ oldular. Gübreler hususunda da
Ýslâm literatüründe, her biri özel kulla-
nýmlara yönelik hem hayvanî hem nebatî
çok fazla çeþit gübre uygulamasý tavsiye
edilmektedir. Eserlerin yazarlarý kapsamlý
bilgileri sayesinde çok geniþ ürün çeþitli-
liðini ve iklime, topraklara, ticarî fýrsatla-
ra uyum saðlamýþ rotasyonlarý önerebildi.
Bununla birlikte hem antik hem erken
dönem Ýslâm dünyasýndaki ziraatçýlar ta-
rafýndan kullanýlan metotlarla baþarýlabi-
leceklerin belli sýnýrlarý vardý. Dikkatli göz-
lem ve basit deneme yanýlma deneyleri
sonuç vermekle birlikte geliþim yavaþ ve
öngörülemez bir mahiyet taþýyor ve bu tür
çalýþma imkânlarý sonuçta tükeniyordu.
Eksik olan, ziraat bilimine teorik bir te-
meldi, özellikle de topraklarýn kimyasýný
anlama ve bitki yetiþtirme fizyolojisiydi.
Ancak çok sonra -XVIII ve XIX. yüzyýllarda-
Avrupalý bilim adamlarý Ýslâm dünyasýnda

baþarýlmýþ olanýn üzerine büyük ölçüde
katkýda bulunarak bu alanlarda önemli
ilerlemeler kaydettiler ve modern tarým
biliminin teorik temelini geliþtirdiler (ay-
rýca bk. ÝLM-i NEBÂT).
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manda Eyyûbî veziri olan Es‘ad b. Mem-
mâtî (ö. 606/1209) Æavânînü’d-devâvîn
adlý eserinde birçok konuyu geniþ çapta
kaleme aldý. Bu konular arasýnda Mýsýr’da
görünüþte tam bir yerleþim kadastrosu
yapmasý ve tarýmla sulama sistemlerini
biraz ayrýntýlý biçimde açýklamasý da var-
dýr. Ýkinci yazar Cemâleddin el-Vatvât (ö.
718/1318) olup Mebâhicü’l-fiker ve me-
nâhicü’l-£iber adlý ansiklopedik eserinin
IV. bölümünü bitkilere ve Mýsýr’daki tarým
uygulamalarýna ayýrmýþtýr.

X. (XVI.) yüzyýlda biri Farsça ve pek ço-
ðu Türkçe olmak üzere birçok önemli zi-
raat eseri bulunmaktadýr. Farsça, meselâ
Ýlhanlý Veziri Reþîdüddin Fazlullâh-ý Heme-
dânî tarafýndan VII. (XIII.) yüzyýlda yazý-
lanlar gibi daha eski eserlerin varlýðýna rað-
men Farsça çalýþmalarýn ziraat bilimine
dair kapsamlý eseri, Kasým b. Yûsuf Ebû
Nasrî-yi Herevî tarafýndan 921 (1515) yý-
lýnda kaleme alýnan Ýrþâdü’z-zirâ£a’dýr. Bu
eser Ann K. S. Lambton tarafýndan “þim-
diye kadar keþfedilen Farsça en önemli
Ortaçað bilimsel tarým eseri” diye taným-
lanmýþtýr. Eserde yazarýn zamanýnda He-
rat bölgesindeki bilgili köylülerin tarýmsal
uygulamalarý kaydedilmektedir. Kýsa bir
dönem sonra meyve aðaçlarý yetiþtirme
üzerine tanýnmýþ iki Osmanlý eseri ortaya
çýktý: el-Hâc Ýbrâhim b. Mehmed tarafýn-
dan yazýlan Revnak-ý Bostân ve Kemânî
tarafýndan 1047’de (1637) yazýlan Garsnâ-
me. Ayrýca pâyitahtta ve taþrada zengin-
ler arasýnda yaygýn bir hobi olan bahçeci-
likle ilgili birçok eser vardýr. Modern dö-
nem öncesi tarým literatürü sadece antik

el-Hâc

Ýbrâhim

b. Mehmed’in

Revnak-ý
Bostân adlý

eserinin

ilk iki sayfasý

(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya,
nr. 3736)
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Hicaz ailesini meydana getiren dört ma-
kamdan her birinin, ailenin diðer makam-
larýna zaman zaman asma kararlarla geç-
ki yapma özelliðine sahip olduðu bilinmek-
tedir. Çünkü bu ailenin temelini kimi dört-
lü, kimi beþli halinde olan dügâh perdesi
üzerindeki hicaz çeþnisi teþkil eder. Deði-
þen ise sadece güçlüler ve güçlü üstünde-
ki çeþnilerdir. Bu özelliðiyle zirgüleli hicaz
seyri sýrasýnda da ailenin diðer makamla-
rýna asma kararlar vasýtasýyla geçkiler ya-
pýlýr. Bunlar nevâda rastlý (hicaz makamý),
nevâda bûselikli (hümâyun makamý), hü-
seynîde uþþaklý (uzzâl makamý) asma ka-
rarlardýr. Zirgüleli hicaz kendi yeri olan dü-
gâhta pek az kullanýlmýþtýr. Buna karþýlýk
makamýn þedleri olan yegâhtaki þeddi þe-
daraban, hüseynî aþirandaki þeddi sûzi-
dil, ýraktaki þeddi evc-ârâ, rasttaki þeddi
zirgüleli sûzinak çok kullanýlmýþ ve beðe-
nilmiþtir.

Zirgüleli hicaz makamýndaki elde pek
az bulunan eserlerde güçlü üzerindeki böl-
geye pek sadýk kalýnmadýðý görülür; yani
hüseynîdeki hicaz çeþnisi genellikle diðer
hicaz çeþitlerinin üst bölgeleriyle deðiþti-
rilmiþtir. Bu durumda makamý diðer hi-
caz ailesi makamlarýndan ayýran ve zirgü-
leli hicaz adlandýrýlmasýna sebep olan sa-
dece karar sýrasýnda nîm-zirgüle perdesi-
nin kullanýlmasýdýr. Makamýn diðer þedle-
rinde de bu özellik yer almaktadýr. Maka-
mýn donanýmýnda si için bakiye bemolü (dik
kürdî), fa için koma diyezi (dik acem), do için
bakiye diyezi (nîm-hicaz), tiz taraftaki sol
için yine bakiye diyezi (nîm-þehnaz) konulur
ve geçkiler yapýldýkça gerekli deðiþiklikler
eser içinde gösterilir. Zirgüleli hicaz ma-
kamý dizisinde yer alan perdelerin isimleri
pestten tize dügâh, dik kürdî, nîm-hicaz,
nevâ, hüseynî, dik acem, nîm-þehnaz ve
muhayyerdir. Yedeni ise 2. çizgideki baki-
ye diyezli sol (nîm-zirgüle) perdesidir.

Makam tiz ve pest taraftan üç þekil-
de geniþleyebilir. 1. Durak üzerindeki hi-
caz beþlisi tiz durak muhayyer perdesine
simetrik olarak göçürülür (simetrik geniþ-
leme):

3. Makam pest taraftan da iki þekilde
geniþleyebilir. a) Hüseynî üzerindeki hicaz
dörtlüsü simetrik olarak pestte hüseynî
aþiran perdesi üzerine aynen göçürülür.
Bu geniþlemeden yeni bir makam dizisi
meydana gelmez:
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ZÝRGÜLELÝ HÝCAZ

Türk mûsikisinde bir makam.
˜ ™

Hicaz ailesi adý verilen, birbiriyle yakýn
iliþkili hicaz, uzzâl, hümâyun ve zirgüleli
hicaz makamlarýndan oluþan grubun bir
makamýdýr. Aslý Farsça zengûleden gelen
zirgüle kelimesi “küçük çýngýrak, def” an-
lamýna gelir. Makam “hicaz zengüle” veya
“hicaz zirgüle” olarak da adlandýrýlýr. Maka-
mýn yedeni bakiye diyezli sol (nîm-zirgüle)
perdesi olduðundan makama bu adýn ve-
rildiði ifade edilmiþtir. Zirgüleli hicaz ma-
kamýnýn karar perdesi grubun diðer üç
makamý gibi dügâh perdesidir. Ýnici-çýkýcý
bir seyir özelliðine sahip olan makamýn di-
zisi, dügâh perdesindeki bir hicaz beþlisi-
ne hüseynî perdesinde yine bir hicaz dört-
lüsünün eklenmesiyle elde edilir:

ZÝRGÜLELÝ HÝCAZ

�
Yerinde zirgüleli hicaz makamý dizisi

�� �������� ����
Hüseynîde 

hicaz dörtlüsü
Yerinde 

hicaz beþlisi

�	 
 � ���� �
Makamýn güçlü perdesi hüseynî (mi) olup

bu perdede hicaz çeþnisiyle yarým karar ya-
pýlýr. Yarým karar yapýlýrken koma diyezli
fa (dik acem) yerine fa (acem) perdesi basý-
lýrsa yarým karar yine hicazlýdýr. Fakat bu
durumda hicaz çeþnisi S A12 S deðil B A13 S
þeklinde olur ki bu da özellikle inici seyir-
de yapýlabilen bir uygulamadýr ve makama
bir olumsuzluk getirmez. Zirgüleli hicaz
makamý, bizzat kendi imkânlarý ve hicaz
ailesinin birbirine geçkiler yapmasý özelli-
ðiyle asma kararlar bakýmýndan oldukça
zengindir. Makam seyri esnasýnda hüsey-
nîdeki hicazdan sonra nevâ perdesine dü-
þülüp nikriz çeþnili bir asma karar, bunun
dýþýnda diðer hicaz çeþitleri gibi nîm-hicaz
ve dik kürdî perdelerinde de çeþnisiz as-
ma kararlar yapýlabilir. Bu þekilde inilerek
rast perdesine düþülürse bu perdede de
nikriz çeþnisiyle asma karar yapýlýr.

b) Yegâh perdesine rast beþlisiyle yapý-
lan geniþlemedir. Bu takdirde yegâh per-
desinde bir basit sûzinak makamý dizisi
oluþur. Bu da yeni dizi teþkili tarzýnda bir
geniþlemedir:

�
Yerinde zirgüleli hicaz makamý dizisi

�� �������� ����
Hüseynîde 

hicaz dörtlüsü
Muhayyerde 
bûselik beþlisi

Yerinde 
hicaz beþlisi

�	 
 �� ����� ������ ��

Gerek tiz gerekse pest taraftan olan ge-
niþlemeler bir arada yapýlabilir. Bu takdir-
de 15-16 seslik bir ses alaný meydana ge-
lir. Ancak bu geniþlik saz eserleri için uy-
gun olabilirse de her ses sanatkârýnda 15-
16 seslik bir ses geniþliði bulunamayaca-
ðýndan sözlü eserler için pek uygun sa-
yýlmaz. Zirgüleli hicaz makamýnýn seyrine
güçlü hüseynî perdesi civarýndan baþlanýr.
Diziyi oluþturan çeþnilerde karýþýk gezinil-
dikten sonra hüseynî perdesinde yarým ka-
rar yapýlýr. Bu arada gerekli yerlerde ge-
rekli asma kararlar ve hicaz ailesinin di-
ðer makamlarýna geçkiler gösterilir. Niha-
yet yine bütün dizide ve istenirse geniþle-
miþ bölgelerde de dolaþýldýktan sonra dü-
gâh perdesinde, nîm-zirgüle perdesi ye-
den olarak kullanýlýp zirgüleli hicaz çeþni-
siyle dügâh perdesinde tam karar yapýlýr.
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Yerinde zirgüleli hicaz makamý dizisi
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Hüseynîde 

hicaz dörtlüsü

Hüseynî 
aþiranda 

hicaz dörtlüsü
Yerinde 

hicaz beþlisi
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Pest taraftan

simetrik geniþleme
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Yerinde zirgüleli hicaz makamý dizisi
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Hüseynîde 

hicaz dörtlüsü
Yegâhta 

rast beþlisi
Yerinde 

hicaz beþlisi
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Yegâhta rast makamý dizisi

�
Zirgüleli hicaz makamý dizisi Geniþlemiþ bölge

�� �������� ����
Hüseynîde 

hicaz dörtlüsü
Muhayyerde 

simetrik hicaz beþlisi
Yerinde 

hicaz beþlisi
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2. Güçlü hüseynî perdesi üzerindeki hi-
caz dörtlüsüne muhayyer perdesinde bir
bûselik beþlisi getirilerek makam hüsey-
nîde hümâyun dizisi olarak geniþletilir (ye-
ni dizi teþkili):

Hüseynîde hümâyun makamý dizisi


