Arkadaﬂlar,
Dünyanın en büyük iﬂ alanı tarımdır. Yiyeceklerimizin neredeyse tamamını, giysilerimizin
de bir k›sm›n›n ham maddesini tarım ürünlerinden sa¤lıyoruz. Atalarımız ça¤lar boyunca
artan nüfusu doyurabilmek için akıllarını ve ellerini kullanarak yeni tarım yöntemleri
geliﬂtirdiler.

‹nsanların tarım yaparak ürün yetiﬂtirdi¤i
ilk bölgeler Dicle ve Fırat ırmaklarının
besledi¤i Mezopotomya vadileri, Nil Vadisi,
Çin ve Hindistan’daki ırmak vadileri oldu.
MÖ 7000 dolaylarında, tohumluk ayrılıyor,
ekim yapılıyor ve ürün toplanıyordu.
Anadolu’da da eskiça¤lardan beri insanların
yaﬂadı¤ı, çeﬂitli ma¤aralarda yapılan
araﬂtırmalardan anlaﬂılmıﬂtır. Yaﬂamlarını
avcılık ve toplayıcılıkla sürdüren bu insanlar
zamanla topra¤ı ekerek yerleﬂik yaﬂama
geçtiler.
Tarımsal üretim, yazı daha bulunmadan
önce baﬂlamıﬂtı. Bundan dolayı ilk tarım
uygulamalarına iliﬂkin bilgilerimizin kayna¤ı
sadece arkeolojik bulgulara dayanıyor.
Bunlar; ilkel tarım aletleri, kurumuﬂ
tohumlar, hayvan kemikleri ile tahıl
depolamak için kullanılan yapılar ve
çukurların kalıntılarıdır. Bulunabilen kalıntılar
üzerinde yapılan bilimsel çalıﬂmalar, tarımın
yaklaﬂık 10 bin yıl önce baﬂladı¤ını ortaya
koyuyor.
‹nsanlar, tarım yapmaya baﬂlamadan önce
avcı ve toplayıcıydılar. Do¤ada kendili¤inden
yetiﬂen meyve, yaprak, kök ve avladıkları
yabanî hayvanlarla, balıklarla beslenirlerdi.
O zamanlar aletlerini taﬂlardan yaparlardı.
Tropik bölgelerde bugün hålâ avcılık ve
toplayıcılıkla geçimini sa¤layan kabileler
yaﬂıyor.
‹lk insanlar, yabanî bu¤day ve arpa gibi
bitkilerin topra¤a düﬂünce büyüyüp
geliﬂtiklerini fark ederek tarıma baﬂladılar.
‹lk yerleﬂmeler tarıma elveriﬂli ırmak
vadilerinde oldu. Bu yerleﬂmelerden
bazılarının 9 bin yıl önce ortaya çıktı¤ı
tahmin ediliyor.

Anadolu’da bilinen en eski yerleﬂim
Diyarbakır ilindeki Çayönü’ndedir. Bölgede
yapılan kazılarda elde edilen buluntulardan,
insanların MÖ 7250-6750 dolaylarında
buraya yerleﬂtikleri, tarım yaptıkları ve
hayvanları evcilleﬂtirdikleri anlaﬂıld›. Çayönü
Höyü¤ünde tarım yaparken kullanılan taﬂ
aletler, boynuzdan orak sapları, ö¤ütme
ve ezme taﬂları vardır. MÖ 6800-5700
arasında Çatalhöyük’te yaﬂayan insanların
geliﬂkin bir kültürleri vardı. Yaﬂamlarını
sürdürmek için tarım ve hayvancılık yapan
Çatalhöyük insanları bu¤day, baklagiller,
burçak ve sebze yetiﬂtiriyor, bitkilerden
ya¤ çıkarmayı biliyordu.
‹lk çiftçiler kazıcı sopalar ve taﬂ çapalar
gibi basit aletlerle tarım yapıyorlardı. MÖ
5000’lerde Mezopotomya’da yaﬂayan

Sümerler öküzlerin çekti¤i tahta sabanı
kullanmaya baﬂladılar ve ekinlerini sulamak
için kanallar açtılar.

MÖ 2000’den sonra Orta Amerika’da
yerliler mısır, patates ve domates gibi sebze
ve meyveler ekiyorlardı.
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında geliﬂen
tarım, toplumların rahat yaﬂamasını
sa¤lıyordu. Bu
dönemde taﬂ ve
tunç aletlerin
yerini demir
aletler aldı. Tarım
araçlarını yapan
ya da onaran
demirciler
toplumun önemli üyelerinden oldu.
Yaklaﬂık 5 bin yıl önce Nil Vadisinde ortaya
çıkan Eski Mısır uygarlı¤ında tarım oldukça
geliﬂmiﬂti. Bölgede hayvan besleniyor, öküz
ve eﬂekler hem çift sürmede, hem de tahıl
hasadında kullanılıyordu.
Mısırlılar, verimli Nil vadisinde tarım için
u¤raﬂırken, tarım dıﬂı alanlarda da yararlı
olan yeni buluﬂların ortaya çıkmasına yol
açtılar. Söz gelimi temel ölçü birimlerini ve
takvimi tarım çalıﬂmalarını düzenlemek
amacıyla geliﬂtirdiler.
Yaklaﬂık 4-5 bin yıl önce tarım dünyanın
birçok bölgesinde geliﬂmiﬂti. Hindistan’ın
kuzeyinde saban kullanılıyor, öbür tahılların
yanı sıra pirinç ekiliyor ve dünyada ilk kez
pamuk yetiﬂtiriliyordu. Çinliler arpa, soya
fasulyesi, darı, pirinç ve meyve
yetiﬂtiriyorlardı. ‹pekböce¤i beslemek için
dut a¤açları dikmiﬂlerdi.

Akdeniz’in kuzey kıyısı boyunca yayılan
Yunanlılar tarım yöntemlerini de birlikte
götürdüler. Tarlalarda ço¤unlukla kadınlar
ve köleler çalıﬂıyordu. Tarım genellikle,
çeﬂitli tahıl ve sebzelerin yanı sıra zeytin,
üzüm ve bal da üretilen çiftliklerde
yapılıyordu.

Romalılar, her bölgede en iyi yetiﬂen ürüne
bakarak uzmanlaﬂma düﬂüncesini
geliﬂtirdiler. Söz gelimi, Mısır’dan gelen
tahıla karﬂılık kendi ﬂarap ve zeytinya¤larını
takas ediyorlardı. Romalılar topra¤ı, zaman
zaman dinlendirmek ya da fasulye ekip
sürerek zenginleﬂtirmek gerekti¤ini
biliyorlardı. Çiftlik hayvanlarının kıﬂın
beslenmesi için yem bitkileri de ekiyorlardı.
MS 500’e
gelindi¤inde
Avrupa’da
artan nüfusu
besleyebilmek için ormanlar, bataklıklar ve
fundalık araziler tarıma elveriﬂli duruma
getirildi. Daha geniﬂ arazileri iﬂleyebilmek
için öküzler tarafından çekilen a¤ır sabanlar
kullanılmaya baﬂlandı.

Zamanla, çiftçiler 8-10 öküzün çekti¤i
sabanlarla, sürülmesi çok daha zor olan
toprakları sürmeyi de ö¤rendiler.
Tarla sürmenin dıﬂında hemen hemen
bütün iﬂler el aletleriyle yapılıyor, hasadı
toplamak, tırmıklamak ve savurmak aylar
alıyordu. Verim düﬂüktü, kötü hava koﬂulları
ürünün yok olması anlamına geliyordu.
Bunlara karﬂın, Orta Ça¤’da çiftçiler
sabanda sa¤lanan geliﬂmeye, tarıma iliﬂkin
yeni bilgilerin edinilmesine ve tarımda
çalıﬂan iﬂ gücünün fazlalı¤ına ba¤lı olarak

artan nüfusu beslemeyi baﬂardılar.
Zamanla saban demirleri, silindir ve
tırmıkların dökme demirden yapılmasının
yanı sıra 19. yüzyılın ilk yıllarından baﬂlayarak
tohum ekme makineleri ve zararlı otları
yolmak için atların çekti¤i çapalar
kullanılmaya baﬂlandı.
De¤iﬂik toprakların ve
gübre kullanımının
bitkilerin
büyümesindeki rolü
anlaﬂıldı. 1840’ta
Alman kimyacı
Justus von Liebig
potas, fosfor ve
azotun bitkiler için
yaﬂamsal önemi
oldu¤unu buldu.

‹ngiltere’de John Lawes
ve Henry Gilbert, fosfat
bakımından zengin
kayaları sülfürik asit ile
iﬂlemden geçirerek
“yapay gübre” elde
etmeyi baﬂardılar.
19. yüzyılın baﬂlarında kullanılan tarım
aletleri hâlâ kaba ve basitti.
‹ngiltere’de Jethro Tull, 1701’de tohum
ekme makinesini buldu. Bu makine
tohumun ekilece¤i tarlada düzgün sıralar

Biçilen tahılın dövülmesi, yani tanesinin
ayrılması gerekir. Eskiça¤larda bu iﬂlem
sapları taﬂa vurarak ya da harman döveni
kullanılarak yapılırdı. Ekinler yere yayılır ve
üzerlerine, taneler saplardan ayrılıncaya
kadar harman döveni ile vurulurdu. Akdeniz
yöresinde ise döven denen, altına
halinde delikler açıyordu. Böylece hem
daha az tohum kullanılıyor, hem de sıralar
arasında topra¤ı çapalamak kolay oluyordu.
Tull ayrıca, atla çekilen mekanik bir çapa
da yaptı.
Tahıl boy atıp büyüyünce, kısa saplı bir
orakla biçilirdi. Uzun saplı tırpanın
kullanılmaya baﬂlamasıyla iﬂ kolaylaﬂtı.
Daha sonra, tahılı hem kesen, hem de tahıl
saplarını demetler halinde bir araya getiren
taraklı tırpan bulundu.

Birçok çiftçi ve makine ustası bir orak
makinesi geliﬂtirmek için çalıﬂtı. 1828’de
‹skoçya’da Patrick Bell, 1834’te ABD’de
Cyrus McCormick birer makine yaptılar.
1873’te orak makinesine demetleri
ba¤layan bir parça eklendi ve bu yeni
makineye biçerba¤lar adı verildi.

çakmaktaﬂları döﬂenmiﬂ geniﬂ tahtalar
kullanılırdı. Hayvanlarca çekilen dövenler
ekinlerin üzerinde dolaﬂtırılarak saplar
ayrılırdı. Bu iﬂlemden sonra, rüzgârlı
günlerde ekinler havaya savrulur, a¤ır olan
taneler yere düﬂerken kabuk ve samanlar
ileriye uçardı.

‹lk harman makinesini 1786’da ‹skoç
de¤irmenci Andrew Meikle buldu. Bu
makineyle dövme hızlanmıﬂtı, ama savurma
iﬂleminin gene insan eliyle yapılması
gerekiyordu. 19. yüzyılda harman savurma
makineleri de bulundu. 1850’lere
gelindi¤inde, bu makineler buhar gücüyle

çalıﬂtırılmaya baﬂlanmıﬂtı. Günümüzde
ekinleri biçen ve döven makinelere
biçerdöver denmektedir. Bunlar kendi
motor gücüyle çalıﬂabilece¤i gibi traktöre
de ba¤lanabilirler. Biçerdöverler ekinleri
biçer, toplar, döver, taneleri ayırır, çuvallara
doldurur ve sapları balyalanmak ya da
yakılmak üzere geride bırakır.
Saban, eskiça¤lardan
beri kullanılan temel
tarım araçlarından
biridir. Önceleri
tahtadan yapılırdı.
‹ngiltere’de 1785’te
Robert Ransome, ilk
dökme saban
demirini yaptı.
1803’te de kendi
kendini bileyen saban demirini yaptı.
1830’larda, ABD ‹llinois’lu bir
demirci olan John Deere
kullanımı daha kolay olan

ve daha iyi sonuç veren çelik sabanı yaptı.
Bu saban topra¤ı sürmek için gereken
hayvan gücünü de azaltıyordu.
‹lk baﬂarılı traktör ABD’de 1892’de
geliﬂtirildi. 1918’de, traktörün motorundan
traktöre ba¤lı baﬂka makinelere enerji
aktarımı baﬂarıldı.

Her yıl yeni ekin ekilmeden önce topra¤ın
hazırlanması gerekir.
Hazırlı¤ın çeﬂitli
aﬂamalarında farklı
makineler kullanılır.
Bunlardan ilki, topra¤ın
yüzey katmanını altüst
ederek alttaki topra¤ın
hava ve güneﬂle temas
etmesini sa¤layan
pulluktur.
Tohum ekilmeden
önce topra¤ın
iyice iﬂlenmesi,
büyük toprak
parçalarının
ufalanarak
yüzeyin
düzgünleﬂtirilmesi
gerekir. Bu iﬂ için
kültivatör ve tırmık
kullanılır. Toprak
bazen tohum ekilmeden önce merdanelerle
sıkıﬂtırılır.
Tohum
ekilmeden önce
ço¤unlukla
topra¤a do¤al
ve kimyasal
gübre verilir.
Gübre, da¤ıtıcı
denen ve iki
tekerlek arasına yerleﬂtirilmiﬂ uzun bir kutu
biçimindeki bir aygıttan serpilir.

Ekin büyürken, sa¤lıklı bir bitkinin
gereksinim duydu¤u ıﬂık ve besini harcayan
yabani otlardan uzak tutulması gerekir.
De¤iﬂik ekinler için özel kültivatörler ve
mekanik döner çapalar geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlar
bir traktörle çekilir ve ekine zarar vermeden
yabani otları yolar.

Kurak bölgelerde ekinlerin yetiﬂmesi için
topra¤ın sulanması gerekir. Tarlalara su
vermek için pompa kullanılabilir.
Günümüzde uzaktan kumandalı, bilgisayarlı
sulama sistemleri bile yaygın olarak
kullanılmaya baﬂlanmıﬂtır.
Tohumlar ve fideler topra¤a genellikle sıralar
halinde toprak oyularak ekilir. Bu iﬂlemde,
istenen miktardaki tohumu ya da fideyi
belirli aralıklarda ve derinlikte topra¤a
bırakan çeﬂitli ekme makineleri kullanılır.
Yazın sonuna do¤ru bu¤day baﬂakları
olgunlaﬂınca, tarlalarda çalıﬂan çok sayıda
biçerdövere rastlanır. Biçerdöverler orak
makinesine benzer ve ürünü aynı biçimde
keser. Ancak daha karmaﬂık makinelerdir,
çünkü aynı zamanda tahılın sapını
samandan ayırır. Biçerdöverler kendinden

motorludur ve ekinleri 5 metre geniﬂli¤indeki
ﬂeritler halinde keser. Baﬂakları döverek
taneleri çıkarır, bunları üzerlerindeki
depolara aktarır ve depo doldu¤unda ürünü
taﬂıyıcılara boﬂaltır.
Kökbitkilerin hasadı bu¤daydan sonra
yapılır. Patates hasat makineleri, patatesleri

geçerken üzümleri kopartır, bunları
yapraklardan ve dallardan ayırır. Sonra
üzümler kamyonlara yüklenir ve fabrikalara
götürülür.
A¤açlarda yetiﬂen meyveler de, a¤acı tutup
sallayan ve böylece meyvelerin aﬂa¤ıya
serilmiﬂ örtüye düﬂmesini sa¤layan mekanik
kollu makinelerle
toplanabilir.
Günümüzde bazı
bölgelerde mısır ve
bu¤day ekilen
alanlar çok geniﬂ
oldu¤undan,
buralarda sulama,
gübreleme ve
ilaçlama iﬂlemlerinin
bir bölümü özel
uçaklarla ya da
helikopterlerle gerçekleﬂtiriliyor. Hatta bazı
yerlerde tohum ekme iﬂi bile havadan
yapılıyor.

taﬂlardan ve keseklerden ayırırken aynı
anda temizler. Mısır hasat makineleri koçanı
bitkiden ayırır ve aynı anda içinde döver.
Üzüm hasadı için de özel makineler
geliﬂtirildi. Asmalar kesintisiz sıralar halinde
dikilir, böylece makine asmaların üstünden

