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Merhaba,
Bütün ağaçların, canlıların uyandığı mevsim olan
ilkbahara kavuştuk. Dört mevsiminin en renklisini sevgi
ile karşılıyoruz.
İlkbahar belki de mevsimlerin en güzeli en kıymetlisidir.
Tabiatın yeniden doğmaya başladığı ve tüm insanlara
huzur ve mutluluk saçan bu mevsimdir. Baharı yaşamak
demek hayatı yaşamak demektir. Hayat her zaman
güzeldir ama baharda bir başka güzeldir.
‘Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür’
gerçeğinden hareketle ilkbahar, güzel düşüncelerin ve
duyguların tavan yaptığı bir mevsimdir.
Herkesin baharı sevmek için bir bahanesi vardır. Her
yaşta insan için hoş ve güzel duyguların canlandığı bir
mevsimdir. Karamsarlık içindeki insanlar için bile yeni
umutlar yeni heyecanlar demektir.
Parklarda bahçelerde koşup oynamayı özlemle bekleyen
çocuklar için bahar heyecan-özgürlük demektir. Kırlara
çıkıp koşmak, yuvarlanmak, tabiatın o mükemmel
kokusunu koklamak, havasını teneffüs etmek o
miniklere öyle bir zevk verir ki, bu dahi onları bahara
bağlamaya yeter. Baharla beraber çocuk kendini özgür
hissetmeye başlar. Artık kış mevsimindeki hastalanma
riski ortadan kalkmıştır. Bu nedenle, kendini açık
havada bulan çocuk hemen oyun oynamak isteyecektir.
Küçüklük dönemine ait tatlı hatıraların içerisinde
baharın bulunması kaçınılmazdır.
Bahar aylarında insanlar hep dışarıdadır. Hava ne çok
sıcak ne de çok soğuktur. Ne yaz gibi terleme olur ne
de kış gibi üşünür. Tüm kış boyunca eve kapanmış,
açık havadan uzaklaşmış insanlar, ilkbahar gelince
piknik hayali kurmaya başlar. Ev hanımları bahar
temizliğini başlatır, soğuk günlerde sığındıkları alışveriş
merkezlerinden oksijen dolu havaya çıkarlar.
Soğuk günlerin ortadan kalkması insanların tekrar
dışarıya çıkarak sosyalleşmesini sağlar. Havaların
ısınması sayesinde ağaçlar yeşillenerek yapraklarını
açarlar. Tabiatın canlanması insanlara huzur verip stresi
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azaltır. Havaların güzelleşmesiyle, insanların birlikte
geçirebileceği zamanları artar.
Bahar mevsimi şairler ve şarkıcılar için ilham
kaynağıdır. Bu mevsimde açan çiçekler ile insanların
doğası değişerek canlanır. Rengarenk bir hayatın
başlangıcı olan ilkbahar mevsimi, insanda benzersiz
duyguların yaşanmasına neden olur.
İlkbahar, hayatın bir silkinişi ve uyanışıdır. Öncelikle
çiçeklerin açması, kırların canlanıp yeşillenmesi
insanların psikolojisi üzerinde çok önemli etkiler
meydana getirdiği herkes tarafından bilinen bir
gerçektir. Gaziantep halkı bunu herkesten daha fazla
bilir ve hisseder. Her fırsatta kırlarda nefes almak ve
piknik (sahre) yapmak olmazsa olmazımızdır.
Betonlaşma ve sağlıksız kentleşme ile mücadele
vermeye devam eden Büyükşehir Belediyemiz,
yukarıda güzelliklerini saymakla bitiremediğimiz bahar
aylarını halkımızın doya doya yaşaması için çalışmalar
yürütmektedir. Şehrimizin ana arterlerinde ve tüm
ilçelerimizde yaptığımız büyük ölçekli park çalışmaları,
refüj ve kaldırımlardaki mevsimlik çiçek uygulamaları,
soğanlı bitki uygulamaları ile baharı olduğunca
hissedilebilir kılmak için çalışmalar yürütmekteyiz.
Park Bahçe dergimizin bahar sayısı da bu konudaki
çalışmalarımızdan birisidir.
Daha yeşil bir Gaziantep ve daha çok hissedilebilen
baharların yaşandığı yarınlar dileğiyle,
Sevgi ve saygılarımla…

Fatma ŞAHİN
Büyükşehir Belediye Başkanı
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MART

Fazla nemini kaybetmeye başlayan toprağın tavlanması ile

A. İLKBAHARDA YAPILACAKLAR

belleme, sürme ve çapa işleri yapılır.
Yıllık gübrelemenin ilk yarısı Nisan ayı sonuna kadar

1. İlkbahar Bakımı

yapılmış olmalıdır.
Gübrelemede organik gübrelerle beraber ve her
metrekareye 30 gr. hesabıyla yapay, kompoze gübrelerin
toprağa karıştırılıp çapalanması ve hemen de sulanması
gerekir.
Mart ayı ortalarına kadar her türlü fidan dikimi yapılır.
Havaların uygun olması halinde bu ay sonuna kadar
sürdürülebilir.
Yazın çiçek açan süs bitkileri ile kışın yapraklarını döken
ağacların budanmasına başlanır.
Çalı formundakiler 25-30 cm den kesilirken, yaşlı diğer dallar
da diplerinden kesilir. Bu arada kışın dondan zarar gören
kısımlarda kesilip atılmalıdır.
Budama keskin “Budama Makası” veya gene keskin bir
bıçakla yapılmalıdır. Kesim noktası daldaki bir altta bulunan
gözün (tomurcuğun) arka yönüne doğru eğimli olacak
şekilde seçilmelidir.
Mart ayında daha çok kalem aşısı ve çelikle üretim yapılır.
Çimlerde tırmıkla temizlik yapılır, yabancı otlar ayıklanır.
Çim alanlarında, kışın donma ve çözülme sonucu, kumlu
ve organik maddelerce zengin hafif topraklarda oluşan
kabarmalar hafif bir silindir (loğ) ya da tokmaklarla
giderilmelidir.
Ağır topraklarda sıkışma sebebiyle toprağın kapilarite, hava
alma gibi işlevlerini kolaylaştırmak amacı ile çatal bel ile
veya demir çubuklarla toprakta delikler açılarak toprak
rahatlatılır.
Bu arada yeniden tesis edilecek olan çim alanlarının toprağı
hazırlanır.
Kış aylarında bitkileri korumak için toprağa serilen
saman, turba, bitki yaprağı, vb’ den oluşan örtüler son kez
yenilenmelidir.
Sonbaharda ya da kış boyunca tohum olarak ekilen
bitkilerin yerlerine dikilmesine de Mart ayında başlanır.
Tırmanıcı bitkilerin sarıldıkları yerlerdeki bağlar, bağlantı
yerleri elden geçirilir.
Ayın sonuna doğru sardunyaların ve öbür çok yıllık bitkilerin
saksıları bol gübreli yeni çürük toprağı kullanılarak
değiştirilir.
Bitkiler don olayından zarar görmüşlerse yenilenirler.
Bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde bu
ay içinde yapılmalıdır.
Azot ağırlıklı ilkbahar gübrelemesi yapılarak çimler
kuvvetlendirilir. Kış nedeni ile sararmış olan renkleri
normale döner.
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NİSAN
Gübrelemeye devam edilir.

En son gül fideleri yerlerine dikilir.

Mart ayında bitirilmeyen fidan dikimi, hava koşulları

Çiçek açan ya da güzel yapraklı ağaççıkların dikimine

uygunsa devam edilir.

başlanır.

Tüplü fidanlar yılın diğer aylarında olduğu gibi Nisan

Bir havuza ya da akvaryuma su altında yaşayan bitkilerin

ayında da rahatlıkla dikilebilir,

(nilüfer, su sümbülü) yerleştirilmelerine geçilir.

Herdem yeşil ağaçlar, budanır (çamlar, porsuklar, serviler,

Yaz aylarında çiçek açan yıllık bitkiler (petunya, mine,

mazılar gibi).

ninya, karanfil, camgüzeli, godetya, vb.) tahta sandıklara

Çit oluşturan bitkilerin dal ve yaprakları makaslanarak, ya

ekilir.

da budama suretiyle form edilir.

Çok yıllık otsu bitkiler (gündüzsefası, aslanağzı, anbrietia,

Büyük ağaçların yer değiştirmesi yapılır (Büyük ağaçların

dimorphoteca, ayçiçeği, vb.) dikilir. Glayölün, soğanlı

yer değiştirmesi bir uzmanlık alanıdır. Herkes bunu

begonyanın, yıldızçiçeğinin, soğanları toprağa gömülür.

yapamaz. Ayrıca 6-7 m yükseklikteki ağaçların yer

Çiçeklenmeleri yeni bitmiş tırmanıcı bitkilerin ve

değiştirmesi de özel araçlarla ve basarı ile yapılmakta

ağaççıkların budanmasına başlanır. Asalaklara karşı ve

olduğundan, böyle durumlarda bu işi yapan özel

çiçekleri korumaya yönelik ilaçlama uygulanır. Özellikle

firmalardan yardım istenmelidir.).

güllerde bu ay; küllenme mantar hastalığı baş gösterebilir;

Yeni çim alanlarının hazırlıkları yapılır. Mevsim başında

tomurcukları ve yeni yaprakları saran bu mantar, boru

ekilmiş olan çimler, boyu 10 cm. kadar olduktan sonra,

biçimine getirerek yaprakların solmalarına yol açar.

ilk defa kesilmeli ve kesim ya da daha doğrusu biçim

Tohum ekilen yetiştirme sandıklarının ya da nazik bitki

işinin mutlaka iyi bilenmiş bir tırpanla yapılmasının

türlerinin bulunduğu saksıların üstleri, gölgelenmelerini

zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Daha sonraki kesimler,

sağlayacak bir üst örtü ile kaplanır. Gölgeleme örtüsü

özel biçme makineleri ile yapılır. Ama ilk kesim mutlaka

saydam muşambadan yapılır.

tırpanla olmalı ve derince kesilmelidir.
Toprak nemi kontrol edilmeli, üstten itibaren 2-3
cm derinliğe ya da nemliliğini kaybetmişse sulama
yapılmalıdır. Sulamada, suyun en az 10 cm derinliğe kadar
toprağa işlediği görülünceye kadar sulamaya devam edilir.
Yabancı otlar ayıklanır, bozulan çimler onarılır.
Koruyucu mantar ve böcek ilaçlaması 15 günde bir tekrar
edilmelidir.
Nisan ayı içersinde tava gelmiş toprak işlenmelidir.
Mevsimlik çiçekler, bazı soğanlı bitkiler ve çok yıllık yer
örtücüler dikilebilir.
Tohum ekme yoluyla çim tesisi, meyve ağaçlarında göz
aşısı için en uygun aydır.
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MAYIS
Çapa ile toprak işlenmesine devam edilir. Fidan dipleri

Mayıs ayında bitkilere zarar veren böcekler, mantarlar,

kabartılır, özellikle killi topraklarda kaymaklaşan toprağın

dana burnu,

bu oluşumu çapa ile kırılarak, toprak suyunu bir lamba

köstebek gibi bitki zararlılarına karsı önlemler alınır.

fitili gibi emerek havaya uçmasını kolaylaştıran kapiler

Bunların her birinin mücadelesi sistem, şekil ve

(kılcal) borular yok edilir ve bu suretle toprağın su kaybı

kullanılacak ilaçlar yönünden çok değişik olduğundan

önlenmiş olur. Köylünün “iki çapa bir su” deyiminin

böyle durumlarda, en yakın Zirai mücadele kuruluşundan

altındaki gerçek işte budur. Çapa yaparak su vermiş gibi

yardım isteğinde bulunulmalıdır.

oluruz.

Çim alanlarını oluşturan topraklar ağır karakterli ise

Herdem yeşil ağaç ve ağaççıkların gübrelemeleri yapılır.

burada kumlama yapılır (Elenmiş dere kumu toprağın

Her metrekareye 30-40 gr. isabet edecek kadar ve daha

yüzeyine 1-1,5 cm. kalınlıkta serilip tırmıkla karıştırılıp

ziyade fosfor ağırlıklı kompoze veya fosforlu yapay gübre

yedirilir). Ağır toprakların kumlama işlemi sonbaharda

katkılı organik gübre şerbeti verilip hemen de sulama

tekrarlanabilir.

yapılır.

Çim alanlarının sulaması, biçmesi, yabancı otların

Manolya, leylak, kartopu (viburnum), berberis, Japon

ayıklanması ve gübreleme işlemine devam edilmelidir.

ayvası (Cidonia japonica), süs elması, süs kirazı gibi çiçek

Çimler hava sıcaklığına bağlı olarak daha hızlı büyüdükleri

tomurcukları bir önceki yıl oluşup, baharda çiçek açan

için haftada bir kez biçilmeleri gerekir.

bitkiler, çiçeklenmenin hemen bitiminde budanır. Budama

Çim alanlarının yıllık azot gereksiniminin yarısı Mayıs

zayıf sürgünleri kısaltmak, yaşlı dallan dipten kesmek ve

ayında karşılanır. Her metreküpe 30-40 gr. amonyum

sık dalları seyreltmek şeklinde yapılır.

sülfat içeren gübreler yeterlidir.

Sulama artık ciddi bir şekilde ele alınır. Çim alanlarında

Mayıs ayında havaların birdenbire ısınması nedeniyle ilk

yer alan ağaç ve ağaççıkların çimlere verilenden daha

haftadan sonra ekme çim tavsiye edilmez.

fazla suya ihtiyaçları bulunduğu dikkate alınarak, bu

Çim alanların düzenli bir şekilde sulanması ve toprağın

materyale, çimlere verilenden başka ekstra su verilmesi

sürekli nemli kalması sağlanmalıdır.

gerektiği hatırlanmalıdır.

Bahçede herhangi bir zararlının görülmediği durumlarda
da koruyucu ilaçlar atarak bitkiler ve çim alanlar çevreden
gelebilecek zararlılara karşı korumuş olur.
İlkbaharda ekilen soğanların (sümbül, lale, nergis, safran)
yıllık otsu bitkilerin ve çiçek veren çok yıllık bitkilerin
(çuhaçiçeği, papatya, menekşe, unutmabeni, cerastium)
çiçek vermesi biter. Ağaçsıların ( hor çiçeği, kiraz,
rodedondron, açelya vb.) çiçek vermeleri de sona erer ve
yeşillikle kaplanırlar ;
Güller çiçek açmaya başlar.
Balkona sardunya, ağaçminesi gibi bitkilerin yanına çiçek
veren yada yapraklı ağaçsılar ve tırmanıcı bitkilerde
yerleştirilebilir.
Balkon çok güneş alıyorsa perde, hasır ya da naylon
örtülerin uygun biçimde yerleştirilmesiyle ışığı kıran bir
düzen kurulmalıdır.
Bitkinin yapısal özelliklerine, iklime, kullanılan saksı ve
toprak cinsine uygun bir sulama rejimi saptanmalıdır.
Bitkilerin aşırı güneşli saatlerde sulanmamaları, sulama
suyunun soğuk olmaması çok önemlidir.
Yeşeren soğanların bulunduğu yetiştirme sandıklarına
yeni çiçeklerin ekilmesinde iki yola başvurulur: Soğanlar
yetiştirme sandıklarında bırakılarak, ayrıca yeni tohumlar
ekilir; soğanlar sandıktan alınıp bir kenarda bekletilir ve
sandıklara yeni çiçekler ekilir.
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2. İlkbaharda Ekim-Dikim

Ekim zamanı her bölge için farklıdır. Çiftçilerimizin,
bölgeleri için doğru ekim zamanını tecrübe ile
belirlemeleri tavsiye edilir. Üretim yapılacak yörenin
iklim özellikleri olarak ilk ve son don tarihleri, aylara ve
günlere göre yıllık sıcaklık ortalamaları, maksimum ve
minimum sıcaklıklar, yağış miktarı, nem ve rüzgar gibi
ekolojik şartlar değerlendirmeye alınmalıdır. İklimle
beraber, toprak yapısı, kullanılan gübreler, ilaçlar ve
sulama periyodu da verim ve kaliteyi doğrudan etkiler.
Her tarlanın şartları farklı olduğu için bu şartlara uygun
üretim yapılmalıdır. Tabloda hiçbir bölge için kesin bir
ekim dikim önerisi verilmemiştir. Tablo yaklaşık ve genel
yargılar içermektedir.
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2.1. Sebze Tohumu Ekimi

2.1.2 Biber Ekim Dikimi

2.1.1. Domates Ekim Dikimi

Biber tohumları hangi aylarda dikilmeli?
Biber tohumu Şubat-Mart aylarında oda ısısında

Domates ekiminden önce bahçede neler yapılmalı?

köklü ve kök boğumları hafif mor olanlar seçilir. Solgun,

çimlendirilir. Fideler biraz büyüyünce serin bir yere alınır.

Toprak fide dikiminden en az 1 ay önce 25-30 cm

ince saplı ve aşırı uzamış fideleri almamalıdır.

Asıl yerine dikilmeden önce dışarıya alıştırılmalıdır.

derinlikte bellenir. Bol miktarda iyi yanmış gübre ilave

Gerek fide, gerekse tohumlar mutlaka güvenilir bir

Bahçeye dikim iklime göre nisan sonu veya mayıs başında

edilerek güzelce işlenir. Kolayca sulanabilmesi için karıklar

kaynaktan temin edilmelidir.

olabilir.Toprak ve iklim özellikleri domatesteki gibidir.

halinde düzenlenir. Sıra usulü dikim yapılır. Sıra araları 80-

Fideleme işleri daima akşamüstü yapılmalıdır.

100 cm fide dikim aralığı ise 35-40 cm olmalıdır.

Fideler dikim çubuğu yardımı ile 3/2 si toprağa gömülmek

Domates tohumları Mart ayı sonlarında dışarı ekilebilir.

suretiyle dikilir. Derhal can suyu verilir. 3 gün geçmeden

Drenajı iyi, rüzgardan korunmuş ve bol güneş alan bir yer

tekrar su verilmez. Domates, meyveleri görünmeden önce

seçilir. Yanmış ve elenmiş bol gübre ve az miktarda ince

fazla sulanmaz. Bir kaç kere çapalanır. Fidelerin gövdeleri

kum ilavesi ile kazılır ve güzelce işlenir. Toprak tırmıkla

kararınca ilk çapa yapılır. Her çapada boğazları biraz

iyice düzeltilir. Tohumlar seyrekçe serpilir. Üzerleri

daha doldurulur. Yer domateslerinin boğazları çapalama

elenmiş gübre ile 1 cm kalınlığında örtülür. Bir tahta

sırasında iyice doldurularak bitkilerin yerden yükselmesi

yardımıyla hafifçe bastırılır. Süzgeçli kova ile sulanır. İlk

sağlanır. Çoğu yer cinsleri meyve verdikleri zaman hafif bir

sulamada suyuna uygun miktarda fungisit katılır. Fideler

destekten memnun olurlar.

çıkıncaya kadar aşırıya kaçmadan muntazam sulanır.

Domates fidelerinin dikimi

Domates fidelerinin dikimi:
Fidelerin gerçek yaprakları 4-5 tane olunca irilerinden
başlayarak bahçıvan kaşığı ile kökleri zedelenmeden
sökülür ve asıl yerlerine dikilir. Fide sökmeden önce
yerleri hazır edilmeli, fidelik önceden güzelce sulanmalıdır.
Söküm bittikten sonra kalan fideler tekrar sulanır.
Fide alınırken koyu yeşil yapraklı, kalın ve kısa saplı, bol

Fidelerin gerçek yaprakları 4-5 tane olunca irilerinden
başlayarak bahçıvan kaşığı ile kökleri zedelenmeden

Toprağa biberlerin ekimi nasıl olmalı?

sökülür ve asıl yerlerine dikilir. Fide sökmeden önce

Biber 30-40 cm ara ile dikilir. Sıra araları 70 cm olmalıdır.

yerleri hazır edilmeli, fidelik önceden güzelce sulanmalıdır.

Başka bir usul çift sıra dikimdir. Evlekler biraz geniş

Söküm bittikten sonra kalan fideler tekrar sulanır.

hazırlanır. Biber fideleri üçgen şeklinde eşit olarak 35-

Fide alınırken koyu yeşil yapraklı, kalın ve kısa saplı, bol

40 cm ara ile çift sıra dikilir. Fideler karşılıklı gelmez.

köklü ve kök boğumları hafif mor olanlar seçilir. Solgun,

Her fidenin karşısı boşluk olur. Evlek araları yine 70 cm

ince saplı ve aşırı uzamış fideleri almamalıdır.

bırakılır.

Gerek fide, gerekse tohumlar mutlaka güvenilir bir
kaynaktan temin edilmelidir.
Fideleme işleri daima akşamüstü yapılmalıdır.
Fideler dikim çubuğu yardımı ile 3/2 si toprağa gömülmek
suretiyle dikilir. Derhal can suyu verilir. 3 gün geçmeden
tekrar su verilmez. Domates, meyveleri görünmeden önce
fazla sulanmaz. Bir kaç kere çapalanır. Fidelerin gövdeleri
kararınca ilk çapa yapılır. Her çapada boğazları biraz
daha doldurulur. Yer domateslerinin boğazları çapalama
sırasında iyice doldurularak bitkilerin yerden yükselmesi
sağlanır. Çoğu yer cinsleri meyve verdikleri zaman hafif bir
destekten memnun olurlar.
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Biberlerde oluşabilecek hastalıklara karşı alınabilecek

Çiçek zaman ilaç yapılırsa döllenmeyi önleyerek meyve

çok artırır.

önlemler

kaybı yapabilir.

Hıyar, mantar hastalıklarına çok çabuk tutulur. Tedbir

Bazı yerlerde biberlere musallat olan en önemli hastalık

Hiç olmazsa üç yıl aynı yere patlıcan ekilmemelidir.

olarak fide zamanından itibaren her 2 haftada bir mantar

ilaçla önlenemeyen kök çürüklüğü, bitkileri tamamen

Meyveler sapları bıçakla kesilerek toplanır.

ilacı yapılır. Özellikle fazla yağış olduğunda hemen

yok edebilir. Bitki meyveleri üzerinde iken birden solar

peşinden ilaç yapılması çok iyi olur.

ve ölür. Söküldüğü zaman köke yakın sapın beyazladığı

Sonbaharı ılık geçen yerlerde turfanda hıyar yetiştirmek

köklerin ise kahverengi ve yumuşak bir hal aldığı görülür.

için Ağustos ayı başlarında yeniden tohum ekilebilir.

Bu hastalığın görüldüğü yerlerde fideler 60-70 cm ara ile

Fasulye tohumlarının ekim ve bakımı

hazırlanmış sırtlara dikilir. Sırtların yüksekliği 25-30 cm

Fasulye ekilecek alan, metrekare başına bir kova iyice

olmalı, çapa sırasında bu yükseklik korunmalıdır.

yanmış çiftlik gübresi ile güzelce kazılır ve işlenir. Toprak

Biber ekiminden sonra yapılması gerekenler

hazırlığı 1-1,5 ay önce yapılmalıdır. Ekimden önce sıralar

Sulama sırasında gövdelere kesinlikle su değdirmeden sıra

(karık) hazırlanır. Tohum ekimini sıra üzerine yapmak

aralarına su verilerek yapılmalıdır. Fidelerin yüzde doksanı

bakım ve sulama açısından daha kullanışlı olacaktır.

bu şekilde kurtarılabilir.

Sırık fasulyelerinde her sıra arası 70 cm olmalıdır. Sıra

Bunun dışında hastalıklara dayanıklı bir bitkidir. Pek ilaç

üzerlerine 30-40 cm ara ile açılan ocaklara yarımşar kürek

istemez.

2.1.4. Salatalık Ekim Dikimi

gübre atılır ve çapa ile karıştırılır. Her çukura kaliteli 4-5

sulanmaz. Meyve zamanı her ürün toplamadan sonra

Salatalık fidelerinin ekimi

üzerlerine tohumlar 10 cm ara ile tek tek ekilir.

doyasıya su verilir. Arada gübre şerbeti verilmesi verimi

Salatalık tohum halinde veya saksıda yetiştirildikten sonra

Sırık fasulye daha çok gübre ister. Bunlara yer

çok artırır.

fide olarak bahçeye dikilebilir.

fasulyelerinden 2 kat fazla gübre verilmelidir.

Biber bir kere yetiştikten sonra soğuktan korkmaz. Kış

Saksılara mart ayında tohum ekilir ve ılık bir yerde

Fasulyeler çimlenip, gerçek yaprakları görününce

soğuklarına kadar sürekli meyve verir.

tutulur. Her saksıda tek fide büyütülür. Havalar ısınmaya

çapa işleri başlar. Her çapalamada fidelerin boğazları

2.1.3. Patlıcan Ekim Dikimi

başlayınca fideler yavaş yavaş dışarı alıştırılır. İklim

doldurulur. İki çapa yeterli olur. Kol vermeye başlayınca

durumuna göre nisan sonundan itibaren dışarı ekilebilir.

sırık fasulyelere 2-3 metre uzunlukta sağlam sırıklar

Patlıcan fidelerinin ekimi nasıl yapılır?

Toprak bolca yanmış gübre ile beraber çok iyi işlenmeli,

çakılır.

Patlıcan fideleri bol gübre ile birlikte kazılmış ve iyi

toprak güzelce ufalanmalıdır.

Fasulye çiçeğe duruncaya kadar fazla sulanmaz.

işlenmiş toprağa dikilir. Derhal can suyu verilir. Toprak

İşlenmiş ve hazırlanmış toprak 1 metre genişliğinde

Yine de aşırı sıcak ve kurak havalarda fideler susuz

karık veya tabla şeklinde hazırlanır. Sıra üstü 50 cm. Sıra

evleklere ayrılır. İçerisine 50 cm. aralıklarla çift sıra

bırakılmamalıdır. Çiçeklenen ve meyveye duran fasulyeler

araları 80- 100 cm. olmalıdır.

ocaklar açılır. Ocaklara tekrar ikişer avuç yanmış gübre

artık düzenli sulanır. Kökü kurumadan her 4-5 günde bir

Fideler tutuncaya kadar sulanır. Sonrasında meyveye

atılır ve çapa ile toprağa karıştırılır.

doyunca su verilir. Her ürün toplandıktan sonra mutlaka

duruncaya kadar çok gerekmedikçe sulanmaz. Bu arada

Tohumla ekimde her çukura 2 cm derinlikte 3-4 tohum

sulanır. İki haftada bir sulama sırasında gübre şerbeti

sık sık çapalanır ve büyüdükçe boğazları doldurulur.

ekilir ve toprak hafifçe bastırılır. Sulamak gerekmez.

verilirse verimi çok artar.

Patlıcan çapayı çok sever. Fidelerin dorukları alınarak

Fideler çıkınca en kuvvetli 1-2 fide bırakılır, kalanı sökülür.

Hastalıkları önlemek için her yıl aynı yere ekim yapılmaz.

bitkinin yanlardan dallanması sağlanır. En alt birkaç

Saksı içindeki fideler ise toprakları döktürülmeden

Münavebe için bir yıl domates, ertesi yıl lahana,

yaprağın dibinden çıkan filizlerde koparılarak koltuk

çıkarılarak çukurlara dikilir ve dikkatle sulanır. Fideler 7-8

karnabahar gibi kış sebzeleri, üçüncü yıl fasulye ekilebilir.

budaması yapılır.

cm olunca ilk çapa yapılır. Kılcal köklerin zarar görmemesi

Hastalıklara dayanıklı ve ilaçlı tohum kullanılır. Yaprak

Meyve zamanı her ürün toplamadan sonra doyasıya

için fazla derin yapılmamalıdır. Sonraki çapalarda fidelerin

bitlerine karşı ev yapımı ilaçlar kullanılabilir. Mantar

su verilmelidir. Arada bir gübre şerbeti verilirse meyve

boğazları hafifçe doldurulur. Fideler 6-7 yapraklı olunca

hastalıklarına karşı gerekirse bakırlı ilaçlar kullanılır.

verimi çok artar. Patlıcan tohumu ancak sıcakta çimlenir.

tepe filizi koparılarak bitkinin yan dallar vermesi sağlanır.

Tohumlar Şubat-Mart aylarında oda ısısında çimlendirilir.

Salatalık yerde yetiştirildiği takdirde meyveleri

Fideler çıkınca daha serin ve aydınlık bir yere alınır.

çamurlanabilir veya dallarına basılırsa acılaşması

Bahçeye dikilmeden önce yavaş yavaş açık havaya

kaçınılmazdır. Çardakta yetiştirmek en iyisidir. Böylece

alıştırılmalıdır.

hem yer kaybı olmaz hem de bitki daha verimli olur.

Hazır fide alınacaksa mutlaka güvenilir bir yerden temin

Bitkiler uzamaya başlayınca sırıklarla 2 m yüksekliğinde

edilmelidir. Fideler kalın, morumsu saplı, bol köklü ve

geçici bir çardak yapılır ve ipler gerilerek fidelerin bunlara

gerçek yaprakları mevcut, yani gelişkin olmalıdır. Patlıcan

sarması sağlanır.

fidesi biraz zor tutar. Yetişme zamanı soğuklardan çok

Salatalık meyve dökmeye başlamadan önce fazla

zarar görür. Havalar iyice ısınmadan dikim yapılmamalıdır.

sulanmaz. Meyve zamanı ise düzenli olarak sulanmalı,

Hastalıklara dayanıklıdır fazla ilaç istemez. Böcek musallat

toprağı daima nemli olmalıdır. 2-3 günde bir sabah veya

olursa her gün elle toplanmalıdır.

akşam sulanır. Arada bir verilecek gübre şerbeti verimi

Fideler tutunca çapa işleri başlar. Biber sıkça çapalanır
ve boğazları doldurulur. Meyveye duruncaya kadar fazla
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2.2. Yazlık soğanlı bitki dikimi
2.2.1. Frezya Ekim Dikimi

Kabakların ekim ve bakımı
Kabak tohumları soğuklar geçtikten sonra doğruca
dışarı ekilebilir. Erken ürün alınması isteniyorsa plastik

Frezya iyi drenajlı hafif toprak, kuytu ve güneşli bir yer

torba veya saksılara erkenden ekilir ve ılık bir yerde

ister. Minik soğanlar Nisan ayında 5 cm. derinlikte ve

çimlendirilir. Fideler havalar ısınınca dışarı ekilir. İstanbul

10-15 cm. aralıklarla dikilir. Düzenli su verilir. Temmuz

şartlarında tohumlar Mart ayında içeri, Nisan sonlarında

ayından Ekim ayına kadar sürekli çiçek açar. Bitki

ise dışarı ekilebilir. Dışarıya fazla erken ekimlerde

sarardıktan sonra soğanları dikkatlice sökülür. Kuru kum

tohumlar çürür, çıkabilen fideler soğuklardan çok zarar

içinde bahara kadar saklanır.

görür.

Kış soğuklarına karşı dayanıklı olup, türüne göre -6

Bol güneşli ve rüzgar almayan bir yer seçilir. Toprak bol

dereceden -12 dereceye kadar dayanıklılık gösterirler.

gübre ile beraber derince kazılır ve işlenir. Bir metre

Kışın don olan bölgelerde sonbahar mevsiminde, karasal

aralıklı sıralar hazırlanır. Her sıranın üzerine birer metre

iklime sahip yerlerde ilkbahar mevsiminde dikilir. Suyu

ara ile 30’ar cm genişlik ve derinlikte çukurlar açılır.

iyi süzdüren bahçe toprağı kullanmak yeterlidir. Saksının

Üst toprak bir tarafa ayrılır. Bu toprak bir kürek gübre

toprak saksı olmasına özen gösterin bu tarz çiçekler için

ile karıştırılır ve tekrar çukura boşaltılır. Çukura 2-3

çok yararlıdır.

cm derinlikte 3-4 tohum ekilir. Tohumlar filizlenince

Çiçek açana kadar toprağı hafifçe kuruyunca

en kuvvetli tek fide bırakılır, diğerleri sökülür. Fideler

sulayacaksınız. Çiçekler açtıktan itibaren sulama sıklığını

2-3 gerçek yaprak çıkarınca dikkatle çapalanır. Bir süre

azaltın. Yapraklar sararınca artık sulamayın. Çiçekler

sonra ikinci çapa yapılır. Her seferinde fidelerin boğazları

geçtikten birkaç hafta sonra kururlar.

doldurulur. Sakız kabağına iki çapa yeter. Fideler lüzum
oldukça aşırıya kaçmadan sulanır.
Çok sık sulanan kabaklar yeşile kaçar ve meyve
verimi düşük olur. Kabağın su isteği sabah saatlerinde
yapraklarının pörsük halde oluşundan anlaşılır. Bu
durumda doyasıya su verilir.
Amatör bahçelerde yetiştirilen 3-4 ocak kabak bir ailenin
ihtiyacını bol bol karşılar. Bol verim için kaliteli ve taze
tohum kullanılmalıdır.
Kabaklar istenilen büyüklüğe ulaşınca sapları bıçakla
kesilerek toplanır.
Kabak mantar hastalıklarına karşı eğilimlidir. Külleme,
pas gibi hastalıklar kabak bitkisini sık sık rahatsız eder.
Yapraklar bozulur, meyvelerde şekil ve renk bozukluğu,
üzerinde kabarcıklar görülür. Verim çok azalır. Tedbir için
bitkiler henüz fide halinde iken mantar ilacı ile ilaçlanır.
İşlem her 3 haftada bir tekrarlandığı takdirde bitki uzun
ve verimli bir mevsim geçirir. Bu arada, fideler büyürken
yabani ot mücadelesi yapılır. Sonraları bozuk ve hastalıklı
yapraklar vakit geçirmeden temizlenir. Kabakta böcek ilacı
kullanmaya lüzum yoktur.

Kaynaklar: http://www.dekorefikirler.blogcu.com / www.evbilgi.com
www.agaclar.net / verem.blogcu.com
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2.2.2. Gladiolus (Glayöl)
Ekim Dikimi

köklenir. Fidelerde üç çift yaprak oluştuktan sonra uç

ihtiyacı güneş ve sudur. Güneşten mahrum bırakmayın

alma yapılarak bitkinin dallanması sağlanır.

ve toprağı hafifçe kurudukça sulayın. Çiçek soğanının en

Aşı ile üretim: Şubat ayında seradaki bitkilerde yapılır.

üst noktası çabuk çürüyebilen bölgedir ve bu kısmın asla

Soğanlar Mart ayından itibaren 15 gün aralıklarla kısım

Tohumla üretim: Şubat–Mart aylarında atılır. Ekilen

suyun içinde olmaması gerekir. Susuz bırakılmamalıdır.

kısım dikilirse bahçe yaz boyu bahçeniz glayölsüz kalmaz.

tohumların üzeri ince bir harçla kapatılır. Tohumlar

Yaprakları sararıp kuruyana dek sulama işlemini azar azar

Bu şekilde 4-5 posta dikim yapılabilir.

24-26 0C’de 1-2 haftada çimlenir. Tohum ekiminden

devam edin. Yaprakların kuruması tamamlandıktan sonra

Glayöl soğanları 6 hafta önce kazılmış ve iyi hazırlanmış

çiçeklenmeye kadar 12 – 14 hafta geçmesi gerekir.

soğanları topraktan çıkarıp kuru, serin ve karanlık bir

toprağa 10 cm derinlik ve 10-15 cm. aralıklarla dikilir.

Yumru ile üretim: Çelik almak için dikilen yumruların

ortamda Eylül-Ekim ayına kadar saklayabilirsiniz.

Büyüyen bitkinin devrilmemesi için rüzgar almayan bir yer

sürgünleri uzadıkça Haziran ayından itibaren 30 – 50 cm

Bu aylara kadar saklana soğanları tekrar dikebilirsiniz.

seçilmelidir. Gerekirse ince bir çubukla destek yapılır.

yukarıdan budanır. Çiçek açmalarına izin verilmez. Yıldız

Dikimin ilk zamanlarında bol su verin. Kışın bitkinizin

Glayöller her türlü iyi toprakta yetişebilirler. Soğanları ile

bitkisinin toprak üstü kısımları uzun gün reaksiyonu

donmaması için sulama yapmayın. Saksı seçiminde

çoğaltılır. Genellikle Nisan ayı ortalarında 10 cm derinlikte,

verirken, toprak altı kısmı kısa gün reaksiyonu

soğanın büyüklüğü göz önünde bulundurulmalı. Çiçeği

10-15 cm aralıkla soğanlar ekilir. Temmuz ve Ağustos

vermektedir. Bu nedenle bitki sonbahardan itibaren

açtığı zaman aşırı güneşten korursanız çiçekleri iki haftaya

aylarında çiçek açmaya başlarlar. Geç ekilenler Ekim ve

yumrularını oluşturmaya başlar. Yumru üretimi açık

kadar dayanabilir yoksa 5-6 günde solabilir.

Kasım aylarında çiçeklenirler. Düzgünce kesilir. Uygun

alanda yapılabilir. Artık bunlar yeni senenin çiçeğini

Bitki besini çiçekleri solduktan sonra bitki için daha sağlıklı

demetler halinde pazarlanır. Soğanları donlar başlamadan

verecek olan materyallerdir. Yumrular, ayrılarak saksılara

olur. Ayda bir defa az dozda verin. Bitkinizin dinlenme

topraktan çıkarılıp tahta bir sandık içinde muhafaza edilir.

dikilir.

dönemine iki ay kala besin vermeyiniz. Yapraklarındaki

Ayırma ile üretim: Az kullanılan bir yöntemdir. Şubat–

besin uzun bir süre yetecektir. Evde yetiştirilebilir

Mart aylarında gelişmiş anaç bitkiler topraktan çıkartılır.

fakat fazla güneş isteğini yerine getirdiğiniz taktirde.

Büyüklüklerine göre keskin bir bıçakla kesilerek küçük

Yoksa kolay kolay çiçek açmaz. Birkaç yeni yapraklar

parçalara ayrılır. Bunlar saksıya dikilerek yeni çiçekler

güzel gelişim gösterir sonra çiçek tomurcuğu oluşur

elde edilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, her

fakat gelişimi ilerlemez (dinlenme dönemi gerektirir ki

yumrunun üstte bir kök boynunun bulunmasıdır. Aksi

tomurcuk aktif hale gelsin). Evde yetiştireceğiniz amaryllisi

halde göz bulunmadığı için yumrunun sürmesi söz konusu

belirli aralıklarla yılda iki defa dinlenmeye sokabilirsiniz.

değildir.

Eğer çok ev ortamında uygun ortamı yaratabilirseniz;
çiçek açtıktan sonra iyi toprakta, güneşli ve havadar
ortamda güzelce yapraklanabilir ve çiçeklenebilir. Ortam
yaratılamayacaksa yılda bir defa 3 ay dinlendirin. Oldukça

2.2.3. Dahlia Ekim Dikimi

soğuk ve az ışıklı yerde tutup sulamayın. Dinlendirme
sonunda yaprakları kurumamışsa bile dibinden kesin

Dahlia çiçeği veya yıldız çiçeği soğanlarınızın çukurlarını

güneşli yerine alın ve sulayın iki hafta içinde yeni yaprak

veya kanalını mümkünse 10-15 gün önceden açmanız ve

uçları ve çiçek tomurcukları ortaya çıkacaktır.

dikime geçmeden önce sulamanız önerilir. Bahçenizde

Saksı ve toprağını değiştirme işleminde; dinlendirme

dahlia çiçeği soğanlarını ekerken ilk yapmanız gereken

sonrası sökün ve fazla köklerini azaltın. Yavrular

çiçek soğanı çukurunu çapından biraz daha geniş olacak

oluşmuşsa ayırmayın daha büyük saksıya dikin. Daha da

şekilde çukuru açmanızdır. Almış olduğunuz dahlia çiçeği
soğanlarını sivri uçları yukarı gelecek şekilde yerleştiriniz

gösterişli açacaktır.

ve üzerine 10-15 cm toprakla kapatınız ve hemen

2.2.4. Amaryllis Ekim Dikimi

sulamasını yapınız. Dahlia çiçeği soğanlarını çeşide göre

Uzun boylu ve narindir. Tropik esintiler getirir. Nergis

yaz veya sonbahar mevsiminde olacaktır.

zambağı, güzel hatun çiçeği, çoban çiçeği, çoban kızı gibi

En kolay üretim köklenmiş ve sürmüş yumru grubunun

değişik isimlerle yöre yöre değişir. Soğanlı bir bitkidir.

ayrılmasıyla olur. Yaprak gözü veya tomurcuğu

Uzunca etli ve şerit şeklinde yaprakları vardır.

bulunmayan yumru gelişemez, çürür. Ayrıca çelik, aşı,

Amaryllis soğanları bütün yıl yaprak çıkararak soğanlarını

tohum, yumru ve ayırma ile de üretmek mümkündür.

büyütür ve yavru soğancıklar oluşturur. Bu soğancıklarda

Yeşil çelikle üretim: Çelik materyali kazanmak amacıyla

yapraklanarak ana soğanın yanında büyüme gösterir.

yumrular, Ocak ayında 5-8 cm kalınlığında kum+torf

Bakım çok kolaydır. Aşırı güneşte de olur yarı gölgede

karışımına yumrunun boyun kısmı harcın dışında kalacak

de veya tam gölgede de olur. Fakat güneşten mahrum

şekilde dikilir. Ölçülü sulama yapılır. Sisleme altında

bırakmak iyi değildir. Çiçekleri kokulu-kokusuz türleri

18–20 0C sıcaklıkta 2- 3 hafta içerisinde yumrular sürerek

ve pembe, kırmızı, beyaz, turuncu renkleriyle gösterişli

çelikler alınır. Bu genç sürgünler 5–8 cm olunca sürme

olduğunu söyleyebilirim. Kesme çiçekçilikte ayrı bir

noktasından ana bitkiden ayrılır. Bir yumrudan 15–50 adet

yeri vardır. Çiçekleri iki hafta boyunca vazoda canlı bir

çelik alınabilir. Alınan çelikler yumrunun dikildiği aynı harç

görüntü oluşturur. Amaryllis bahçelerde aşırı killi ve aşırı

içerisine dikilir. Çelikler 20-25 0C’ de 10–14 gün içerisinde

kumlu olmamak kaydıyla her türlü toprakta yetişir. Esas

18

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Bütün cinslerinin çoğaltılması soğanladır. Ana
soğanlarının etrafında ortaya çıkan soğancıklar birinci
çoğaltma yoludur. Bu şekilde yetiştirilen fidanlar, 4-5.
yılda çiçek açabilirler. Eylül-Ekim aylarında saksılara 5 cm
derinliğe dikilir.
Kaynaklar: http://www.msxlabs.org http://www.bitkilerindunyasi.com
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3. Aşılama
3.1. Göz Aşıları

aşının bir çeşidi olup bunlarda göz ihtiva eden kabuk kısmı
anacın çevresini tamamen kaplamaktadır.

Fidan yetiştiriciliğinde en çok kullanılan aşı

3.1.3. Yongalı göz aşısı: Bu aşı metodu ilkbaharda

yöntemlerinden birisi göz aşısıdır. Bu aşıda odunlu veya

büyüme başlamadan önce veya yaz aylarında su

odunsuz kabuklu göz kullanılır. Göz aşıları yapıldıkları

noksanlığı veya başka bir sebeple büyümenin durduğu

döneme göre durgun ve sürgün olmak üzere iki dönemde

hallerde kabuğun odundan kolayca ayrılamadığı

yapılır.

zamanlarda yapılır. En önemli nokta anaçta açılan

i. Durgun göz aşıları; Temmuz 15’den Eylül sonlarına

bölüme yongalı gözün çok iyi yerleştirilmesi ve çok iyi

kadar yapılabilen, yapıldığı yıl sürmeyip gelecek

bağlanmasıdır. Amerikan asma anaçlarının üzerine kültür

ilkbaharda süren aşılardır. Özellikle yazları kısa, kışları

çeşitlerinin bağda yerinde aşılanmasında kullanılan bir

sert geçen bölgelerde uygulanır.

yöntemdir.

ii. Sürgün göz aşısı; Mevsim farklılıkları dikkate alınarak
ilkbahar erken sürgün göz aşısı, Haziran geç sürgün
göz aşısı uygulanmakta olup Haziran göz aşısı büyüme
mevsimi uzun olan bölgelerde şeftali, kayısı, badem gibi
meyvelerde kullanılır. Erken sürgün göz aşısında kalemler
durgun mevsimde alınıp aşı zamanına kadar bekletildiği
halde, Haziran göz aşısında gözler o mevsimde meydana
gelen sürgünler üzerinden alınır. Aşı yapıldıktan bir
kaç hafta sonra aşı kaynayınca tomurcuğun sürmesini
sağlamak için anaç, aşı noktasının üzerinden kesilmeli,
ayrıca anaç üzerindeki diğer sürgünlerde belli bir
zamandan kesilmelidir.
Göz aşısının avantajlı yönleri;
- Göz aşılarıyla anaçta az yara açılmakta ve tutma oranı

3.2. Kalem aşısı

fazlalaşmaktadır.

Uzun yıllardır meyve ağaçları ve asmaların

- Aşı tutmadığı takdirde aynı dönemde tekrar aşı

aşılanmalarında çok farklı kalem aşısı yöntemleri

yapabilme imkanı vardır.

uygulanmaktadır. Ancak hangi tip aşı uygulanırsa

- Günde bir aşı ustası 300-500 adet aşıyı kolaylıkla

uygulansın, aşılamanın başarılı olması için beş şart önem

yapabilmektedir.

taşımaktadır.

- Macun kullanılmaması ekonomik yönden faydalıdır.

1) Anaç ve kalem mutlaka uyuşur olmalıdır.

- Kurşun kalem kalınlığındaki ağaçlara yapılabildiği

2) Aşılamada kalem ve anacın kambiyum dokuları

için, aşı yapmak amacıyla uzun süre beklemeye gerek

birbirleriyle temas etmelidir.

kalmamaktadır.

3) Aşı en uygun zamanda yapılmalıdır. Kalem aşılarının

3.1. Göz aşısı çeşitleri;

çoğu ilkbaharda anaçta su yürümenin başladığı
dönemde yapılmaktadır. Ancak kullanılacak kalemin

3.1.1. T göz aşısı: Genellikle fidan üretiminde ve anaç

tomurcuklarında uyanma başlamamış olmalıdır. Bu

kalınlığı fazla olmayan (işaret parmağı kalınlığında)

nedenle aşı kalemleri dinlenme döneminde alınarak, aşı

aşılamalarda tercih edilen bir yöntemdir. Topraktan 5-25

zamanına kadar uygun şartlarda saklanmalıdır.

cm yükseklikte veya anacın ince dallarına uygulanır. Anaç

4) Aşılama bittikten sonra, nem kaybını önlemek amacıyla,

T şeklinde kesilir, kalemden çıkartılan göz odunlu veya

bütün aşı yüzeyleri aşı macunu veya uygun bir materyal

odunsuz olarak alınarak anaca yerleştirilir. Yağmurlu

ile kapatılmalı ve bağlanmalıdır.

bölgelerde yağmur sularının açılan T içerisine girmemesi

5) Aşılamadan sonra, belirli bir süre aşılara özel bir bakım

ve enfeksiyon meydana gelmemesi için ters T göz aşısı

gösterilmelidir. Örnek olarak anaçta oluşan sürgünler ile

yapılır. Daha sonra hava almayacak şekilde rafya veya

bazı durumlarda kalemden oluşan köklerin alınmaları

diğer aşı bağları ile aşı bağlanır. Macunlanmaya gerek

gereklidir. Ayrıca kalemden meydana gelen sürgünler

yoktur. Aşı bağı 15 gün sonra açılır veya kesilir.

çok kuvvetli geliştikleri için kırılmalarını önlemek için bu

3.1.2. Yama aşı: Ceviz gibi kalın kabuklu meyvelerde

sürgünlerin bağlanmaları zorunludur.

uygulanır, anaç ve kalemde aynı boyutlarda yama alınarak
aşı uygulaması yapılır. Flüt ve bilezik aşıları da yama
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3.2. Kalem Aşısı Çeşitleri
3.2.1. Kabuk (Çoban) aşısı: Bu aşı genellikle, çeşit
değiştirme amacıyla çapları 25-30 cm’ye kadar olan
kalın dallarda yapılmaktadır. Kabuk aşısının kolay
uygulanabilmesi, kabuğun odundan ayrılmasına bağlı
olduğundan bu aşı ilkbaharda ağaçta aktif büyüme
başladıktan sonra yapılmaktadır. Kabuk aşısında farklı
metotlar kullanılabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan ve
çoban aşısı olarak bilinen metotta ilk olarak aşılanacak
dallar, bir kesici ile aşılanacakları kısımdan, kesit yüzeyi
dalın ana eksenine dik olacak şekilde düzgün olarak
kesilmelidir. Aşıda her dala, kalınlığına göre 3-5 adet aşı
kalemi yerleştirilebilir.

3.2.2. Yarma aşı: Meyve yetiştiriciliğinde küçük
ağaçların gövdelerinde veya büyük ağaçların dallarında
çeşit değiştirme amacıyla uygulanan bir diğer kalem
aşısı yöntemi de yarma aşıdır. Yarma aşı dinlenme
dönemi boyunca yapılabilirse de, ilkbaharda gözlerin
kabarmasından hemen önce yapıldığında daha başarılı
olmaktadır. Aktif büyüme başladıktan sonra aşı yapılırsa,
anacın kabuğu ayrılmakta, bu da aşının tutmasında sorun
yaratabilmektedir.
3.2.3. Kakma aşı: Bu aşı, çeşit değiştirme amacıyla
7.5-10 cm veya daha kalın çaplı dalların aşılanmasında,
yarma aşının yerine kullanılabilmektedir. Yarma aşıda
olduğu gibi hastalık etmenlerinin girişi için uygun bir kapı
olan büyük yarma açma sakıncası, bu aşıda söz konusu
değildir. Ancak aşıya yeni başlayanlar için yapımı biraz
daha güçtür. İyi uygulandığında şeftali gibi aşılanması zor
bazı türlerde başarı oranı yüksek olmaktadır.
3.2.4. Dilcikli aşı; El ve makina ile yapılabilen dilcikli
aşılar 0.6-1.2 cm çapındaki fidan üretim materyalinin
aşılanmasında kullanılmaktadır. Bu aşıda kambiyum
bölgesinde büyük ölçüde bir temas olduğu için tekniğine
uygun olarak yapılırsa başarı oranı yüksektir. Tutma
oranının yüksek olması için kalem ve anacın aynı kalınlıkta
olmaları gerekmektedir.
Kaynaklar: http.www.agri.ankara.edu.tr
http://www.tarimkutuphanesi.com/ASI_ILE_COGALTMA_Semiha_PIRLAK_-_
Ziraat_Muhendisi_01926.html#ixzz2qS9zocxK
http://www.tarimkutuphanesi.com
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B. İLKBAHARDA ÖNE ÇIKAN
BAHÇELER/BİTKİLER

OSMANLI BAHÇESİ

1. Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Botanik Bahçesi

Osmanlı bahçelerinin en önemli karakteristiği doğaya
duyulan saygıdır.
Osmanlılar, önceden saptanmış katı kurallara uygun
bahçeler yaratmak yerine, arazinin topografyasına,
iklimine, kısacası koşullarına uygun bahçeler oluşturmak
yolunu seçmişlerdir; su kanalları açmak yerine,
bahçelerini akarsuların bulunduğu yerlere yapmışlardır.
Çiçekleri ve ağaçları katı bir düzen içine sokmamışlar,
çeşitli ekler ve müdahaleler yaparak, bahçeye
kendiliğinden gelişmiş görüntüsü kazandırmayı tercih
etmişlerdir. Osmanlılar en büyük sanatçı ve onun eseri
tabiattan ilham alıp bahçelerine neredeyse hiç müdahale
etmemişlerdir.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi’nde
10 özel tasarım bahçe bulunmaktadır. Bahar ayında
özellikle ziyaret etmeniz gereken bahçemiz ‘Osmanlı
Bahçesi’dir. Bahçenin tasarımında Osmanlı mimarisinin
temel öğelerinden olan şadırvan havuzu ve gazebolar
kullanılmıştır. Bitki seçimi yapılırken döneme ait bitkiler
ön planda tutulmuştur. Nisan ayında lale devrini yansıtan
çeşit çeşit laleler, yine Anadolu’da kendiliğinden yetişen
ters laleler bahçede muhteşem bir görsellik yaratır.

Kaynaklar: http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,3363/osmanli-bahceleri-vehasbahceler.html
http://www.hthayat.com/yasam/dekorasyon-onerileri/haber/655201osmanlidan-kalma-mirasimiz-hasbahceye-yolculuk
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2. Soğanlı Bitkiler
Yılın büyük bir kısmını yeraltında (toprak içinde) soğan,
yumru ve rizom şeklinde geçirmelerine rağmen ilkbahar
aylarında albenili çiçekler açan; süsleme ve/veya tıbbî
ve aromatik amaçlarla kullanılabilen bitkilerdir. Soğanlı
bitkilerden lale, nergis, sümbül v.b. dikimleri Kasım ayında
gerçekleştirilir.
Soğanlı bitkiler bahçe ve saksılarda en kolay ve başarı
ile yetiştirilen çiçekli bitkilerin başındadır. Amatör bir
yetiştirici bile kolaylıkla bazı püf noktaları göz önünde
bulundurarak, bahar aylarında birbirinden güzel çiçeklere
kavuşabilir.

2.1. Lale (Tulipa sp.)
Lale (Tulipa) zambakgiller (Liliaceae) familyasından Tulipa
cinsini oluşturan güzel çiçekleri ile süs bitkisi olarak
yetiştirilen, soğanlı, çok yıllık otsu bitki türlerinin ortak
adıdır.
Anavatanı Pamir, Hindukuş ve Tanrı dağlarıdır. Türkler
göçleri esnasında bu bitkinin soğanlarını Anadolu’ya
getirmiştir.
Lale, 400 yıldan daha uzun geçmiş tarihiyle dünyanın
en önemli süs bitkisi olma özelliğini günümüze değin
sürdürmüştür.
Lale en parlak dönemini 16-18. yüzyıllar arasında Osmanlı
İmparatorluğu’nda
yaşamıştır. Süs bitkisi ve süsleme motifi olarak kullanımı
3. Ahmet (1673-1736)
döneminde doruk noktasına çıkmış ve 1718-1730 yılları
arası, tarihçiler

belirtilmektedir.

2.2. TERS LALE
(Fritillaria imperialis)

Lale sadece yetiştirilmekle kalmamış, mimariden

Ters lale (Fritillaria imperialis) zambakgiller (Liliaceae)

edebiyata, çiniden kumaşa kadar

familyasına aittir. Genellikle soğuk iklimlerde bulunan bir

birçok ürün de lale desenleriyle bezenmiştir. Lale

bitki türüdür.

bahçeleri anlamına gelen

Türkiye’de doğal bir şekilde Tunceli, Afşin, Şırnak,

lalezarlar, saray ve konakların en itinalı ve en gözde

Erzurum, Adıyaman ve Hakkari’de yetişmektedir. Dünya

yerleri olmuştur.

genelinde ise Asya ülkelerinde, Anadolu’dan sonra doğuya

Yüzyıllar boyu, yoğun melezleme çalışmalarıyla

doğru İran, Afganistan, Pakistan ve Himalayalarda yetişir.

birbirinden güzel çok farklı sayıda lale çeşitleri elde

Türkiye’de ‘ağlayan gelin’ olarak da adlandırılan bu

edilmiştir. Elde edilen farklı renk, şekil ve boylardaki

bitkinin çiçeği değişik renklerdedir, çiçekleri lalenin

çeşitler, park ve bahçeleri süslemede, saksılı süs bitkisi ve

tersine yere doğru bakar. Eski zamanlardan günümüze

kesme çiçek olarak vazoları süslemede kullanılmaktadır.

kadar gelen ters lale elbette ki bir öyküye de sahiptir.

Geniş ölçüde kitlesel olarak bir arada kullanılırsa

Boynunun bükük olması ve toprağına akıttığı damlalar,

daha iyi sonuç alınır. Özellikle renkli bantlar hâlinde

renkleriyle çelişen hikayeleri anlattırır. Ters lale,

kullanıldıklarında daha güzel bir görünüş meydana

Anadolu’da başlarında kırmızı tülbentle baba evlerinden

tarafından ‘Lale Devri’ olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde
basılan ‘Lale
Mecmuası’nda 50 kadar çeşidinin resimlendiği

getirirler.
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2.3. SÜMBÜL
(Hyacinthus oriantalis)

2.4. ÜZÜM SÜMBÜLÜ (Muscari
armeniacum)

Hyacinthaceae familyasına aittir. Anayurdunu doğuda İran

familyasından soğanlı ve otsu bitki cinsidir. Dağ sümbülü,

ve Türkmenistan’a kadar dağılım gösteren doğu Akdeniz

misk sümbülü, arap sümbülü gibi adlarla da bilinmektedir.

bölgesi oluşturmaktadır.

Anavatanının Akdeniz, Kuzey Afrika, Güney Afrika ve

Ağır ve tatlı bir kokusu vardır. Park, bahçe ve saksılarda

Güney Doğu ve Orta Asya ülkeleri (Türkiye, Yunanistan’da

ekimi yapılarak gayet güzel bir görsellik oluşturulur.

dahil) olduğu sanılmaktadır.

Sık ekilmeleri görsel yoğunluğu arttırmada önemlidir.

Peyzajda kullanımı; diğer gösterişli çiçeklerin arasında

Bodur sümbül türlerinin bazıları kaya bahçelerinde erken

güzel bir zemin oluşturabilir. Çim alanlara dikilebilir.

renklendirme oluşturmak için kullanılırlar.

Saksıda ve diğer alanlarda sık bir şekilde ekimi daha

Üzüm sümbülü (Muscari), Hyacinthaceae (sümbülgiller)

Sümbül, Hyacinthus cinsine ait soğanlı bitkilerden olup,

gösterişli görünüm elde etmenizi sağlar.

2.5. NERGİS (Narcissus sp.)
Nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasından Narcissus

cinsinden bitki türlerinin ortak adıdır. Anavatanı Avrupa
olan bu bitkilerin en çok tür zenginliğine İspanya ve
Portekiz’de rastlanmaktadır. Ancak doğal olarak tüm
Akdeniz kıyılarında, hatta bunun uzantısı olan Japonya’ya
kadar aynı enlem dereceleri arasında görülmektedir.
Dünyada Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ülkelerinde
tarımı yapılmaktadır. Çiçekleri çok gösterişli olan soğanlı
bitkilerdir. Gerek park, bahçe bordürlerinde gruplar
hâlinde, gerekse çayır içlerinde kullanılmaya son derece
elverişlidir. Nergisler aynı zamanda kesme çiçek olarak
da kullanılabilirler. Özellikle kesme çiçeğin pek az olduğu
erken ilkbahar aylarında açtırıldığında daha büyük değer
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Nergis Çiçeğinin
Hikayesi

2.6. ÇİĞDEM (Crocus sp.)
Çiğdem (Crocus), süsengiller (Iridaceae) familyasına ait
bir bitki cinsidir. Çok yıllık, yumrulu, çingene pembesi
ya da mavi çiçekli otsu bitkilerdir. Çiçekler, türüne bağlı
olarak, ilkbahar ya da sonbaharda açar. Çiçekler geceleri
ya da kötü havalarda kapanır. Çiğdemin ana yurdu
Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz’dir. Çiçeklerinden dolayı
bahçecilikte aranan ve sevilen bir bitkidir.
Ağaç dibi, bordür kenarı gibi bölgelere çiğdem soğanlarını
ekebilirsiniz. Tek tek serpiştirme ya da çizgi oluşturacak

Adını aldığı, yakışıklılığı dillere destan Narkisos gibi

şekilde yapılan dikimler, bitkiden beklenen görsel etkiyi

mağrur dursa da, işini bilen çiçeklerdendir. Dünyadaki

yansıtmayabilir. Dikim kümeler halinde yapılırsa göze hoş

en popüler çiçeklerden biridir de ayrıca. Efsaneye

gelen etkileyici görüntüler yaratılabilir.

göre dünyanın en güzel, yakışıklı erkeği Narkissos,

yalvararak Narkissos’un cezalandırılmasını ister. Tanrı

2.7. DAĞ LALESİ (Anemone
coronaria)

perinin bu isteğini kabul eder ve “Başkalarını sevmeyen

Taçlı dağ lalesi, düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) nemli

kendisini sevsin”der.

topraklar, yarı güneşli ya da güneşli yerlerde yaşayan çok

Erkek güzeli Narkissos bir gün su içmek için göle

yıllık otsu bir bitki türüdür.

eğildiğinde suda kendini görür ve kendi kendine aşık olur;

Park ve bahçelerde renk sağlamak amacıyla kullanılır.

kendine bakma aşkına karşı koyamaz ve yine kendine

Kesme çiçek olarak da kullanılmaktadır. Çiçek

bakarken bir gün düştüğü gölde boğulup ölür.

bordürlerinde çok kullanılır. Kaya Bahçelerinde de

Narkissos’a aşık periler sevdikleri yakışıklı adamı sudan

kullanımı yaygındır.

Karaburun’da yaşar. Bu güzel ve yakışıklı erkeğe civarda
yaşayan tüm kızlar, hatta periler bile aşıktır.
Narkissos’tan yüz bulamayan perilerden biri Tanrı Zeus’a

çıkarıp gömmeyi düşünürlerken, sudan hiç bilmedikleri,
görmedikleri bir çiçek çıkmaya başlar. Periler rengiyle,
kokusuyla çok beğendikleri çiçeğe Narkissos adını verirler.
Nergis adı da buradan gelir.
Nergisin anavatanı olan Mordoğan ve Karaburun
köylerinde Aralık ayı nergislerin hasat zamanıdır. Bu
yüzden de Aralık ayı için Nergis ayı derler. Psikolojide de
‘kendini beğenme’ dürtüsüne narsizm denir; bu deyiş de
yine bu efsaneden gelir. Bir çiçek bu kadar güzel olur ve
kokar da kendi güzelliğinin farkına varmaz olur mu? Tabii
ki olamaz.
Ama nergis çiçeği aşk konusunda adını aldığı Narkisos gibi
değildir; sevildi mi o da verir sevgisini, en güzel çiçeklerini
ve kokusunu. Şifa bile verir hatta. Bütün becerisini sunar
insanoğluna…

Kaynaklar: https://tr.wikipedia.org/wiki/Lale
http://www.anadolulale.com/lale-hakkinda/lalenin-tarihcesi/
http://www.plantdergisi.com/yazi-dr-ali-salman-kesme-cicek-%E2%80%9Clale%E2%80%9D-40.html
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/liliaceae_familyasi.pdf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fritillaria_imperialis
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmb%C3%BCl
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/liliaceae_familyasi.pdf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_s%C3%BCmb%C3%BCl%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nergis
http://dogalciceksoganlari.blogspot.com.tr/2012/04/nergis-nacgissus-yetistiriciligi.html
http://blog.ciceksepeti.com/nergis-ciceginin-hikayesi-nergisin-faydalari-ve-bakimi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C4%9Fdem
http://www.isvespeyzaj.com/ccedil304286dem304n-oumlzell304kler304-bakm-ve-d304k304m304.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%A7l%C4%B1_da%C4%9F_lalesi
http://cicek-cicekci-cicekcilik.blogspot.com.tr/2008/09/anemon-manisa-lalesi-anemone.html
http://www.plantdergisi.com/yazi-dr-ali-salman-kesme-cicek-%E2%80%9Clale%E2%80%9D-40.html
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C. ETKİNLİK / HABERLER

1. Bahar Şenliği (1 - 30 NİSAN)
Bahar ayı mutluluk, heyecan, yeniden canlanış demektir.
Bitkilerin doğayla kavuşmasıdır. Doğanın rengârenk
çiçeklere ve yeşilin bin bir tonuna boyanarak insanlara
ahengini sunmasıdır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanlığı dikimini yaptığı renk renk ve
çeşit çeşit lale, nergis ve sümbüller ile adeta görsel bir
şölen hazırladı. Botanik Bahçesi, Festival Park, Kavaklık
Parkı, Masal Park, Uzay Parkı başta olmak üzere bütün
parklarımız ve şehir girişlerinde dikimler yapıldı. Lale
dikimi yapılırken belirli geometrik şekiller ve figürler esas
alınarak kente estetik bir görünüm kazandırıldı.
Her yıl bahar ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve Kültür ve
Sosyal İşler Daire başkanlığı tarafından ‘Bahar Şenliği’
kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir. Şenlik, Botanik
Bahçesi ve çevresinde bulunan parklarımızda baharın
gelişini müjdeleyen rengarenk lalelerle kutlanmaktadır.
Şenlik alanına gelen ziyaretçiler keyifli vakit geçirirken
lalelerin gösterişi ve güzelliğiyle de büyülenmektedir.
Ayrıca yıl boyunca okullarla yapılan resim sergileri,
doğadan toplanan atık materyaller ile yapılan kolaj
çalışmaları, lalelerin dikim, büyüme gibi aşamalarının
fotoğraflanarak lale serüveni adlı sergi, seramik hamuru
ile yapılan bitki temalı çalışmalar v.b. sergilenmektedir.
Doğal enstrüman ağırlıklı ve doğa temalı müzik korosu
konseri de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmaktadır.
Bunların yanı sıra şenlik boyunca konserler, müzik
dinletileri, atölyeler ve spor turnuvaları halkımızın
beğenisine sunulacaktır.
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2. BAHÇIVANLIK KURSU
Bahar ayının gelmesiyle bahçeler aktif hale geldi. Doğanın
renkliliği bir yana ekim-dikim faaliyetleri de başladı. Hangi
bitkiyi nasıl dikmemiz gerektiği ve nasıl bakım yapmamız
gerektiği hepimizin merak ettiği konulardır.
Bu bağlamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe
ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı her yıl Bahçıvanlık Kursu
düzenlemektedir. Kurs, Daire Başkanlığına bağlı bulunan
müdürlüklerdeki peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri,
biyologlar ve teknikerlerin sunumuyla ücretsiz olarak
gerçekleştirilmektedir. Teorik anlatım ve uygulamalı
anlatımlar olmak üzere eğitimler verilmektedir.
Kurs süresince ‘Bir bahçe nasıl planlanır?’, ‘Bir bahçe
planlandıktan sonra nasıl uygulanır ve düzenlenir?’,
‘Uygulanan ve düzenlenen bir bahçede bitki temini,
dikimi, ilaçlama nasıl yapılır ve nasıl korunur?’ gibi konular
anlatılmaktadır.
Her sene yoğun ilgi gören kursa, bitki dünyasına meraklı
olanlar, bahçıvanlık bilgisini arttırmak isteyenler,
üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyanlar olmak üzere
her yaştan ve her kesimden kişiler katılmaktadır.
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3. HIDIRELLEZ ZAMANI
Dünyada 6 Mayıs bereket, bolluk, sağlık, talih, kısmet,

hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa

şifa, uğur ve mutluluk gibi sayısız dileklerin kabul edildiği

gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

gündür. Hızır ve İlyas peygamberler her yıl 5 Mayısı 6

GECESİ; Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve

Mayısa bağlayan gece buluşup doğaya can vermek üzere

dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla

sözleşmişlerdir. Onlar tüm gece boyunca gezerler, gül

çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların

ağaçlarına asılan veya suya bırakılan dilekleri toplarlar.

ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe,

Eğer sizin de dileğiniz varsa bugün yerine geleceğine

araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının

inanılır.

altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın

HIZIR;

kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya

dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar.

atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Mezopotamya

Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler.

ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet

Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra

öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu

yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

yolundadır. Hıdırellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü

GELENEKLER;

tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan

Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın

itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Balkanlar ve

olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene

hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın

İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde

gelişiyle belli başlı doğasal döngüler için sevinç duyulduğu

“bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir

görülmektedir.

ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde

Hızır; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe

“niyet çıkarma”, Erzurum’da “mani çekme” adı verilir.

ulaşmıtır. Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında

Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan

bir doğasal durumu, baharla vücut bulan yaşamın

duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme,

tazelenmesini imgeler.

oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve

HIZIR VE KUR’AN; Bakınız: Kur’an (Kehf Suresi: 60-82)

adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar

Kur’an’da Kehf suresi’nde Musa ve bir gencin kıssası

Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir. Hıdırellez günü,

anlatılmaktadır. Kehf Suresi’de dahil olmak üzere hiçbir

hiçbir yeşil dalından koparılmaz. 6 Mayıs günü ikindi

yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde

zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler

bu şekilde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için “iki

hava kararıncaya değin sürer. Hızır uğrasın dileği bolluk

denizin birleştiği yer” denilmektedir. Uzun bir yolculuk

gelmesi anlamında kullanılır

yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde,

İşte dilek dilerken ve Gül ağacına astıktan sonra

yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan

edeceğiniz Dua…

olay sonrasında, 65. ayette Derken kullarımızdan bir

Bismillahirahmanirahim

kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş,

Bin bir adım bir adım, allah bir adım adım, kerim kerem

kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik denilerek Hızır

Allah, başımda bir duman var yardım eyle ya Allah, la ilaha

olarak atfedilenden bahsedilir.

illallah muhammeden resullullah, yetiş imdadıma hızır ile,

KUTLAMA MEKANI; Hıdrellez kutlamaları genel olarak

allah birsin sen kulla mişersin, biz gibi kulların yardımcısı

yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe

sensin, hızır deryada erdim murada amin.

ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu

Hıdrellez gününde bereket için okunacak dua;

nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdrellezde baharın
taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme
adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve
şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya

“ALLAHÜMME RABBÜHÜ YA HALKALHALAS
MUHAMMEDİN RESULULLAH YETİŞ
İMDADIMA YA HIZIR YA İLYAS “

ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün

Kaynak; http://www.engelliler.biz/forum/alinti-yazilar/90082-hidirellez-iunutmayalim-5-mayis-yani-bu-gece-yarisindan-sabah-ezanina-kadar.html
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1.1. ZAHTER SALATASI (KEKİK
SALATASI)

D. PRATİK BİLGİLER

1. Yemek

Malzemeler:
•

30 gr zahter (kekik)

•

2-3 tutam maydanoz

•

1 dal taze soğan

•

1 diş sarımsak

•

1/2 tatlı kaşığı pul biber

•

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

•

Nar ekşisi

•

1 adet Domates

•

Tuz

Hazırlanışı:
Zahterlerin yapraklarını ayıklayın, üzerine biraz tuz
serpiştirin. Acı suyunu almak için 2-3 dakika kadar ovun ve
daha sonra yıkayın.
Zahterleri bir kaba alın. İçine maydanozları, soğanı
ve sarımsağı ince ince doğrayın. Üzerlerine pul biber,
zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyin. Tekrar elinizle 5 dakika
kadar ovun. Son olarak ceviz koyup, karıştırın.
Zahter salatanızı servis tabağına alın, domates ile
süsleyerek, servis edebilirsiniz.
Zahter (Kekik) Nedir? Hangi Bölgelerde Yetişir?
Zahter (Dağ Kekiği) yemeklerimizde ve sofralarımızda
kullandığımız kekiğe benzer. Ama keskin

ve acımsı

bir tadı vardır. Gaziantep ve Hatay taraflarında yetiştirilir.
Birçok faydası vardır.
Zahter (Kekik) Nasıl Tüketilebilir?
Zahter aynı zamanda çay ve kahve olarak da tüketilir.
Baharat olarak kullanımı daha yaygındır. Zeytinyağı ile
beraber kahvaltılarda sıkça tercih edilir. Salatası da çokca
tercih edilen bir tüketim şeklidir.

Kaynak: ye-mek.net/tarif/zahter-salatasi-kekik-salatasi
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1.2. KEME KEBABI

1.3. KISIR

Malzemeler

Malzemeler

1 kg ayıklanmış keme

10 çay bardağı köftelik simit

750 gr kıyma (zırh kıyması)

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağından az eksik zeytinyağı

Keme bir tür mantardır. Genellikle Mart aylarında

2 yemek kaşığı biber salçası

yetişir. Dışı patatesi andıaran bir sebzedir. Şişe saplanıp

1 yemak kaşığı domates salçası

pişirilmesi biraz zor olduğundan dikkatli şekilde

3 yemek kaşığı nar ekşisi

hazırlanmalıdır yoksa yapısı dolayısıyla parçalanır.

Yarım limon suyu

Hazırlanışı

5-6 dal taze soğan

Kıyma tuz ilavesi ile karıştırılır. Diğer tarafta kemeler

1 demet maydanoz

ceviz büyüklüğünde doğranarak şişin büyüklüğüne göre

3-4 yaprak marul

5 veya 6 tane saplanır. Araları hafif açılarak yine ceviz

1 yemek kaşığı pul biber

büyüklüğünde parçalardan oluşan kıymalar saplanır.

1 yemek kaşığı kuru nane

Mangalda kıymaların rengi değişinceye kadar pişirilir.

1 çay kaşığı kimyon
Hazırlanışı
Köftelik simit yoğurma kabına alınır üzerine yaklaşık
1 su bardağı kaynar su konulup karıştırılır. Yaklaşık 15
dakika dinlendirilir. Diğer tarafta kuru soğan ince kıyılır.
Zeytinyağı bir tavada hafif ısıtılır soğanlar kavrulunca
salçalar, kırmızıbiber, kuru nanesi ilave edilerek ocaktan
alınır. Islanan simitlerin üzerine sıcak yağ ilave edilir.
Hafifçe karıştırılıp nar ekşisi, limon suyu, tuz ilave edilir
ve karıştırılır. En son ince kıyılan taze soğan, maydanoz
ve marulu ilave edilir tuzu ve ekşisi kontrol edilip servise
sunulur.

Kaynak; Bilgen Külekçi-GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Ve
Meslek Eğitimi Kursları) eğitimcisi
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2. Çaylar
Güneşi görüp enerji dolu olması beklenen insanlar

Biberiye Çayı; Sinir sistemini uyarır ve kan dolaşımını

Maydanoz Çayı; İçeriğinde oldukça fazla C vitamini

yorgun, enerjisiz ve isteksiz olabilmekte akşamları

hızlandırır, bu şekilde hem halsizliğe hem de hafif dereceli

barındırır. C vitamininin önemi alerjiyi ortadan kaldırmak

erken uykuları geldiği gibi sabahları da uyanamamakta,

depresyona iyi gelir. Çoğu kez halsizlik ve uykusuzluk

ve vücuttan atmasını sağlar. Maydanozu çay şeklinde

konsantre olmakta zorluk çekmektedir. Bahar

sindirim sorunlarından kaynaklanır. Biberiye sindirim

demleyerek tüketebilirsiniz.

yorgunluğu çoğunlukla bir aylık süreçte yavaş yavaş

sorunlarını da hafifletebilir.

toparlanabilmektedir.
Kaynak; http://www.psikiyatri.com/Yazi-Detay/4/2068/bahar-yorgunlugu-vepsikoloji-uzerine-etkileri/

Sizi için derlediğimiz bahar
yorgunluğunu geçiren bitki çayları;
Yeşil Çay: Sağlıklı içecekler içerisinde en iyilerden
olan yeşil çay, özellikle bahar aylarında günde iki kupa
tüketilebilir. Gün içerisinde tüketilmesi önerilen yeşil çay
hem metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacak hem de

Sinameki Otu; Alerji nedeniyle oluşan kaşıntı ve nezle gibi

bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlayacaktır.
Kaynak; http://iyigelenbitkiler.com/halsizlige-iyi-gelen-bitkiler/

İlkbahar aylarında
karşılaşabileceğimiz diğer bir sorun
da alerjidir. Alerjiye iyi gelen bitki
çayları;

durumlar karşısında sinameki otu başarılı sonuçlar ortaya
koymaktadır. Haftada birden fazla içilmemesi gereken
sinameki otu, bağırsak problemlerine de iyi gelmektedir.

Isırgan Otu; Özellikle ilkbahar aylarıyla birlikte meydana
gelen bahar nezlesi tedavisinde de oldukça etkilidir.
Hava yoluyla taşınan çiçek polenlerinin sebep olarak
gösterildiği saman nezlesinin şifa kaynağıdır. Bu nedenle
ısırgan otunu öğün aralarında çay olarak tatlandırmadan
Kaynak; http://happycenter.com.tr/happylife/saglik/bitki-caylari-baharyorgunluguna-iyi-gelir-mi/

tüketebilirsiniz.
Kaynak; http://www.cilt.net/alerjiye-iyi-gelen-bitkiler/
http://www.sabah.com.tr/saglik/2015/03/05/alerjiye-ne-iyi-gelir

Ginko Biloba Çayı; Konsantrasyonu arttıran ve hafızayı

Çörek Otu Çayı; Bahar aylarında burun akıntısı, gözlerde

güçlendirdiği söylenen Ginko biloba, beyine olan kan

kaşıntı, nefes almakta zorlanma gibi şikayetlerinizi bu çay

akışını, dolayısıyla enerjiyi arttırıcı özelliği ile bahar ayında

yardımıyla hafifletebilirsiniz. Çörek otu çayını hazırlarken;

içebileceğiniz bir bitki çayıdır.

tohumlarını demliğe koyarak ve üzerine su ekleyerek
demlemeye bırakın.

NOT; Bitki çaylarının bilinçsizce
tüketimi fayda yerine zarar
sağlayabilir. Mutlaka doktor
kontrolünde kullanınız.
Kaynak; http://www.bitkicaylarininfaydalari.com/enerji-veren-bitki-caylari/
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3. BAHARIN İNSANLAR
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Bahar,yeniden doğuş, tazelik, canlılık diriliş mevsimidir.

meyve ve sebzelerin bütün çeşitlerinden bol miktarda

Hayata tutunmaktır. Kapalı odaların pas kokularından

tüketmeliyiz.

arınıp dışarı çıkmaktır.Yaşamın olağan üstü güzelliklerini

- Baharda vücudun daha çok vitamin ve minerale ihtiyacı

görebilmektir.Aşkların ve aşıkların mevsimidir bahar.

vardır. Özellikle de B ve C vitaminleri ile potasyuma. B ve

Güzel bir rüyadır.Loşışıkların ruhlara verdiği bezginliği,

C vitaminleri sebze ve meyvelerde, potasyum da domates,

karamsarlığı güneş ışıklarının yok ettiği mevsimdir.

patates ve kayısıda bol miktarda bulunur. Bu gıdaların
tüketimine önem vermeliyiz.

Badem ağaçlarının tohumları uyanır, kuşların sesi

-Günde 2 litre su içmeliyiz.

şarkılara döner. Sokaklarda soğuktan üşümüş aç kalmış

- Uyku ritminize dikkat etmelisiniz. Rahat bir uyku için

başıboş dolaşan hayvanlar,sahipsizliklerini evsizliklerini

yatağa girmeden önce günlük bütün stres nedenlerinizi

unutur güneşinılık sıcaklığında yerlere uzanıverirler.

aklınızdan uzaklaştırmalı akşam erken yatmalı sabah

Sanki teşekkür ederler kendilerine kucak açan bahara..

erken kalkmalı mümkün olduğunca güneş ışığından
faydalanmalıyız.

Doğadaki değişimler tüm gerçekliğiyle gözümüzün

-Alkol, Kola ve kafeintarzı içeceklerden uzak durulmalıyız.

önünde canlanıp yeşerirken doğanın bir parçası olan

- Çok fazla karbonhidrat ağırlıklı öğünler tüketmek

insanlarda,insanların bir parçası olan ruhda değişimlerin

vücutta uyku ve yorgunluk haline sebep olmakla beraber

etkisi altında kalır.Baharla birlikte doğa canlanıp

dikkatsizliği arttırmaktadır. Bu yüzden karbonhidrat

uyanmaya başlarken birçok insanda bu canlılığı hisseder,

ağırlıklı beslenmemeye özen göstermeliyiz.

bazılarımızyataktan kalkmak istemez.Kendini yorgun

-Tahılın ve şekerin, tatlının fazlasına dikkat etmeliyiz.

bitkin keyifsiz hisseder.Tembellik diye adlandırdığımız bir

-Beyaz rafine edilmiş tahıllar yerine, tam buğdaylı,

hal alır.

çavdarlı, yulaflı ve kepekli rafine edilmemiş tahılları tercih
etmeliyiz.

Peki ne oluyor da insanların bir kısmı baharın bu

-Kahvaltı yapmadan evden çıkmamalıyız,

canlanmasına uyanışına paralel bir ruh hali yaşarken

-Çok ağır yemekler yerine, sebze, zeytinyağlı ağırlıklı

bazılarımız için bu dönem bir gerileme mutsuzluk sebebi

beslenmeliyiz.

olabiliyor? Hatta mevsimsel depresyon bile yaşayabiliyor.

-Kızarmış, kavrulmuş etler yerine, haşlama, ızgara etler
tercih etmeliyiz.

Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü artıyor. Bu

-Koyu demlenmiş çaylar yerine, bitki çayları tercih

yükün iyonlar aracılığıyla taşındığı vurgulanmaktadır.

etmeliyiz.

Pozitif ve negatif değerde iki tür iyondan pozitif olanlar

-Spor yapmayı bir yaşam şekli haline getirmeli özellikle

arttıkça vücuda zindelik getirir. Negatif yüklü iyonların

bahar mevsiminde sabahları açık havada 15-30 dakika

artması ise yorgunluk, halsizlik ve gerginliklere neden

yürüyerek oksijen almalıyız.

olur. Havadaki elektrik yükü şehirlerde daha fazladır.
Taşıtların havayı kirletmesi, sanayi atıkları, trafik

Bu sayılan yöntemler uygulanmasına rağmen yorgun,

keşmekeşi elektrik yükünü artırır.Elektrik yükünün

tükenmiş hissettiğimiz anlar vardır hayatımızda. İşte

yoğunluğu, bahar mevsiminde sinir gerginliğini ve stresi

bu anlarda doğa imdadımıza yetişir ve bize bir şeyler

tırmandırıyor. Bu durum, damarlardaki büzülmeyi

fısıldar. Yaşadığı onca zorluğun yok etmeyi başaramadığı

artırıyor. Damarlardaki büzülme midede olursa ülsere bile

bahçemizdeki badem ağacı seslenir bize ‘’ işte bak kışın

neden olabiliyor.

o sert soğuklarına karşı şimdi yine doğuyorum. Dallarımı
kıran insanın hoyratlığına inat pembe beyaz çiçeklerle

Kendisini yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğüyle

bezenmiş dalımı bir el gibi sana uzatıyorum. Mutlumu

hissettiren bahar yorgunluğunu - bahar depresyonunu

olmak istiyorsun o halde bana bak yaşadığın bu bezginliği

hafif geçirmek için:

ve yorgunluğu unut.Doğanın sana sunduğu cömertliği al

Doğal yollarla neler yapabiliriz?

ve sonuna kadar yaşa, sonra derin bir nefes al yaşamı tüm

Bahar yorgunluğundan korunma yolları nelerdir?

güzellikleriyle hisset.

- Bu dönemde sofralardan meyve ve sebzeyi eksik
etmemeliyiz. Sevmesek de mevsimin özelliğini taşıyan
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4. SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN
MOLA
Modern kent yaşamı insanları her geçen gün doğadan
biraz daha uzaklaştırmış, teknolojinin gelişmesi de
insanların hareket etmesini kısıtlamış hantallaştırmış,
insanların çoğu işlerini teknolojik araçlarla yapmaya
başlamıştır. Basit bir şekilde örneklemek gerekirse
kısa mesafelere daha önce yürüyerek giderken son
zamanlarda araç kullanmayı tercih etmektedir. Buna
yoğun ve stresli iş hayatının etkisi, hareketsiz yaşam
şeklide eklendiğinde pek çok sağlık sorunu kaçınılmaz
olmaktadır. Yaşanılan bu durum birçok hastalıklara zemin
oluşturmuştur. Hareketsiz yaşamın getirdiği hastalıklar
günümüzün en önemli toplum sağlığı problemi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şimdilerde birçok hastalıkta
egzersiz yapmak hekimler tarafından reçete edilir hale
gelmiştir.
Günümüzün hızlı dünyasında günlük koşuşturmalara
mola vermek daha sağlıklı yaşamak ve kişilerin kendine
zaman ayırmasını sağlamak amacıyla basit doğal ve
güvenilir egzersiz olan yürüyüş önemli bir günlük fiziksel
aktivite biçimidir. Kolaylıkla uygulanabilir. Özel bir mekan
gerektirmez her an her yerde kolaylıkla yapılabilir. En
kolay ve en ucuz egzersiz olan yürüyüş insana enerji verir,
rahatlamasını sağlar. Kişi rahatladıkça olaylara bakış açısı
da değişmektedir. Kişi her zamanki farkındalıktan çıkar
olabilecek en yüksek seviyedeki farkındalığa erişir.

olaylara bakış açısı da değişmektedir. Kişi her zaman
ki farkındalıktan çıkar olabilecek en yüksek seviyedeki
farkındalığa erişir. Stanford Üniversitesi araştırmacıları
düzenli yürümenin yaratıcı ilham üzerindeki etkilerini
araştırmışlardır. Araştırmacılar oturan insanlarla yürüyen
insanların yaratıcılık seviyelerini Guilford‘un Değişken
Kullanım Testi ile ölçerek kıyaslamışlardır. Araştırmanın
sonunda yürüyen bir insanın yaratılıcılığı oturan birine
göre %60 daha fazla çıkmıştır. Biyolojinin gidişatını
değiştiren ünlü bilim adamı Charles Darwin, düzenli olarak
yürüdüğünü ve bu sırada düşündüğünü söylemiştir.
Benzer şekilde Apple ‘ın kurucusu Steve Jobs da yürüyüş
toplantılarıyla bilinmektedir.
Bedensel –zihinsel sağlığımıza faydaları:
Düzenli olarak yapılan yürüyüş, kalp ve damar sağlığını
korur, kemik ve kas sağlığını destekler, daha kaliteli uyku
çekmenize yardımcı olur ve enerjinizi yükseltir. Yürüyüş
yapmak, bazı kanser türlerine karşı riski düşürür ve
dolaşım sistemi sağlığını korur. Alzheimer hastalığı riskini
düşürdüğü gibi daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenize
yardımcı olacaktır. Yürüyüş yapmak hafızayı güçlendirir,
stresi azaltır, tansiyonu ve kolesterolü düzenler. Beyin ve
sinir sistemi sağlığını korur, ruhu dinlendirir. Vücuttaki D
vitaminini destekler. Vücudun ihtiyacı olan oksijeni alarak,
kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur.
Zayıflamak isteyenler için de ideal bir spordur, yürüyüş.
Düzenli yapıldığında, birkaç yüz kalori yakmanın yanı sıra,
günün geri kalan kısmında metabolizmamızı dengeler.
Yediklerimizi yağa dönüştürmeden daha kolay yakılmasını
sağlar. Ancak yürüyüş amacınız özellikle zayıflamaksa,
vücudun 30 dakikadan sonra yağları yakmaya başladığını
unutmamak ve verimli bir incelme programı için en az 4560 dakika yürümek gerektiğini unutmayınız.

Bol Yürüyüşlü Sağlıklı Günler…
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent içi yürüyüş
parkurları;

SADECE 30 DAKİKA :
Ruhsal sağlığımıza faydaları:
Sabah yürüyüşü yapmak kadar basit bir egzersiz kişiye
tahmin edemeyeceği kadar fayda sağlar. Kişi kendine
zaman ayırmanın keyfini yaşarken bol bol oksijen alır.
Bacakların hareket etmesi kana iyi kolesterol olarak döner
ve çakra denilen enerji kanallarını açar. Ayrıca yürüyüşün
bir meditasyon olduğunun da farkına varmak yürüyüşün
ritmine ve nefese odaklanmak kişiye gerçek bir rahatlama
kazandıracaktır. En kolay ve en ucuz egzersiz olan yürüyüş
insana enerji verir, rahatlamasını sağlar. Kişi rahatladıkça
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Kaynak:http://istanbella.com/saglik/spor/yuruyus-yhttp://
dusunmekvepaylasmak.blogspot.com/2012/01/saglik-icin-yuruyus-yapmak
urumenin.htmlapmak-hakkinda-her-sey/
Kaynak: Stanford Üniversitesi

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

47

www.gaziantep.com.tr
gaziantepbotanikbahcesi
gaziantepparkbahceler

www.parkantep.net
www.gaziantepbotanikbahce.com

gantepparkbahce
botanikbahcesi
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