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iLHANLI DEVLETi vEziRi
RESiDUDDiN FAZLULLAH HEMEDANi

(1248 -1318)'NiN TARIM BiLiMLERi TARiHi
A<;:ISINDAN ONEMi*
Dr. Harun Dlraman
TarIm ve

Koyi~leri Bakanh~

Zeytincilik Ara~tJrma Enst.

Ozet: Bu c;ah~ma, aslmda iran'h bir hekim,yazar ye tarihc;i olan ve Re~iddliddin Tabib
olarak da bilinen Rqiddlidin Fazlullah Hemadani (l247-1318)'in zirai faaliyetlerinin
incelenmesidir. Aynca 0, irandaki ilhanh Devletinin Ba~kenti Tebriz'de bulunan Ba$
Veziriydi .Onun etnik kekeni Yahudi olup, kendisi otuzlu ya~larda islam dinini se9mi~ti.
Gnun tarafmdan yazilan Asarvl ve Ahyfi, orta9ag boyunca islami zirai eserler i9inde ilk
Farsc;a kitap olarak bilinmektedir.Onun bu eseri toplama bir eser olup, 24 b5ltime aynhr;
meteoroioji, tarla tanmr. balWe tanml ve agac; yeti~tirme, anclhk,b6cek ve digcr
zararhlann tahribatt, 9ift9ilik, hayvanclhk, mimarhk, kale in-?asl, gemi yaplml, madencilik
ve metalurjiye i1i~kin bilgilerden olu~maktadlf. Bu 9ah~manm amaci Re~iddUdin Fazlullah
Hemadanin tanmsal faaliyetleri ile birlikte onun unlti eserini TUrk Bilim Dtinya'sma
klsaca tanltmaktlf.
Anahtar Kelimeler: Re~idUddin, ilhanli Devleti, tarIm, bahge sanatJ, Asar-I ve Ahya.

Abstract: In this article, were examined the agricultural activities of Rashid ad-Din
Fadhlullab Hamadani (1247-1318) .also as known Rashid ai-Din Tabib and he actually
was a Persian physician, writer and historian. Also, He was the grand vizier in Tabriz of
Ilkhanid State of Iran. He was by origin a Jew ans was converted to Islam at the age of
thirty. The Athar wa Ahya written by him is known as the first Persian book in Islamic
agricultural manuscripts during medieval ages His book is a collection,divided into 24
chapters, of data concerning meteorology, agriculture, arboriculture, apiculture, the
desturiction of insects and other pests, farming, stockbreeding, architecture, fortification,
shipbuilding, mining, and metallurgy. The aim of this study, is to briefly met his famous
book together with the agricultural activities of Rashid ad-Din Fadhlullah Hamadani into
Turkish Scientific World.
Key Words: Rashid al din, Ilkhanid state, agriculture, arboriculture, Athar-i wa Ahya.

Bu bildiri, 20-22 Kaslm 2006 Tarihlerinde istanbul Oniversitesi ve Kocaeli Dnivcrsitcsinin j~birligi ile
Kocaeli Umuttepe Kampusunda dtizcnlenmi.'l alan "BHim Tarihi, Felscfcsi ve Sosyolojisi" III. Ulusal
Scmpozyumu'nda sunulan bildirinin gozdcn ge9irilmi~ ve ycniden yazllml~ mctnidir.
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Giri~

Tanm, bilim olarak (!~ ana grupta incelenir: bunlar bitki yetl~l!rme bilgisi
fitotekni, hayvan yeti~tirme bilgisi olan zootekni ve bunlardan elde edilen
mahsullerin i~lenip degerlendirildigi ziraat teknolojisi kislmlandlL Ashnda
ziraat ilmi zooloji, botanik, jeoloji, hidroloji, klimatoloji ve ekoloji ilimlerinin
uygulamah bir ~eklidiL Ziraat veya tanmlO, bilimlerin slmflamasIOI yapan iinlii
eski Yunanh filozof Aristo'nun yapml~ oldugu ilk tasnifte yer almaml~ oldugu
ve bu bilim dalIOIO ilk defa baglmslz bir disiplin olarak orta~ag' da miisliimanlar
tarafIOdan yapllan bilim slmflamalannda (10, aSlrda jhvan-l Safa Risaleleri1,
ll.aslrda ~ahmerdan bin Ebi'l Hayr tarafIOdan yazilan Fars~a Nuzhetname, 12.
aSlrda anonim olarak fars~a yazllan Yevakit'iil Ulum ve din bilgini imam
Fahreddin-i Razi'nin Fars~a Camii Ulum, 14.aSJrda Semsiiddin-i Amuli'nin
Fars~a Neftiis'iil Fiinun' ve ibn-i Haldun'un Arap~a el - Mukaddime 3 , 15.
aSlrda Osmanh ulemasIOdan Ta~kopriiliizade Arap~a Mevduat'ul UlUm'da 4 , 16.
aSlrda yine Osmanh alimlerinden Malkarah Nev'i: Efendi Tiirk~e Netayic 'iii
Fiinun adh eserlerinde5 yer aldlgl bugiin a~lkhkla bilinen bir hUSUStUL islam
diinyasIOda tanmIO miistakil bir bilim dah olarak kabul edilmesi sonucunda,
~e~itli disiplinlere sahip (din ve dil alimi, ~air, hekim, vezir ve hatta sultanlar,
halife gibi) farkh ~ahsiyetler tarafIOdan 800-1500 yillan arasIOda dogrudan
ziraat ilimlerine ili~kin 40'a yakIO !dtabm yazlldlgl tesbit edilmi~tir. Bu eserlere
zirai botanik-zooloji (veya diger bir ifade ile agro-biyoloji) ile alakah
~ah~malar da ilave edildiginde buniarm saYlsl artmaktadlr6 . Bu kitaplar arasIOda
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en dikkat ,ekici olanlan, ku~kusuz bazl devlet adamlan (halife, sultan veya
vezir) tarafmdan yazllanlard!r.
islam dtinyasmda tanm bilimlerine dair yazIlan kitaplar ,ok farkh disipline ve
mesleklere sahip ki~iler tarafmdan hazlrlanml~lI. Bunlar arasmda 9. aSlrda
ya~ayan Abbasi halifesi el Me'mun 7,Yemen'de 13-15.aslrlar arasmda htiktim
stiren Ttirkmen aSllh Resuli Sultanlanndan Melik'iil MuzaJfer, Melik'iil E$ref,
Melik'iil Miieyyed, Melik'iil Miidihid ve Melik'iil Efdal tinvanlan ile amlan be~
htiktimdar', Eyyubi Devleti vezirlerinden ibn-i Mammati ve bu ,ah~mada
faaliyetleri anlalIlacak olan iIhanh devleti veziri Re$iduddin Tabib ve Memluk
devleti veziri Cemlfileddin-i Vatvati gibi devlet adamlan'; EndtilUs'de 11 aSlrda
ya~ayan din alimi ibn-i Haccac el i$bili 10; Endtiltis'lti ~airler Tignari ve ibn-i
Luyun lO; IIp doktoru (hekim) olarak Endtiltis'den Ebfi Kas!m ez Zehravl ve onun
ogrencIsI Abdurrahman ibn-i VaJid 11 , sufi olarak da 16.aslrda
Maveratinnehir'den Kaslm bin Yusuf Ebi Nasr el-Ensari l2 bilim tarihi a,lsmdan
son derce anemli ve ilgin, arneklerdir. Bu husus, bilim tarihinde orta,ag islam
dtinyasmda din, bilim ve devlet adamhg! (siyaset-politika) aras! ili~kileri; tanm
bilimleri tarihi a,lsmdan inceleme konusunda ayn bir ,ah~ma olarak anem
arzetmektedir.
Bu ,ah~mada, Mogol istilaSI sonunda Ortadogu'da kurulan ilhanh devletinin
bilim adrum ve hekim (tabip) ki~iligiyle de bilinen tinlti veziri Re~idtiddin
Fazlullah Hemedani'nin (1248-1318) tanm bilimleri a,lsmdan anem ta~!yan ve
tilkemiz ktittiphanelerinde herhangi bir yazma nUshasmm mevcudiyeti ~imdiye kadar - bilinmeyen Kitab-l Asar-l ve Ahya adh eseri ve bu zatm bazl
zirai faaliyetleri TUrk Bilim dUnyasma tamtllacaktlr.
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Tabib'in Siyasi HayatI

Tam adl Ebiil Hayr Re§idiiddin Fazlullah bin jmadiidevle el Hemedani olan ve
genellikle Re~idiiddin Tabib adlyla bilinen bu zatm hayatmm erken donemlerine
dair fazla bir bilgi olmamasma kar~m, kendisi 1247-48 ylhnda Batr iran'daki
Hemedan (Yunanca Ekbatana) ~ehrinde dogmu~ olup, etnik olarak Fars, Arap
veya Tiirk bir kokenden degil; iran'da ya~ayan Yahudi bir aile gelmektedir 13 •
Yiiksek bir entelektiiel seviyeye (hekim) sahip olan ailesi (dede-baba) ile
birlikte kendisi de 30'lu ya~lardayken kendi istekleriyle Miisliiman oldular.
Ailece ilhanh devletinin hizmetine girdiler. Tlptaki mesleki kariyerini
yiikseltmek maksadlyla kendisi iran'nm ~e~itli ~ehirleri arasmda seyahatler
yaptr ve donemin iinlii bilim adamlanndan dersler aid!. Unlii bir hekim olarak
ilhanh toplumunda yer edinen Rqiddiiddin, once ilhanh hiikiimdarlan Abaka
Han (1265- 1281), Argun Han (1284-1291) ve daha sonra da Gazan Han'nm
ozel hekimi oldu ve 1298 Ylhnda Gazan Han tarafmdan vezir Sa'ddiidin ile
birlikte iilkeyi yoneten Divan'da maliye vezirligine tayin edildi. Boylece onun
hayatmdaki en parlak ve ba~anh devre ba~laml~ oldu l4 Aym zamanda donemin
ilhanh Hiikiimdan Gazan Han'mn 1295'de Lamaist Budizm'den islam dinine
ge~i~inde de Vezir Emir Nevruz ile birlikte ona yaptrgl telkinleriyle onemli bir
raloynad!.
Mahmud Gazan Han' mn 1304'de vefatlyla birlikte yeni hiikiimdar Muhammed
Olcayto Hiidabende doneminde (1307-1316) de vezirlik gore vine devam etti ve
bu donemde de hakkmda olan bir ~ok politik badire1eri ustahkla bertaraf etmegi
ba~ardl ve niifuzunu korudu. Aynca, biitiin bunlarm yanmda yapnu~ oldugu
~e~itli bilimsel ~ah~malanyla ve alimiere verdigi destege de devam etti. Olcayto
Han'mn 1316'da vefatryla birlikte yeni gen~ hiikiimdar Ebu Said (1316 -1335)
zamamnda da vezirlik gorevinde herhangi bir degi~iklik olmad!. Ancak bu
13

14
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donemin ba~lanpemda Divan'daki diger vezir Ali Sah ile aralannm a~llmasl,
onun vezirlik gorevinden azledilmesine yol a~tL Aynea muanzlan tarafmdan
Olcayto'yu zehirlemek suretiyle oldiirdiigii iddia edilmesi sonueu Tebriz'de
yapllan muhakemede kendisini mUdafaa etmesine ragmen, diger oglu izzeddin
jbrahim ile birlikte 18 Haziran 1318 'de idam edildi, Biitiin mah miilkii
yagmalandl ve eesedi Tebriz sokaklannda siiriiklendi 15
Re~idiiddin

Tabib'in Bilimsel ve Kiiltiirel Faaliyetleri

ilhanh Devleti'ne bUyUk hizmetleri ge~en ve adeta altm ~agml ya~atan
Re§idiiddin Tabib, yUksek entelektiiel kapasitesinin yam Slra ,pek ~ok haylr
eserleri yapllrml§llr, 0, devlet idaresindeki mahareti, geni~ ilmi ve derin kiiltiirU
yamnda biiyiik bir servetin de sahibi idi. Bu servet oneelikle hekimlik
mesleginden, kendisine kalan mirastan ve verilen hediyelerden meydana
gelmekteydi. Re§idiiddin, bunlan hayra sarfetmeyi sever ve bundan da biiyiik
zevk duyardL Yirmi sene kadar siiren vezirligi miiddetince pek ~ok hayrat ve
hizmet yaptL Gazan Han doneminde ger~ekle§tirilen ve zirai anlamda ilhanh
devletinde onemli ve olumlu sonu~lanan bazl politik geli§meler de (koyliilerin
korunmasl, yeni vergi sistemi, metruk topraklann ihyasl, yabanel iilkelerden
~e§itli meyveler, tohumlar ve Ilbbi bitkiler getirilmesi ve bunlann ~ift~ilere
verilmesi, sulama kanallannm tamiri ve yeni aglrhk ve hacim 6l~iilerinin
uygulanmasl, eski kervan saraylann tamiri ve yenilerinin in§aasl, yerli-yabancl
tiiccarlann korunmasl, ve yeni yerle§im yerlerinin kurulmasl, tanmsal iiretimin
dogru bir §ekilde yaptlmasmda mevsimsel faaliyetlerin dUzgiin takibi i~in
rasathaneler kurulmasl gibi) onun telkinleriyle' yaptlml§tL Bu sayede go~ebe
aglrhkh Mogol devlet sistemi yerle§ik diizenle tam§ml§ ve ge~mi§ Yillardan beri
azalan zirai iiretim ve glda ihtiyael giderilmeye ba§lanml§tL Ulkenin ba§kenti
olacak olan iran Azerbayean'mdaki Sultaniye §ehrinde kendi paraslyla bir
Re§idiyye admda bir yerle§im birimi in§a etti. Kendine ait arazileri hayrat
i~lerine vakfetti. Aynca Anadolu'da ve Azerbaycan'daki bazl metruk arazilan
imar ederek meskun hale getirdi. Malatya eivannda "Nehr-i miistecidde-i
Gazani" denilen kanal eivannda veAnadolu'da vali olan oglu Celaleddin'nin
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yonetiminde Gazan Han adilla Mahrnudabad, Yukan ve A$agl Mahrnudiye
koylerini, Gazanabad, Sultanabad, Mubarekabad, $ahabad gibi yakla~lk 26
koy ve kasaba kurmu~tur. Mardin Cizre'de a~Iian "Nehr-i rniistecidde-i Re$idi
" adh kanal civannda da on dort koy kurdu ve buralara Tiirkmen a~iretlerini
iskan ettirdi 16 Aynca gorev yaptlgl Yezd ~ehrinde mevcut 564 adet kanat (yer
altI sulama kanallan) yamnda yaptlflp vakfettigi yeni kanatlann tamir masraflan
ve yenilerinin a~Iimasl i~in paralar aylrdI. Benzerlerinin Tebriz'de de in~aa ve
korunmasl i~in gayretler sarfetti. Ozellikle Re~iddiiddin Fazlullah, Asar-l ve
ahya 'mn 3,4 ve 5. bOliimlerinde tanmsal faaliyet i~in gereken alet -ekipmanlar;
sulama i~in yer altI kanah (kerhizler),membalar ve onlan degerlendirme
~ekilleri ve bentler ve barajlann in~asl ve onlann kazl teknikleri ve onlan
ilgilendiren her tiirlii konulan ele almaktadlr l7 .
Re~idiiddin

Tabib'in imar ve hayrat i~leri bilhassa Azerbaycan'da dikkati
Tebriz'in dogusunda Kuh-i Veylan yamacillda Rab'i Rqidi adlyla
kurdugu mahallede kanallar, darii~~ifa (Hindistan, <;:in, MIslr ve Suriye'den
gelen uzman hekimlerin ~ah~tIgI bir yer), medrese ve kiitiiphaneler yaptlrnu~tIr.
Zamanla Rab'i Rqidi geli~erek bir ~ehir halini aldl. Evler (30000 adet),
diikkanlar (1500 adet), kervansaraylar (24 adet), bah~eler, hamamlar, mescidler,
~e~itli gldalann ve mallann muhafaza edilecegi ambarlar, depolar, degirmenler,
kuma~ ve kaglt imalathaneleri ve darphane yaptIrdI. Bu mahallede Kii,e- i
Ulerna adillda yalmzca alimlere ve ilmi miiesseselere mahsus bir cadde
kurulmu~tu. Burada ,e~itli islam diinyaslll ,e~itli yerlerinden hatta Bizans'dan
gelen 6000-7000 arasillda ogrenci bulunmaktaydI. Aynca buradaki genel
kiitiiphane 60.000 cilt eserden olu~makta olup, 0 zamamn en me~hur
kiitiiphanelerinden idi. islam diinyasilldaki en me~hur hattatlann eserleri de bu
kiitiiphanede bulunuyordu. Yaptlrdlgl eserlerin korunmasl, tamlfl ve
kaybolmamasl i~in aynca vakIfiar kurmu~, bunlar vasltaslyla harcamalann ve
diger masraflann kar~Iianmasllll saglaml~tIr. Re~idiiddin Tabib'in ilimi faaliyeti
yanlllda, bilimsel ,ah~malanm yayma gayreti de dikkat ,ekiciydi. TIp ilmine ve
diger miihim bazl mevzulara dair yazdlgl kitaplan; Arap~a, Fars~a, Mogolca ve
~ekmi~tir.
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halta <;:ince yazdlrarak bunlan zamamnm en me~hur hattatlanna ~ogalttlrdI.
Boylece eserlerini memleketin her tarafmdaki ktitliphaneler gonderdi.
Kitaplanm 0 devrin en iyi kagldl olan Bagdat kagldma yazdlrdI. Btittin bu
eserlerin ~ogaltma, terctime,resimleme ve haritalama faaliyetleri i~in 60000
dinar civannda bir masraf yapml~tI. Eserlerin ~ogaltama faaliyeti i~inde yer alan
minyatiirleme aktivitesi, tarihte adml Tebriz Minyatiir Okulu olarak yer alan bir
ekoltin de dogmasma yol a~tI.Bu geli~en ekoltin etkileri sanat tarih~ilerinin
tesbitlerine gore, Bizans aracllIglyla italya'ya ve diger Mtisltiman sanat~Ilar
vasltaslyla da Hindistan'a kadar ula~ml~tl18.
Re~idiiddin

Tabib'in Yazdlgl Eserler

Re~idtiddin

Tabib, yogun ~ekilde me~gul oldugu devlet i~lerinden ba~ka, artan
zamanlannda on dort kadar da kitap yazdI. Re~idtiddin bilimin bir ~ok sahasmda
olduk~a bilgili bir ki~i olup bir ~ok dili de bilmekteydi. 0 eserlerini genel olarak
Fars¢a yazmakla birlikte, bazl kitaplanm Arap,a yazdI. 0 Fars~a, Arap~a,
Mogolca, Ttirk~e (Uygur Leh~esi), ibranice ve belki de <;:ince biliyordu. Onun
tarafmdan yazIlml~ oldugu bilinen eserleri, a~aglda topluca verilmi~tir19.

1. Tensukname-i ilhani der Fiinun-u ulum-u Hitayi: Dlkemizde yazma bir
ntishasl (Stileymaniye Ktitliphanesi Ayasofya Klsml: MS 3596) bulunan bir eser
olup, Ord. Prof. Dr. Stiheyl Dnver tarafmdan Ttirk~e'ye ~evrilmi~tir. <;:in tlbbl
ve bilimi hakkmda onemli bilgiler veren bir eserdir20
2. Asar-I ahya : Bu makalede tamtIlacak olan eserdir .
3. Kitab-I Siyaseti tedbir-i miilkii hitaiyan: <;:in ve Mogollar'daki devlet idaresi
hakkmdadlr.
4. Cami- ut- Tevarih : Dtinyanm ba~langlcmdan kendi donemine kadar olan bir
dtinya tarihi olup bilim dtinyasmda en ~ok tamnan, bilinen ve tizerine
ara~tlrmalar ve ~alI~malar yapIlan eseri olup, Gazan han zamanmda yazmaya
ba~laYlp Olcayto zamamnda bitirdigi eserdir. Kitap Fars~a yazllnu~tlr. ilk cildi
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Tiirk ve Mogol; ikinci cildi islam, <;:in, Hind, israil ve Frenk tarihine
aynlml~llr21.

5. $uabz panfgana :Arap,Tiirk,israil ogullan, Frenk ve <;:in'lilerin hakim
siilalelerinin ~ecerelerini , Tiirk ve Mogol hanlanmn aile fertlerini, biiyiik
memurlanm ve ordu mevcudunu gosteren bir eserdir .
6. Suvar-z Ekalim : Cografyaya dairdir .
7. Miftah'Ut Tefasir: Budizm ve Hinduizmde temel inan<; olan reenkarnasyonun reddi ve bo~ oldugu hakkmda yazd,g, bir eserdir .
8. Tevzihat-z Ra~idi: Bu eserinde ondokuz farkh (ila<;lar, idari konular, seyahat
notlan gibi) mevzudan bahsetmWir .
9. Letaif'iil Hakaik: Ondort risaleden olu~an bir eserdir .
10. Beyan 'iii Hakaik: Tip ve diger konulardan bahseder.
11. E'sile ve ecvibe .
12. Fevaid'iil Sultaniye: Bu eserinde muvafakkiyyet, istidad, ilham, vahiy,
niibiivvet, mebde ve mead' dan bahsetmi~tir .
13. Mukataba-z Re~idi:<;:e~itli mektuplandlr.Tibbi bilgilerinin yam Slra,
ekonomik ve seyahat notlanm, iilkenin demografik yap's" siyaset bilgilerini de
kapsamaktadlr .
14. Vakfname-i Rab'z Re~idi: Arap<;a yazlhm~ olup, Tebriz'deki me~hur
vakfiyeleri ve onlann ~artlannm anlatmaktadlr. Aym zamanda bu vakfiyenin
i<;erisinde yazml~ oldugu eserlerin listesi de bulunmaktadlr. Burada tamtum
yap!lacak olan eser de isim olarak Kitab~z Kitiib-z AsiiN ve Ahyii olarak
verilmektedir.
Asar-z ve Ahya Hakkmda BHgHer
Bilim tarihinin en ilgin<; ~ahsiyetleri arasmda yer alan Re~idiiddin Tabib'in zirai
bilgileri de ihtiva eden bu eserini Mahmud Gazan Han doneminde ba~laYlp,
Olacayto Han'm saltanatl donemimde (1309 -1310 Ylh) tamamladlgl,
Vakifname-i Re§idi'de ge<;en baZI beyanlann l~lgmda tahmin olunmaktadlr.
Eserin muhtelif adlan bulunmakta olup, Tarih<;i Hamdullah Mustavfi'ye gor
A.siir-z ve Ahbiir-l Re§idi, Mecmu{;-Yl re§idi'ye gore A.siir-l ve Ahyii ve

21
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Vakifname-i Re,idi'ye gore ise Kitab-l Asar-l ve Ahya olarak bildirilmektedir.
Asar-l ve Ahya isimlerinin daha uygun olacagl tarih,ilerce bildirilmektedir.
Eserin 17. aSlrdan kalma bir yazma nlishasl,1989 Ylhnda iran'da Tahran
Universitesi Profesorlerinden Manurehr Satudeh ve har; Aj,ar tarafmdan Prof.
Dr. Mehdi Mugadeh'in bir onsozli ile tlpIa baslm olarak Me Gill Universitesi ile
ortak bir ,ah~ma ~eklinde Asar-l ve Ahya adlyla yaymlanml~tlrn
Re~idliddin

Tabib aslmda bir ziraat,i ve zirai i1imlerle dogrudan ilgisi olan bir
degildir. Onun belki, tanmla ilgisi olacak tek ~ey Letaifol hakaik adh
risalesinde de belirttigi gibi seher vakti, saraymm veya evinin bah,esindeki
glilleri sulamak veya belki budamakt!. Ancak Mogol istilasl sonucu ilhanh
liIkesinde onemli seviyede bir nlifus azalmasmm oldugu da bi;' ger,ekti. Bunun
sonucunda liIkede zirai lire tim ve glda kaynaklan hahn saYlhr derecede
azahm~tJ Aynca, bu durumu dlizeltmek ve insanlan tanma te~vik etmek i,in,
kendi ~ahsma ait yaphrdlgl veya vakfettigi ,iftliklerindeki arazilere dl~
liIkelerden veya ilhanh devletinin farkl! yerlerinden aga,lar getirtti ve onlann
intibak (adaptasyon) durumlanm gozledi ve eserine kaydetti. Bir devlet adaml
olarak da bu olumsuz durumu giderebilmek i,in; go,ebe aglrhkll topluma
gereken tanmsal bilgi transferinin de yapllamaslm - dogrudan olmasa bile
eskatolojik (uhrevi maksatla)- ger,eklqtirme olarak bu eseri kaleme aid!. 0
kitabmm ba~mda maksadlm "her kim bir koprli in~a eder, bir ribat veya kerhiz
(sulama kanah) yapar, ,e~itli tlirdeki aga,lan ve tohumlan once onlann
bulunmanu~ oldugu yere getirir, eker ve dikerse; onlan eken, diken ve onlan
nasIl yapmaYl ogretenler ve boyle aga, ve tohumlan ekmek i,in onlan te~vik
eden insanlar, onlann bu gayret ve yol gostericiliginden bir ,ok insan uzun
Ylllar
boyunca
faydalanacak
ve
yapana
da
ahirette
sevap
kazandlracaktlr" ~eklinde ifade etmektedir23 .
~ahls

Yazar eserinde, kendinden once ya~aml~ ,e~itli Mlislliman cografyacIlar ve
ziraat alimlerinden (omegin 9.aSlrda ya~aml~ olan linlli Mlislliman tanm bilgini
ibn-i Vah~iyye gibi) ve <;in kaynaklanndan (ozellikle Wu -Han tarafmdan 1270
Yll!nda yazIlan Tarzmzn ve Seri Uretimin Temelleri adl! <;ince eserden)
dogrudan veya dolayh iktibaslar yapmasma ragmen, herhangi bir ~ekilde
22

Lambton, "The Atliar wa Ahya of Rashid a1- din Fadl Allah Hamadani. ,," s.128-29,131-32.
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referanslan vermeml~tJr. <;:iinkii bu eserin arka plamnda, yazIlI (daha once
ozellikle Arap~a yazIlml~ tanm - botanik ve cografya kitaplan) ve sozlii
kaynaklardan (tiiccarlann, seyyahlann, ~ift~ilerin) ve bazen de kendi pratik
gozlenIlerinden gelen, toplanan - tasnif edilen- ve ozellikle de donemin ilhanh
toplumu tarafmdan pratikte kolayca kullamlabilecek tanmsal bilginin transferi
vardl24 •
Eser 24 ana bOliimden ibaret olup; tanmm ana konulan olan tarla tanml
(agronomi), bah~e bitkileri (horticulture), aga~ ve fidan yetl~tlrme
(arboriculture), sulama (irrigation), hayvan yeti~tirme (zootekni) ve kIsmen de
glda teknolojisi konulanmn yanmda toprak bilgisi (pedoloji), bitki koruma
(plant proctection), iklim bilgisi (klimatoloji), bocek bilgisi(entomoloji) ve ku~
bilgisi (omitoloji) konulanm ihtiva etmektedir25 .
Re~idiidin

Tabib ismiyle de amlan yazar eserinde bu konulan slraslyla bOliimler
olarak iklimler [ Boliim 1] ; soguk ve slcak bOlgelerdeki toprak ve su ve onlann
kendi ozellikler (su-toprak bilgisi) [Boliim 2]; tanmsal faaliyet i~in gereken alet
-ekipmanlar; sulama i~in kanal (kerhizler), bend've barajlarm yaplml [ Boliim
3,4,5] ; tohumlu ve koklii bitkilerin ekimi-dikimi; (ilhanh doneminde) devletin
hakimiyeti altmda ve kom~u iilkelerdeki meyve aga~lan ~e~itleri ve tiirleri;
a~Ilanan meyve aga~lan ve onlardan yararlanma ~ekilleri [Boliim 6,7,8,9];
giibreler, giibre ~e~itleri ve onlann nitelikleri [BOliim 10]; kavun, salatahk ve
yemeklik otlann ~e~it1eri [Boliim 11]; bugday, arpa ve diger tahIllann ekimi ve
onlardan yararlanma ~ekilleri [Boliim 12]; ~eker kaml~l, pamuk, susam, keten,
jiit ve ~ivit ve benzeri bitkilerin ekimi [BOliim 13]; ~ekirgeler, fare, kannca,
Yllan ve akrep benzerleri [Boliim 14]; giivercinler, tavuklar ve diger evcil
kanathlan yeti~tirmek ve onlann soylanm ~ogaltmak [BOliim 15]; at, okiiz, e~ek
ve diger benzeri evcil ve yabani hayvanlann yeti§tirilmesi [BOliim 16]; anlar ve
an ~e~itleri ve ~e~itli hayvansal ~eker kaynaklan ve ballann muhafazasl [Boliim
17]; bOceklerin labiatl ve onlann aga~lara, meyvelere ve ekilen bitkilere
zararlan ve onlardan korunma yollan [BOliim 18]; tahii ~e~it1erinin depolanmasl
ve onlann muhafazasl, kuru iiziim ve ~arabm muhafazasl [Boliim 19]; §ehircilik
a~lSIndan ~atlh ev in§aa bilgisi [Boliim 20]; gemi, koprii ve kale in§aa bilgisi
,.
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[Boliim 21];~e~itli hayvanlardan yararlanmak [Boliim 22]; madenlerden
degerleri ta~lan ~lkarmak ve onlan i~lemege dair alet -ekipman bilgisi [Biiliim
23] ; degerli ta~ ve kayalara ozgii nitelikler ve onlann faydalan [Biiliim 24]
olarak vermektedir26 •

Asar-l Ahya'dan Bazl Onemli KIslmlar ve NotIar
Re~idiiddin

Tabib'in eserinde en onem verdigi konulann ba~mda aga~ ve fidan
yeti~tinne bilgisi (arboriculture) gelmektedir. Bu klslmda, meyve aga~lannda
a~llama tekniginin yaygmla~tlfllmaslyla, (ozellikle Giineydogu Asya, <;in ve
Hindistan'da yeti~en) bir '~ok meyve agacl tiirliniin liretilmesi, yeti~tirilmesi ve
~ok uzak bOlgelere yayJlmasmm ~ok kolay olacagml dikkat ~ekmekte ve
a~Jlama tekniginin ~ift~iler ve ~iftlik kahyalan yamnda, mimarlar ile alimler
arasmda da bilinmesi gerektigini lsrarla ifade etmektedir. Slcak bOlgelerden
soguk bOlgelere ta~macak aga~ ve bitkiler (ozellikle nar, elma, armut, ~e~itli
eriklerin ve badem aga~lann yeti~mesi, onlann nastl kurutulacagl ve muhafaza
edilecegi) hakkmda da kendi ~ahsi tecriibelerini ve ceviz aga~lan (onlann
meyve ve klymetli keresteleri sebebiyle ozel bek~ilerce korundugu) konusunda
da ozel gozlemlerini anlatmaktadlr. Donemin ba~kenti Tebriz'de diktirdigi
(slcak iklim) meyve aga~lan olarak incir, unnap (jujube) agacl (ashnda en iyi
~ekilde <;in ve Dogu Tiirkistan'da yeti~en bu agacl iran'mn Giirgan ilinden
getirmi~ti), portakal ve zeytin aga~lan diktirdigini ve kl~ boyunca da onlan
soguktan korumak i~in fidanlann iistlerini iizeri inek giibresiyle Slvanml~
geni~c;e bir kubbeye benzeyen sepetlerle kapattl ve fidanlann kok ~evrelerine de
at giibresi serpildigini (mal~lama i~lemi) yazmaktadlr. Anadolu ve Giircistan'da
yeti~en kiraz aga~lanndan ve onlann erken olgunla~tlgmdan bahseden yazar,
Giircistan'da tath kestanenin ~ok oldugunu, Azerbaycan'da ise ~ok nadir
oldugunu kaydetmektedir27
Dutlar konusunda olduk~a geni~ bilgi veren yazar, onlann siyah, beyaz ve
klfllliZl renklerde oldugunu en iyi beyaz dutun Kemah (Erzincan), da yeti~tigini
ve onun kurutulup civar beldelere aranan bir iiriin olarak satlldlgml
kaydetmektedir. Semerkant, Harezm ve Ka~'daki dutlardan pekmez yaplldlgml
26
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ve bazl dutlann ipek bOcegi i~in yeti~tirildigini ve dutlann tohumdan ~ogiir
olarak veya ~elikle iiretildigini bildirmektedir. iran'mn Yezd ~ehrinde ~ok iyi
kalitede dut yeti~tigini ve onlann budandlktan sonra dallannm - daldlrma
yoluyla - yeniden iiretildigini ve bu tarz iiretme yonteminin diger bOlgelerde
bilinmedigini gozlemi~tir. Dogrudan toplanan taze yapraklann, budanan dallann
yapraklanna gore ipekboceklerinin beslenmesinde daha iyi oldugunu belirten
Re~iddiiddin Tabib, donemi i~in en iyi kalite ipek iiretiminin Yezd ~ehrinde
oldugunu da yazmaktadlr. Bir dirhem (miktar belirsiz ?) ipekbOcegi tohumunun
(yumurtasl) 500 man (600 dirhem) dut yapragl yedigini ve I man (600 dirhem 1.912 kg) ipek verdigini bildirmektedir. ipekbocegi yeti~tirilen evler (inficar
evleri) fare ve kanncalan uzakla~hrmak i~in kire~ ile SlvanIIll~ olup,
ipekbocekleri a~lfl slcak - soguga kar~l olduk~a hassas olduklanndan, gerekli
~ek:ilde muhafaza edilmelidir. Eger onlar slcaktan soguga ta~macak iseler,
bOcekler koyun yiinii ile etrafl sanlml~ bir kutuya konur; bu kutu da etrafl
pamuk lifleriyle korunmu~ ikinci kutu i~inde muhafazaya ahmr. Boylece
bocekler geli~me miiddetince hem soguktan hem de a~n slcaktan korunur.
Baharda hava lhk oldugunda, ipekbocegi yumurtalan slcakllgm etkisiyle
ylpranml~ ve bitkin olabileceklerdir. Kuzey ve Giiney <;in'de geni~ dut
plantasyonlan mevcut oldugundan ~ok fazla ipek iiretilmektedir. Kaglt da siyah
dutlann ve diger aga~lann kabuklanndan yapllmaktadlr. Kuzey <;in'de en
kaliteli ve pahah kagldm ipek yap!ldlgml ve bunun nadir ve ozel bir durumda
oldugunu kaydeden Re~idiiddin, kara duttan <;in'de ~arap da yap!ldlgml, eger
ona ~eker veya ~eker ~urubu ilave edilirse yararh ve ~ok lezzetli oldugunu
yazmaktadlr28 •
Bu klSlmda en ilgin~ olam, Re~idiiddin Tabib'in ~ay hakkmda yazdlklandlr. Bu
bilgi belki de orta~ag islami ziraat kitaplan i~inde ~ay konusunda ilk ve tek
ornek olabilir. <;ince adl <;a olan ~aya iranh hekimler $ah-z halk (?) adml
vermektedirler. Amlan ~ay, Giiney <;in'nin soguk ve slcak bOlgelerinde
yeti~mektedir. <;ay <;in'de Qumju ilinin biitiin kesimlerinde, daglannda,
ormanlannda ve a~lk yerlerinde yeti~ir.Onun dl~ goriinii~ii mersin agacmdan
kii~iik, ve onun yapraklan nar yapragma benzer fakat ondan kii<;iik olup,
tamamlyla ye~ildir. Toplanan yapraklar, buhardan ge~irilir, giine~te knrutmak
28
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i~in

yere serilirler. Eger ~ay yapraklan hi~ nem almaml~ ise ylllar boyu onlar
dayamkhhgml kaybetmez. <;:ay Kuzey ve GUney <;:in 'in bUtUn vilayetleri goz
onUne ahndlgmda ticareti ~ok karh bir Uriindiir. Hindistan'da ~aym tiiketimi
<;:in'e gore biiyiik ol~iide degildir. Kuzey <;:in'deki <;:in-<;:iu ilinde, ~ok bUyiik ve
geni~ ~ahya benzer farkll bir ~e~it ~ay vardlr. Yeti~tirilen ~aylann miktan her
bir Uretici i~in bir divan (kuru!) tarafmdan tespit edilmekte, satl~ fiyatlan ona
gore yapllmaktadlr. <;:aym farkll dereceleri vardlr. En iyi veya ozel ~ay misk,
kafur ve diger ~eylerle kan~tlflhr. Bu ~aym sorumlulugunda resmi bir gorevli
veya damgaCl yard!. Onun yapraklan bir degirmende kma gibi par~alanmakta,
elenmekte ve bir kaglda sanlmakta ve gayr-l me~ru ~ekilde satllmasl i~in bir
mUhUrle veya damga ile mtihiirlenip kapatllmaktadlr. <;: kagltla paketlenmekte,
daha fazla kazan~ i~in diger biitUn illere ihra~ edilmektedir. Slradan ~ay da
damgalanmakta olup, ancak 0 yeti~tirilmeden -tabii olarak-a~lk bOlgelerden
serbest~e toplanabilmektedir. Kubilay han, Kuzey <;:in'e getirilmesine ve
bah~elerde yeti~tirilmesine izin vermi~ti. 0 soguk bir bolge olan Hanbahk
(Pekin) civannda <;:andu 'da ~ay plantasyonlan kurdurdu. Bu ~ay, nektarin
~i~egi bUyiikliinde sanmSI bir ~i~ege sahiptir. Onun tohumu, bezelye
biiyiikliigiinde olup, san renktedir. <;:ay tohum, ~elik veya daldlrma yontemiyle
tiretilmektedir. Eger 0 hamamlardan gelen su ile sulamrsa ~ok hlZh geli~ir. Ozel
~ay yeti~n btilge, misk geyigi bulunan vilayetle kom~u bir yerdi~9
Bah~e

Bitkileri yeti~tirme bilgisi (horticulture) de Re~iddUdin Tabib'in ozel ilgi
duydugu konulardandlr. Ozellikle 0 bu eserinde, yabani giiliinii de i~ine alacak
~ekilde ~e~itli giillerin iiretilmesi, yeti~tirilmesi ve a~llanmasl konulannda uzun
bir boliim aylflru~tlr.Bu eserinde giil suyunun giileriyle me~hur Fars
vilayetinden Suriye ve MISlr'm biitiin vilayetlerine ihra~ edildigini yazmakta,
isfehan ve Abhar'm bid-i misk 'inin (salix aegyptiaca) ~ok iyi bilindigini ancak
Nusaybin'dekine e~deger olamayacagml da ilave etmektedir. iran'da
bulunmayan Zambak'm MISlr ve Avrupa'da yeti~tigini ve kendisinin ilhanh
'Devleti'nin 0 donemdeki Mardin valisi vasltaslyla ba~kent SUltaniye ve
Tebriz' e yeti~tirilmek iizere getirttigini ve onun yagmm yUksek diizeyde faydah
oldugunu kaydetmektedir.;Zambak'm gayet geni~ bir ~i~ek oldugunu, uzun siire
ho~ bir koku verdigini ve ktsa bir govdede yeti~tigini ve ~ok beyaz bir renge
29
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sahip olup ho~ bir kokusu oldugunu da yazmaktadlr. Aynca 0 eserinde
"zambak 9igek a9t1ktan soma, birka9 giin i9inde solar ancak ta9 yapragmm
dokmez. Onun kokleri sanmsagm kokUne benzer. Zambak hem slcak hem de
soguk iklimlerde yeti~ir" demektedir30
Re~idUddin

tarla tanIIl1 olarak nitelendirilen agronomi konusunda da onemli
bilgiler vermektedir. 0, ge~itli Ulkelerdeki tarla sUrme tekniklerinden (omegin
saban tipleri ve saYllan gibi) bahsetmekte; farkh bugday ve arpa ge~itlerini ve
degi~ik bolgelerde yeti~en onlann ekin ~ekillerini kaydetmektedir. ibn-i Va~iye
gibi, Re~iddUddin Tabib de sorgum (dan) ile millet arasmdaki farkl gayet iyi
bilmektedir.
sorgum'un iklim ve toprak tiplerine gore farkh ge~itlerinin
oldugunu farkll terimler kullanmak suretiyle a91klar. Omegin, gavars terimi
Sorgum vulgare, arzan ise sorgumun belirli ge~itleri i9in ve zurrat ise Panicum
millet i9in kullamlml~l1r. Sorgumun bir 90k avantajlanmn kaydeden yazar onu
az bir tohumla 90k bereketli UrUn verdiginden, az bir miktanmn pi~innek i9in
yeterli oldugunu ,uzun ylilar dayanabildigini, farelerin ona saldlrmadlgml,ucuz
oldugunun ve klthk Yillannda insanlann hayatmm kurtardlgml ve genelde fakir
insanlann yiyecegi oldugunu yazmaktadlr. Sorgumdan boza,sorma ve tarsun
adh fermente bir igeceklerin yaplidlgmm bildirmektedir.Re~iddiiddin Tabib,
Klp~ak bozklrlannda yeti~en ve bir ba~ka sorgum ge~idinde de bahseder, onun
bol miktarda sUtiu taneler ihtiva ettiginden ve bu sebeple de iyi kabul
edildiginden, aynca onun bir san renkli bir 9~idinin var oldugunun da ilave
etmektedir. Millet'in Ka~an, isfahan ve Yezd'de yeti~tirildigini orada 1 man
tohumun 300 veya 400 man rnahsUl verdigini kaydetmektedir. Yan yanya
bugday ve millet unundan yapllan ekmegin, sade bugday unu ekmeginden daha
iyi oldugu, daha iyi renkte, daha ince ve hazm kolay, daha besleyici ve lezzetli
oldugunu yazmakta, onun ~abuk doygunluk hissi vermedigini de
kaydetmektedir. Eger milletin kabugu 91kanhrsa iyi ve lezzetli bir yemek
yapllabilir. Normalde milleti yeti~mesi i9in 90k fazla suya ihtiya~ oldugunun
yazan Re~iddUddin, son derece iyi ve gozenekli topraklara sahip olan ve yagmur
suyunun 2 metreye kadar inebildigi Diyarbaklr'da; bir istisna olarak susuz
~artlarda ekilen millet mahsuliiniin diger bOlgelerde sulu ~artlarda yeti~en

°
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milletlerden daha dayamkh oldugunu, bizzat gordtigtinti ifade etmektedir. Fakat
yazar bu vak'amn nadir kabul edilmesi gerektigini de belirtmektedir31
Re~iddtidin

pirin9 tanmmm Hindistan, Kuzey (Hitay) ve Gtiney (Mar;in) <;:in'de
yaplldlgmm yazmakta, ge9mi~te iran'da bilinmedigini kaydetmektedir.O, geltik
ziraatmm Sasaniler' den Nti~irevan zamanmda getirildigini ve klrmlzl pirin9
diye bilinen ge~idin 0 zamandan beri yeti~tirildigini yazmaktadlr.Gazan han
zamamnda Hindistan'dan sana olarak adlandmlan daha kti9tik bir ge~it geltigin
iran'a getirilip (Gilan, Mazenderan, Esterabad ve Gtirgan Gu~taspi, Mugan ve
Basra yakmlannada Vaslt) yeti~tirilmege ba~landlgml belirtmektedir.l man
9eltik tohumundan 400 man tirtin ahndlglm kaydeden yazar, geltigin her yll
ekilmedigini ancak Mazenderan vilayetinin bazl yerlerinde ve kom~usu
Esterabad ve Gtirgan' da topragm yorgun olmasl halinde her yJl geltik tanmm
yapllabildigini ifade etmektedir .Yine bir sanayi bitkisi olan ~eker kaml~lmn da
tanmlm tasvir eden Re~iddtidin Tabib; ~ustar ilinde 90k kotti bir ~ekilde
yeti~tigini ve 90k klrmlzl ~eker verdigini Bagdad'daki piyasada reva9 (ornegin
~urup
kaynauldlgmda kJrmlzl- beyaz ~ekere ayn~masl) bulmadlglm
yazmaktadlr. En iyi ~eker kaml~1 ve ~ekerin Mazenderan' dan geldigini
iklimden kaynaklanan ytiksek nemden dolaYI ikinci kalite oldugunu ve benzer
~ekilde Bam, Rikan ve Makarnat da aym durumun oldugunu belirtir. Ham ~eker
o zamanlar da Hindistan' da ithal ediliyordu32.
Pamuk ziraatmm Horasan'da aynca Kuhistan, Maybud, Ardakan, Bafruya,
Musul,Erbil ve isfahan'nm bazl koylerinde yapJldml yazmakta ancak
zamanmdaki pamuk ziraatmm btiytimesine dair herhangi bir kayJt
vermemektedir. Kavunlar hakkmda olduk9a detayh bilgiler veren Re~iddiiddin
Tabib, onlann tohumlanndan Semarkand, Buhara ve Harezm'de yag tiretildigini
yazmaktadlr. Bunlardan yag elde etme i~leminin iran'da bilinmedigini ve onun
yerine iran'da kolza yagmm kullamldlglm belirtmektedir. Maveratinnehir'de ise
pratikte kavun tohumlannm ekim hazlrhgmda dumanlandlgml ve bu teknigin
33
daha sonra Hemedan'da kendi zamam i9in yaygmla~tlgmdan bahsetmektedir .
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Re~iddiiddin

Fazlullah Hemedani, sahip oldugu 90k geni~ bilgisi, 90k dilli
ozelligi, dikkatli gozlemciligi ve 90k seyahat etmesi ile tanmm ge~itli
disiplinlerindeki (agronomi-tarla tanml-, arboriculture-aga9 dikimi- ve
horticulture -bahge tanml-, irrigation-sulama-) pratik tecriibesi ve bilgisindeki
degi~iminden dolaYI muhtemelen orta9ag iran' I halta Ortadogu'su i9in e~siz bir
~ahsiyet olarak goriilmelidir. 0 aslmda koltuksuz ve 90k yonlii bir yazar olup,
9ift9iligin giinliik rutin faaliyetleri, sulama sistemlerinin karma~lkhgl, bitkilerin
iiretilmesi ve boceklerin bitkilere zararlan ve aynca ba~anh a~ilama ve
bitkilerin farkh yerlere nakledilmesinin memnuniyeti hakkmda 90k ~eyleri de
kaleme aldl .
Re~iddiidin Tabib'in politik olarak en onemli etkisi ilhanh devleti hiikiimdan
Gazan Han'l islam dinini kabule etmesi i9in yapml~ oldugu olumlu telkinler ile
birlikte devletin idari ve mali sistemindeki iyile~tirmelere yol a9masldlr.
Bunlann sonucunda, sahip oldugu yiiksek entellektiiel kapasitesini Mogol
istilasl ile azalan iilke niifusunun artmasl ve geli~tirilmesi i9in yeni ~ehirler
kurmak veya eski yerle~im yerlerini onarmak ~eklinde ortaya 91kardl. Aynca
artan glda ihtiyaclm kar~ilamak ve ticareti geli~tirmek i9in 9ift9ilere degi~ik
bitkisel materyal saglamak, sulama sistemlerini onarmak veya yeniden kurmak,
a~ilama tekniginin 9ift9iler arasmda yaygmla~masml gergekle~tirmek suretiyle,
Mogol istilasl somasl yok olan Ortadogu ziraatma (ozellikle de iran, Irak ve
kismen Anadolu) bugiiniin modern bir zirai yaYlmclsl gibi 90k onemli
katkilarda bulunmu~tur. Re~iddiiddin Tabib, meslek olarak ta~ldlgl hekimlik
slfatmm yanma yapml~ oldugu zirai aktiviteleriyle Ziraat,z Vezir iinvamm da
kesinlikle hak etmi~tir.

Bu eser 14. aSlrdaki tanmsal ve ekonomik faaliyetin tarihi ve tanmsal cografya
ve belki de ekoloji a91smdan onemli bir yazill kaynak olmasmm yamnda;
tanmm bilimselle~mesi seriiveninde dikkate ahnac:k bir ilmi bir metin olarak
da ortaya 9lkmaktadlr. Bu eserin incelenmesi ile, bu giine kadar tanm bilimin
geli~mesi konusunda batl islam diinyasmda (Magrib, Endiiliis) yapllan yogun
faaliyetlerin yanmda; dogu islam diinyasl (iran, Maveraiinnehir ve Hind)
katkismm da gozardl edilmemesi gerektigi goriilmektedir.

