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GİRİŞ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte gıda stok ve ihtiyacının, 

dolayısıyla da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Salgının 

başladığı ilk günlerde ve sokağa çıkma yasağına dair haberlerin duyurulması ile birlikte 

marketlerde yaşanan izdihamlar, toplumların gıda konusundaki endişelerini göstermektedir. 

Öte yandan hastalığa karşı mücadele kapsamında sürekli olarak dile getirilen tavsiyelerden 

biri de dengeli beslenme konusuydu ki, bu da direk gıda konusu kapsamında 

değerlendirilmektedir. Yaşanan bu salgınla birlikte devletler düzeyinde tarım ve hayvancılık 

konusunda tedbir ve çözüm önerileri gündem konusu oldu. Küreselleşmiş bir dünya 

anlayışının kök saldığı bir zaman diliminde gerçekleşen bu salgınla birlikte, ülkelerin kendi 

derdine düştüğü ve geleceğe dair ilaç, gıda vb. ihtiyaçların teminine yönelik önlem ve 

politikalar geliştirmeye çalıştıkları görüldü. Bu kapsamda; video konferans yöntemiyle 

düzenlenen 26. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, çiftçilerin ekilmemiş tek karış toprak bırakmaması 

gerektiğini vurgulaması,1 ülkemizde yaklaşık 3 milyon ha tarım arazisinin çeşitli sebeplerle atıl 

halde olduğu da dikkate alınarak, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ortak 

çalışmasıyla başlatılan proje kapsamında  ilk etapta hazineye ait yaklaşık 10 milyon 

metrekarelik atıl tarım arazilerinin hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi 

stratejik ürünlerin ekilmesi amacıyla bedelsiz olarak çiftçilere dağıtılacak olması,  

yaşanabilecek pazar sorununa ilişkin bakanlığın ürünleri devlet olarak alacaklarını duyurması 

gibi çözüm yolları gündeme getirildi.2 Elbette ki son yıllarda yapılan desteklemelere rağmen, 

artan girdi fiyatları gibi bazı problemlerden dolayı beklenen kazancın elde edilememesiyle, 

tarımsal faaliyetlere ilginin istenen düzeyde olmadığı bilinmektedir. Ancak her ne sebeple 

olursa olsun, tarım arazilerinin boş bırakılması ve tarımsal faaliyetlerin sekteye uğraması, 

geleceğe dair gıda konusunda büyük problemlerin yaşanmasına yol açacaktır. Nitekim 

basında yer alan 27 Nisan 2020 tarihli haberde, Dr. Ramazan Kurtoğlu şu açıklamalarda 

bulundu: ''Coronavirüs, diğer virüslerden farklı olarak aynı anda kuzey ve güney yarımküre, 

yaz ve kış, sonbahar ve ilkbahar ülkelerini vuruyor. Bu, mutlaka gıda tedarik zincirlerini 

koparır. Şu anda 20'den fazla ülke gıda ihracatına yasak getirdi. Buna Rusya ve kardeş ülke 

                                           
1
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdoganbu-salginin-ustesinden-gelecek-

sadece-imkana-degil-ayni-zamanda-morale-ve-kararliliga-da-sahibiz. EriĢim Tarihi:27.04.2020 
2
https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4477/Hazineye-Ait-Kullanilmayan-Alanlar-Uretime-Aciliyor.   

EriĢim Tarihi:27.04.2020 

https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdoganbu-salginin-ustesinden-gelecek-sadece-imkana-degil-ayni-zamanda-morale-ve-kararliliga-da-sahibiz
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdoganbu-salginin-ustesinden-gelecek-sadece-imkana-degil-ayni-zamanda-morale-ve-kararliliga-da-sahibiz
https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4477/Hazineye-Ait-Kullanilmayan-Alanlar-Uretime-Aciliyor
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Kazakistan da dâhildir. Önümüzdeki bir yıl içinde muhtemelen gıda tedarik zinciri kopacak… 

Dağdaki çobanımız bile bulduğu bir avuç yeri ekmeli… Mevcut kullanılabilir arazilerimizde 

gerek sulu, gerekse kuru tarım ile aklımıza gelen bütün ürünler ekilmeli, insanımız aç ve 

açıkta bırakılmamalı ve çiftçilerimiz desteklenmelidir.”3  

Bu analizimizde, Covid-19 salgını sonrasında sıkça gündeme gelen toprağın boş 

bırakılmaması ve işletilmesine dair İslam’ın bakış açısı, buna istinaden İslam medeniyetinin 

tarım alanında gerçekleştirdiği muazzam katkılar ile Müslüman bir birey ve toplum olarak 

nasıl bir sorumluluğa sahip olduğumuzu değerlendirmeye çalışacağız. 

 

İslam’da Çalışma Ahlakı  

Kâinatın sahibi olan ve yeryüzünü insanlığın hizmetine sunan Yüce Allah (c.c.), Kur’ân’ı 

Kerîm’de insan için geceyi istirahat, gündüzü ise çalışma ve rızık temini için yarattığını (Kasas, 

73), dünya nimetlerinin “Allah’ın ziyneti” ve “güzel rızıklar” olduğunu (A‘râf, 32) ve iman 

edenlere yeryüzüne dağılarak Allah’ın bu güzel lütuflarından nasiplenmelerini (Cum‘a, 9) 

bildirirken; bir sünnetullahı da dile getirmekte ve insan için ancak çalıştığının karşılığının 

olduğunu (Necm, 39), çalışıp gayret etmekten başka bir kazanç ve muvaffakiyetin 

olamayacağını ferman buyurmuştur. Allah Resulü’nün de (s.a.v.) konuya dair “Hiçbir kimse 

elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” ve “Muhakkak sizden 

birinizin sırtında odun toplaması, her hangi bir kimseden dilenmesinden daha hayırlıdır.” 

(Buhârî, Kitabu'l-Buyu', 15) hadisleri, çalışma ve emeğin ehemmiyetine dikkat çekmektedir.  

Dünya hayatındaki gelişim ve terakkinin tek şartı çalışmadır ve başarı ancak bu şekilde 

elde edilecektir. İslam bir dünya nizamıdır, sadece ahirete bakan yönüyle gönderilmiş bir din 

değildir. Aliya İzzetbegoviç’in ifade ettiği gibi; “Hayatı sadece din ve dua ile değil, aynı 

zamanda çalışma ve bilimle tanzim etmek gerektiğine inanan, dünya tasavvurunda 

ibadethane ile fabrikanın yan yana olması gerektiğine izin vermekle kalmayıp talep eden, 

insanları sadece terbiye etmek değil aynı zamanda onların dünyadaki hayatını kolaylaştırmak 

                                           
3
https://www.yeniakit.com.tr/haber/doktor-ramazan-kurtoglundan-korkutan-aciklama-koronavirusun-ardindan-

gida-ve-su-savaslari-geliyor-1205345.html. EriĢim Tarihi:27.04.2020 

http://www.enfal.de/buhari/alimsatim.htm
https://www.yeniakit.com.tr/haber/doktor-ramazan-kurtoglundan-korkutan-aciklama-koronavirusun-ardindan-gida-ve-su-savaslari-geliyor-1205345.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/doktor-ramazan-kurtoglundan-korkutan-aciklama-koronavirusun-ardindan-gida-ve-su-savaslari-geliyor-1205345.html
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gerektiğini düşünen ve bu iki hedefin birbirine kurban edilmesi için hiçbir sebebin bulunmadığı 

fikrinde olan kimse, işte o İslam'a aittir.”4 

İslam; tembelliği, uyuşukluğu ve salt bir zühdü tavsiye etmemektedir. Şah-ı 

Nakşibendî’nin anlayışında da olduğu gibi “halvet der encümen”i, yani halk içinde Hakk’la 

birlikte olmayı vaz etmektedir. Zira dünya nizamı sunan İslam, insanlığa huzur ve selametin 

getirilmesini emretmektedir ve yolu da çalışmaktan geçmektedir. Mehmet Akif Ersoy’un 

güzel ifadesiyle;  

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol... 

 Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. 5  

Seyyid Hüseyin Nasr da bu konuya şöyle değinmektedir: “Birçoğumuz hayatın 

kutsallığının günlük dualarımızı okumakla süreceğini düşünüyoruz. Ben de böyle olmasını 

isterdim. Evet, bu namazlar dinin direğidir, fakat kutsallık yaşamın diğer alanlarında da 

olması gerekiyor. İslam’da her işin sembolik ve kutsal boyutu vardır. Tarımda ekin eken birisi, 

‘tohum atma’dan ‘toprağı sürme’ye kadar dini ve manevi bir süreç yaşamaktadır.“6 

Necm süresi 39. ayeti kerimede dikkat edilmesi gereken bir nokta da hitabın sadece 

Müslümanlara değil, tüm insanlığa yapılmasıdır. Zira kâinatta geçerli olan bu kanun, iman ehli 

olup olmamaya bağlı olmaksızın herkesi kapsamaktadır. Bu dünyada başarıya ulaşmak 

isteyen kim olursa olsun, buna uymak zorundadır. Aksi halde sadece iman ehli olmak, 

başarıya ulaşmak için asla yeterli olmayacaktır. Küfür, bir üstünlük ve güce sahip olmuşsa, 

bunu tamamen çalışma ahlakına borçludur. Bugün İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sıkıntı 

ve trajedi de budur. 

 

Gıda ve Tarımsal Faaliyetin Önemi 

İnsan olmamız hasebiyle dünya hayatının beden boyutuyla esası, yaşamak için 

beslenmektir. Beslenmenin temel öğesi olan gıdaların ana kaynağı da tarımsal faaliyettir. Hz. 

Adem ve evlatlarıyla başlayan bu faaliyet, tarih boyunca devam etmiştir. Bolluğun olduğu 

                                           
4
Aliya Ġzzetbegoviç: “Ġslam Deklarasyonu”. Fide Yayınları, Ġstanbul 2014, s. 47.  

5
Mehmet Akif Ersoy: “Safahat”. Gölgeler, Âyet Meâli (Hicr, 56). 

6
Seyyid Hüseyin Nasr: Islam, Muslims and Modern Technology. Islam & Science. 2005. 3(2), 109-127. Çev: 

Somayyeh Radmard, Nurettin Beltekin “Ġslam, Müslümanlar ve Modern Teknoloji”. MuĢ Alparslan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, cilt: 4, sayı: 1, s:225-238. 
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dönemlerde insanoğlu bu faaliyetin ehemmiyetinden gaflete düşmüş, ancak yaşanan kıtlık ile 

faaliyetleri sekteye uğratan savaş ve salgın zamanlarında bu faaliyetlerin önemini fark etmiş, 

süreci en iyi yönetenler ise daima daha avantajlı konuma geçmişlerdir. Bunun en güzel örneği 

Hz. Yusuf kıssası olup, kıtlık zamanında tarımsal yönetimi mükemmel bir şekilde yöneten Hz. 

Yusuf, gıda ile elde ettiği güçle, adil ve merhametli tavrıyla halkın gönlünü kazanmış, 

dönemin putperest güçlerine karşı durabilmiş ve Mısır yönetiminde söz sahibi olmuştur. 

Burada elbette Allah’ın yardımı ve yol göstericiliği söz konusudur, ancak dünyevi olarak 

somut ve uygulanabilir bir yöntem ve strateji de uygulanmıştır ki, bugün de aynı strateji aynı 

sonuçları doğurmaya kadirdir. Bu sebeple, nasıl ki o gün putperest bir halk açlık ve kıtlığın 

pençesinde iken, kendilerine somut çözüm önerileri ve sofralarına gıda sunamayan lider ve 

tapınakları terk edip, onlara bunları sunan Hz. Yusuf’a yönelmiş ve iman etmişlerse, bugün de 

halkın dünyevi sıkıntı ve ihtiyaçlarına yönelik bir çözümü olmayanlar, sadece öte âleme 

yönelik cennet vaatleri ile hiçbir sonuç elde edemeyeceklerdir. Bu yönüyle kıssa, ders ve 

ibretlerle doludur. 

Bugün yine tarım ve gıda konusunun en az savunma sanayi kadar stratejik olduğuna 

dair söylemler dile getirilirken, gıdanın en temel öğesi olan tohum, en büyük güç 

kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu alanda gücü elinde bulundurma ve böylece dünya 

halklarını yönetme hedefinde olan süper güçlerin varlığı bir sır değildir. Almanya'da yaşayan 

Amerikalı yazar Frederick William Engdahl’in “Ölüm Tohumları” kitabında, 1970’li yıllarda 

ABD Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger’a ait şu sözü nakletmektedir: “Petrol ile 

hükümetleri, para ile devletleri, gıda ile insanlığı kontrol edersin.”7 İşte küresel tarım 

ticaretinde egemen olanlara karşı bu güçten yoksunluk, bu gücün sahiplerinin kölesi olmaya 

mahkûm olma tehlikesini içinde barındırmaktadır. Küresel tohum endüstrisi ve çok uluslu 

şirketlerin hızlı bir şekilde büyümesi devam ederken, maalesef İslam ülkeleri bu sürecin 

ehemmiyetini fark etmede çok geç kalmışlardır. 

Tohum, hayatın vazgeçilmezidir. Zira toprak tohumun rahmi, gelişeceği, içinde kök 

salacağı, filiz çıkarıp yeryüzüne çıkışını sağlayacağı mekândır. İnsan da topraktan değil midir? 

Topraktan yaratılan insan toprakla bağını kopardığı günden beri hem madden hem de manen 

büyük yıkımlar yaşamaktadır. Yeniden toprağa, yani aslına dönüş, insan için, hele de 

Müslüman için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Tohum derken tarımsal faaliyetin esası olduğu 

                                           
7
Frederick William Engdahl: “Ölüm Tohumları”. Bilim+Gönül Yayınları, Ġstanbul 2013, s. 34.  
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içindir, bunun içine her türlü tarım ve hayvancılık faaliyeti girmektedir. Zira hayvanların 

beslenmesi de tarıma dayanmaktadır.  

İnsanoğlunun en temel ve en eski faaliyet alanlarından biri olan tarımsal faaliyetler, 

medeniyetlerin oluşumunda en önemli etkenlerden biri olmuştur. Genel olarak ilmi 

çalışmaları teşvik eden İslam, tarımın gelişimi açısından da teşvik edici bir rol oynamıştır. 

Daha Asr-ı Saadet döneminde Hz. Peygamber’in harap olmuş, sahipsiz ve metruk arazilerin 

ıslah ve ihya edilmesine yönelik teşvikleri, çevrenin imarında, toprakların tarıma açılmasında 

önemli bir katkı sağlamıştır. Hadislerdeki teşvikler, daha İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren 

mamur olmayan arazilerin ihya edilmek suretiyle tarıma açılmalarında etkili olmuştur. 

Toprağın canlandırılması İslam’da her zaman önemli bir değer olmuştur. İslam literatüründe 

bu işleme “ölü arazilerin diriltilmesi” anlamında ‘ihyâu’l-mevât’ ifadesi kullanılır.  

Yasin suresinde Rabbimiz, “Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan 

taneler çıkarırız da onlardan yerler.” (Yasin 33) diye buyurmaktadır. Bir hadiste Hz. 

Peygamber (s.a.v), "Kim ölü bir araziyi ihya ederse onundur" diye buyururken, Buhâri'nin Hz. 

Âîşe'den naklettiği bir hadiste ise şöyle buyurmuştur; "Sahibi olmayan bir araziyi kim imar 

ederse, herkesten ziyade o hak kazanır."8 Bir diğer hadiste Resûlullah (s.a.v) şöyle 

buyurmuştur: “Kimin yeri varsa onu eksin; ekmezse din kardeşine ekmesi için versin. Din 

kardeşine vermezse, yerine sahip olsun!” (Müslim, Buyu’, 96).9 

Ağaçlandırma ile ilgili de Allah Resulü (s.a.v), “Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet 

kopmaya başlasa bile eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin.” diye 

buyururken, acaba İslam beldelerimiz neden yeşillikten mahrumdur? Bunu anlamak 

gerçekten çok güç…  

Yine Hz. Ömer’in (r.a), “Kim bir yeri üç yıl içerisinde boş bırakır, ihyâ ve imar etmez de 

başka biri gelir orayı ihyâ ederse orası onun olur.” sözünü de eklersek, boş ve kullanılmayan, 

âtıl arazilerin ölü gibi olduğu, buraların çeşitli işlemler sonucu gerek insanların ve gerekse 

hayvanların istifadesine sunulmasının onları diriltme anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Araziyi 

ihyâ için verilen kimseler şayet ihyâ etmeden öyle bırakırlarsa, belli bir süre sonra 

kendilerinden alınması, kişiyi mülk sahibi etmekten ziyade, harap arazinin imar edilmesi 

                                           
8
Mehmet Dilek: “Hadislerde Arazi ve Mera Islahına Yönelik TeĢvikler”. Dinbilimleri Akademik AraĢtırma 

Dergisi, 2009, 9 (2) , 211-230. 
9
Halit ÇalıĢ: “Ġslam Hukukunda Özel Mülkiyete Konu Olma Bakımından Toprak Mülkiyeti”. Selçuk 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, Sayı: 14, ss.145-164. 



7 

 

gayesini taşımaktadır. Temel amaç, ülkenin tarımının gelişmesi, fert ve kamunun istifadesi, 

âtıl arazinin mamur edilip toprağın bir ölçü dâhilinde kişilerin eline geçmesidir.10 

Bazı görüşlere göre, bir kimsenin malını işletmeyip âtıl bırakması, mülkiyet hakkının 

kötüye kullanılmasıdır. Hâlbuki İslâmî anlayışa göre iktisadî kalkınma, ülkenin imar edilmesi, 

toplumun eğitim ve bilgi düzeyinin yükseltilmesiyle sağlanır. Ülkenin imarı ise, ülke 

topraklarının etkin bir biçimde değerlendirilmesiyle ölçülür. Bu durum, toprağı koruyucu bir 

düzenleme olarak değerlendirilmiş, ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet edecek bir tedbir 

olarak görülmüştür.  

İslâm, her vesileyle çalışıp kazanmaya, kendi el emeğiyle geçinmeye teşvik etmiş, 

fakirlik ve yoksulluğu gidermeye çalışmış ve malın zayi edilmesini de yasaklamıştır. Hatta 

İslâm’ın çalışıp malı nemalandırma ve insanların hizmetine sunma noktasındaki tavsiyeleri o 

kadar ileri bir boyut kazanmıştır ki, topluma fayda sağlayacak ve olmaması durumunda tüm 

toplumun sıkıntıya uğrayacağı iş alanları açma ve istihdam sağlama farz-ı kifâye kabul 

edilmiştir. Bunun yanında müslümanların dinlerini yaşama ve yayma noktasında her alanda 

ve bu arada iktisadî sahada da güçlü olmaları gerektiği, bunun da öncelikle servetin âtıl 

vaziyette bırakılmayıp verimli kullanılmasına bağlı olduğu âşikârdır. Hatta bunun içindir ki 

İslâm, servetin iyi ve yararlı işlerde kullanılmayıp biriktirilmesini (kenz) yasaklamıştır.11 

Osmanlı kanunnamelerinde de 3 yıl toprağı sürmeyenlerden bu toprakların alındığı, 

esir düşen kişinin veya ölen babanın arazisini kullanamayacak küçük evlatlarından dolayı 3 yıl 

atıl kalacak olan toprağın kullanımı için başkasına devredilmesi gerektiği, sonrasında tekrar 

sahibine iade edilmesi ile ilgili kanunlar mevcuttur.12  

Ülkemizde de 2016 yılında çıkan bir haberde, Tarım Bakanlığı’nın tarımsal üretimi 

artırmak için toprak reformu hazırladığı, yasa taslağına göre 3 yıl üst üste ekilmeyen tarım 

arazilerinin mülkiyet hakkına dokunulmadan başka bir üreticiye kiraya verileceği ile ilgili 

haber gündeme gelmiş,13 ancak bu uygulama hala gerçekleştirilememiştir.  

 

 

                                           
10

Mehmet Dilek: a.g.e  
11

Halit ÇalıĢ: a.g.e. 
12

Hediye Tuncer: “PadiĢahlar Kanunnamesi”. Ziraat Mühendisleri Odası, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları, 

Ankara 1997, s:14. 
13

https://emlakkulisi.com/3-yil-kullanilmayan-tarim-arazisi-kiraya-verilecek/492254 EriĢim Tarihi: 27.04.2020  

https://emlakkulisi.com/3-yil-kullanilmayan-tarim-arazisi-kiraya-verilecek/492254
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İslam Medeniyetinin Tarıma Katkısı 

 İslam medeniyetinin birçok alanda insanlığa katkıları olduğu gibi, zirai gelişmede de 

büyük katkısı olmuştur. Bağdat, Şam, Mısır ve Endülüs’te bilimsel gelişmelerde tarım çok 

büyük mesafeler kat etmiştir. Müslüman bilim adamlarının, 10-12. yüzyıllar arasında 

Endülüs’te yaptıkları uygulamalar ile bu konudaki tecrübelerini geçmişin bilimsel birikimiyle 

harmanlayarak ortaya koydukları eserlerle dünya ziraat literatürüne çok büyük katkı 

sağlamışlardır. Ziraat, Endülüs’te bütün anlamıyla ilerlemiş, Granada’ya ürünlerinin 

çokluğundan dolayı “Dımışk-ı Endülüsî” denilmiştir. Ülkenin her tarafına su kanalları açılmış, 

dağların yamaçlarına kadar boş arazi bırakılmayarak üretim yapılmıştır. Endülüs’te 

Müslümanlar, tarım şeklini tamamen değiştirmiş ve yeni bitki çeşitleri ile İspanyol bahçesi 

adıyla meşhur olan peyzajlar geliştirmiş, meyve yetiştiriciliğine çok önem vermiş, aşılama ve 

çeşitli ıslah çalışmaları ile yeni türler geliştirmiştir. Bugünün İspanya’sı, bir zamanlar zulümle 

yok ettikleri Endülüs medeniyetinden kalan bu alt yapı ile ürünlerini yetiştirmekte, gıdalarını 

temin etmektedir. İslam dünyasında birçok ziraat eseri yazılmış, yapılan çalışmaların çoğu 

Endülüs'ten gelmiştir. Burada büyük ziraat âlimleri yetişmiştir. İlk sırayı alan önemli isimler 

Ebu Ömer bin Haccâc ve İbnü’l Avvâm’dır. Ebu Ömer bin Haccâc, “Kitâbü’l-Mukni” adlı eseri 

yazmış, bu konuda yetişmiş en önemli allame-i ziraî kabul edilmiş, İbnü’l- Avvâm’ın Kitâbu’l-

Felahatu’n-Nabatiye adlı eseri, Kitâbü’l-Mukni’den sonra, ondan da yararlanılarak, bilginin 

daha ileriye götürüldüğü bir eser olmuştur.14 Tarım ve hayvancılık üzerine o güne kadar 

yazılmış en kapsamlı eser olan Kitabü’l-Filâha, yalnızca İslam dünyasının değil, bütün ortaçağ 

ilim âleminin en göze çarpan çalışması olarak kabul edilmektedir. Müellife göre, Filaha 

kelimesinin manası yeri ıslah etmektir. Ağaç dikmeye, ziraat yapmaya, fayda ve zararını bilip 

ona göre Allah’ın izniyle afetleri savmaktır.15  

Bu dönem tarımsal faaliyetler o derece önem kazanmıştır ki, İslam medeniyetinin 

temeli olduğu ifade edilmiş, İbn-i Abdun hayatın tarıma bağlı olduğunu söylemiştir. Buna 12. 

yüzyılda İbn-i Galib de şahit olmuş ve “… Burası tarım, hayvancılık ve zeytincilik yapılan bir 

yer ve her türlü ürün alınmakta.” demiştir. Endülüs’te ağaçların sıklığından dolayı 

düşmanların uzak mesafeden birbirlerini fark etmedikleri yazılmıştır. 

                                           
14

Hasan Soydan: “Tarım ve Orman Bakanlığı Dergisi”. Sayı: Temmuz-Ağustos 2018 s:106-108. 
15

Mustafa Hizmetli: “Endülüs Müslümanlarının Avrupa Tarım Literatürüne Katkılarına Bir Örnek: Ġbnül-

Avvam’ın Kitabü’l-Filâha Adlı Eseri ve Tarihi Değeri”. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 

Nisan 2016, s:487-497. 

https://emlakkulisi.com/3-yil-kullanilmayan-tarim-arazisi-kiraya-verilecek/492254
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 İbn-i Abdun bu dönem hububatın öneminden de bahsetmiş ve yokluğunda ne gibi 

ciddi sorunlara sebep olabileceğini anlatmıştır: “Hububat için zenginlikler kaybedilir, şehirler 

ve insanlar el değiştirir. Üretimi biterse bütün servetler kaybolur ve bütün sosyal birlik 

dağılır.” Bu anlayıştan kaynaklıdır ki, bolluktan dolayı neredeyse kimse ne buğday, ne arpa, 

ne meyve, ne deri alıp satma ihtiyacı duymamıştır.16  

Bu zirai başarılar, aynı zamanda çalışkanlığın bir ürünüydü. Toprağı seven Müslüman 

çiftçiler hiçbir engel tanımadan dağları deliyor, geçitler açarak su kanalları döşüyor, büyük bir 

sabır ve çalışkanlık örneği göstererek İspanya’nın kayalık yamaçlarını düzleştiriyordu. 

Yenilikler konusunda da girişimci olan Endülüs Müslümanları, Hindistan başta olmak 

üzere birçok yerden yeni mahsuller getirip, mahsul rotasyonu tekniklerini ilk kez 

uygulamıştır. Aynı uygulama hayvancılıkta da yapılmış, farklı cins hayvanlar yetiştirmek 

suretiyle hayvancılıkta da kalite arttırılmıştır. Yeniliklerin denenmesi genellikle kişisel girişim, 

çaba ve gayretlerle gerçekleşmiş, çiftçilerin elindeki en büyük kaynak da yazılı ve sözlü 

gelenekler olmuştur. Böylece zirai kalkınmada patlama yaşanmış ve insanlar artık sadece 

yaşamak için yemek yememiş, hayat kalitesi ciddi bir şekilde arttığından sofralarında çeşitli 

gıdalar tüketebilmiştir.17  

Benzer gelişmeler, Sicilya İslam Medeniyetinde de gerçekleşmiş, bu gelişmeler İtalya 

üzerinden tüm Avrupa’ya yayılmıştır.18  

Belki de İslam medeniyetinin bıraktığı izlerden ve alışkanlıklardan olsa gerek, 

Avrupa’nın bu konuda hassas davrandığını ifade eden bir yazar, yaşadığı hatırasını şöyle 

aktarmıştır: “25 sene önce İtalya’da Milano’dan güneye doğru kara yoluyla 500 kilometre yol 

gitmiştim. İşlenmeyen, âtıl hiçbir arazi görmedim. Yanımdaki tercümana sordum: 

“–Hayret ettiğim bir şey var. Hiç boş bir arazi görmedim. Âtıl, kullanılmayan, 

işlenmeyen arazi yok.” 

“–Olmaz ki, olamaz ki!” dedi. 

“–Nasıl sağlanıyor bu?” diye sordum.  

                                           
16

Juan Abellán Pérez: “Tarım Teknikleri de Endülüs’ten Sorulur”. Derin Tarih Dergisi, Özel Sayı:4, s: 48-55. 
17

https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/islam-uygarliginda-gerceklestirilen-tarim-devrimi. EriĢim T.:27.04.2020. 
18

http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/bilim_ve_teknoloji/islam_teknolojisinin_batiya_gecis_yollari.asp. 
EriĢim Tarihi: 27.04.2020. 

https://emlakkulisi.com/3-yil-kullanilmayan-tarim-arazisi-kiraya-verilecek/492254
https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/islam-uygarliginda-gerceklestirilen-tarim-devrimi
http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/bilim_ve_teknoloji/islam_teknolojisinin_batiya_gecis_yollari.asp
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Anlattı:  

“–Herkes arazisini işlemek zorunda. Eğer hastası var, adamı yok, vesâir mazeretlerle 

işleyemeyecekse devlete bildirmek mecburiyetinde. Para ihtiyacı varsa, devlet borç verir. Yine 

de işleyemeyecekse devlet istimlâk eder. Bir başkasına kiraya verir yahut da satar. Kimse; 

«mazeretim var» diye bir milletin -bir mânâda- ortak kıymeti olan toprağı işlemeden 

bırakamaz.”19  

 

Yeniden Toprağa Dönüş 

Bugün özellikle kırsalda yaşayan Müslümanlar olarak bu anlayışa çok ihtiyacımız 

vardır. Var olanı işleme ve yeni uygulamalarla geliştirme anlayışımızı diriltmeliyiz. Arazilerin 

atıl bırakılması, yapılabilecek tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin göz ardı edilmesi, yukarıdaki 

bilgiler ışığında büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Maalesef tarımsal faaliyetlerle uğraşan 

insanımızın birçoğu, alışa geldikleri ürün ve sistem dışına çıkma konusunda da çok cesur 

davranamamaktadır. Babadan gelen alışkanlıkların yerine yeni ürün ve tekniklerin 

yerleştirilmesi oldukça güç olmaktadır. Oysaki birçok bölgede yetişmez denilerek 

başlatılamayan farklı ürün tarımının zamanla yapılabildiği de yaşanan bir vakadır. 

Öte yandan bugün çok acı bir tablo vardır ki, bazı köy ehlimiz maalesef sebzesini, 

ekmeğini, et ve tavuğunu şehirden karşılama yoluna gitmektedir. Oysa içinde bulunduğu 

koşullar bu tür faaliyetleri rahatlıkla yapabileceği imkânlara sahip. Peki neden? Kanaatimizce 

bu durum, tüm insanlığı pençesine alan rahatlık ve konformizmin bir sonucudur. Ama 

değişmeli ve değiştirilmelidir. Aksi takdirde hazır alıma alışkanlık, özgürlüğün esarete 

dönüşümüne yol açma ihtimaline sahiptir. Irak Kürdistan’ında bizzat müşahede ettiğimiz 

tablo da bundan farklı değildi. Geniş, ama boş bırakılıp sürülmeyen tarımsal araziler… Her 

şeyin dışardan alımına bir alışma hali bu rehaveti getirmiş ve kendi gıdasını üretemeyip 

dışarıya bağımlı olma halinin yakın geçmişte nasıl bir çaresizlik ve minnete dönüştüğü de 

bilinmektedir. Yaşanan tüm gelişmelerden ders ve ibret almaya oldukça muhtacız. 

Bir Çin Atasözü; “Bir ömür boyu mutlu olmak istiyorsan, toprakla uğraş.” der. 

Topraktan kopuş, büyük sıkıntıların da temel sebebidir. Toprak köktür, özdür, esastır. 

                                           
19 Ahmet Ziylan: “Bir Toplum Yarası”. Yüzakı Dergisi 105. Sayı, Kasım 2013. 

https://www.yuzaki.com/2013/11/bir-toplum-yarasi/
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Köklerden kopuş ve şehirlerin beton yığınları arasına mahkûmiyet, asla şehrin sunacağı bazı 

imkânlardan daha mutluluk ve huzur verici değildir. 

“Dindarlık şehrin büyümesiyle azalır… Çünkü şehir ne kadar büyürse, üzerindeki gök de 

o kadar ufalır. Tabiat, çiçek ve aydınlık o kadar az; duman, beton, teknik ise o kadar çok olur… 

Köyde insan yıldızlarla süslü gök, çiçeklerle dolu kırlar, akarsu, bitki ve hayvanları müşahede 

etmeye fırsat bulur. Her gün tabiat ve onun tesirleri ile doğrudan doğruya temastadır… Şehir 

insanı ise bundan hemen hemen tamamen yoksundur. Büyük şehrin normal sakini güzel ve 

orijinal olan her şeyin kaybına maruz kalmaktadır… Köylülerin her gün muazzam güneşin 

doğuş veya ilkbaharda tabiatın uyanış manzarası karşısında, belki gayrı ihtiyarî, yaşadıkları 

pek kuvvetli estetik heyecanın yerini takriben bile dolduramaz… Köylülerin etrafında her şey 

canlı ve orijinal, işçilerin (şehir) etrafında ise her şey ölü ve mekaniktir.” 20 

Elbette ki bu, şehrin tamamen terkedilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak her yer 

herkes için aynı ruhu, heyecanı ve huzuru veremez. Nasıl ki her toprak her ürün için uygun 

değil ve her bitkinin daha iyi yetiştiği topraklar farklı ise, her insanın verimli olacağı ve kendini 

bulacağı mekân da aynı değildir. Öte yandan herkesin kabiliyet ve potansiyeli, herkesin uyum 

ve zevki, her iş için aynı değildir. Herkes kendi tabiatını iyi irdelemeli, kendisi ve ailesi için en 

uygun ortamın ve çalışma koşullarının ne olduğuna karar vermelidir. Hiçbir mekân özünde iyi 

veya kötü değildir. Güzel bir ifadeyle “Şerefü'l-Mekân bi'l-Mekîn” denilmiş. Yani mekân, onu 

mekân tutanla şeref bulur, güzelleşir. Köy de şehir de ancak insanlarla ihya olur. Ve kırsalın 

toprakla, börtü böcekle, kısacası tabiatla iç içe olması büyük avantajdır.  

Bugün yaşadığımız salgın sürecinde, insanlar kırsalda böyle bir imkânlarının olmasını 

ne kadar da arzu etmektedirler. Zira herkes beton duvarlar arasında mahkûm durumdadır. 

Nasıl ki ana rahmi gibi olan toprakla suyun kavuşmasıyla nimetler zuhur ediyorsa, vücudunun 

% 60-70'i su olan ve bir damla sudan yaratılan insanın da özü olan toprakla buluşmasıyla nice 

lütuflar doğar. 

  

 

 

                                           
20 Aliya Ġzzetbegoviç: “Doğu ve Batı Arasında Ġslam”. Yarın yayınları, Ġstanbul 2011, s: 100. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Sonuç olarak topraktan, bitki ve hayvanlardan kopuş, merhamet, maneviyat ve 

asıldan kopuşu beraberinde getirir ki, bunun sonu asla huzur ve saadetle 

neticelenmeyecektir. Toprağa dönüş, emanet olan araziyi ihya etme, çok olmasa da var 

olanla mutlu olmaya çalışma ve onu hakkıyla işleme, daha büyük lütuflara açılacak kapıların 

da anahtarı olabilir. Daha büyük hedefler için çaba ve gayrete evet, ama elde olanı ihmal 

ederek hırsla daha farklı ve fazla olanı isteme, asla reçete değildir. “Hırs sebeb-i hasarettir” 

demiş Üstad, bu ister köylü isterse şehirli olsun, herkes için geçerli bir akibettir. 

Elde mevcut olan bir para, yeni kapılar açacak bir ticarete dahil edilmezse, nasıl ki 

sonu tükeniş oluyorsa, kırsalın imkanları dahilinde toprak işleme ve hayvan yetiştiriciliği 

gerçekleştirilmezse, onun da sonu tükeniştir. Taptuk Emre’nin delisinin! (velisinin) sözüyle 

“Ya Olmaya, Ya Ölmeye” karar vereceğiz. Kararımızın hazıra yetinmeden yeniden toprağa 

dönüş, üretim, çalışma ve gayretle  “Olmak” yönünde olması temennisiyle... 

Bu bağlamda bazı önerilerimiz şunlardır:  

1. Köylerde ekilebilir araziler yeniden tespit edilmelidir.  

2. Bölgesel ekim koşullarına göre hangi bölgede hangi üründen en çok verimin 

alınacağı belirlenmeli ancak bununla yetinilmemeli, hangi arazide hangi üründen en iyi 

verimin alınacağı da tespit edilmeli, köylü gerekirse zorunlu olarak verimli tarıma 

yönlendirilmelidir.  

3. Sivil toplum kuruluşları da tarımın geliştirilmesinde rol üstlenmeli, köylünün 

verimsizliğe yol açan statik kültürünün yerini yenilikçi, bereketli bir anlayışa bırakması için 

çalışmalıdır. Bu çerçevede tarımla uğraşmanın, geçimini kendi imkânıyla sağlamanın insan 

için önemini vurgulayacak seminerler verilmelidir.  

4. Sivil toplum kuruluşları da görev üstlenerek köylü, ziraat konusunda eğitilmeli; 

tarımda gelişigüzellik devresi son bulmalı; yerini İslam medeniyetine mensup kişilere yakışır 

bir şekilde planlı bir tarıma bırakmalıdır.  

5. Toprağından iyi verim alan tarım işletmecilerinin tecrübelerini diğer işletmecilere 

aktaracak platformlar oluşturulmalıdır.  
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6. İyi verim alan işletmeciler gibi iyi verim alamayan işletmecilerin işletme tarzları 

hasat mevsiminde gözden geçirilmeli; statik bir tarım kültüründen dolayı verim düşüklüğüne 

maruz kalan işletmelerin kendilerini yenilemeleri sağlanmalıdır.  

7. Toprak işletmeciliğinin yanında havyan yetiştiriciliği de çok yönlü olarak ele alınmalı 

ve şehirde apartmanlar arasında sıkışıp kalmış olan insanların kırsal alana yeniden dönerek 

verimli bir yaşam tarzına geçmeleri için gerekli teşvikler yapılmalıdır.  

8. Sivil toplum kuruluşları da hayvancılık konusunda rol üstlenerek işletmecileri 

bilinçlendirme, teşvik etme ve onları verimli bir yetiştiriciliğe sevk etme konusunda ellerini 

taşın altına koymalılar.  

9. Kırsal alan veya şehirde işsiz kalan her genç, bugünkü dünya koşullarında ifsatla yüz 

yüzedir. Bu bağlamda gençlerin çalışma alanlarına sevk edilmeleri, İslamî irşadın sahası içinde 

yer alır. Sivil toplum kuruluşları, gençlerin çalışma alanlarına yönlendirilmelerine öncülük 

etmelidir.  

10. Tarım işletmeciliğinde dayanışma ve şirketleşme teşvik edilmelidir. Ayrıca Ahi 

Teşkilatı benzeri, dayanışma fonlarının kurulmasının ne kadar mümkün olduğu üzerinde 

durulmalıdır. Bu fonlardan kasıt, bir tür sivil ve gönüllü sigortalamadır. Bir fon mümkün 

değilse, kuraklık, yabani hayvan saldırısına uğrama gibi durumlardan kaynaklanan verimsizlik 

vakalarında felakete uğrayana nasıl yardımcı olunabileceği üzerinde düşünceler geliştirilmeli 

ve makul düşünceler uygulamaya geçirilmelidir.   


