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Bir sonbahar sayısında yine birlikteyiz….
Sonbahar ve kış aylarında değişen bioritm özellikleri,
günlerin kısalmasıyla günlük aktivitelerin azalması
ve pasif yaşam şartlarının artması belirgin ruhsal
değişikliklere yol açar.
Sonbahar mevsimi, güllerde hazan, bağlarda
bağbozumu zamanıdır. Parklarda ve bulvarlarda
bize görsel şölen sunan formlarıyla top akasyaların
yaprakları önce sararmakta ve sonrasında
dökülmektedir. Çınarlar, akçaağaçlar, paulownialar, at
kestaneleri, ıhlamurlar vs. yaprağını döken tüm ağaç
ve çalılar bizimle vedalaşır gibidirler. Ama bunların
hemen yanında boy gösteren her dem yeşil çam türleri,
defne, ligustrum ve bunlara üçüncü boyut katan çim
alanlar bize hayatın hala devam ettiğini ve yaşamaya
değer olduğunu fısıldamaktadır. Hatta, yaprağını
döken ağaçlara ve çalılara yakından bakınca hala canlı
olduklarını görürsünüz ve size kısa bir aradan sonra
yeniden kavuşacağının müjdesini verir.

Bize göre sonbahar bir tükeniş değil, yeniden başlayacak
bir dönemin habercisidir. Vizyona yeni girmiş muhteşem
bir film gösterimine verilen kısa bir aradır. Yaprağını
dökmüş olsa da her zaman orada ve bizlere gülümseyen
bitkiler, güzel günlerin hiç de uzağımızda olmadığını
müjdelemektedir.
Bu farkındalık noktalarını çoğaltmak için yaptığımız
çalışmalar artarak devam etmektedir. Yakınınızdaki
parklar, bulvarlardaki refüj düzenlemeleri, mümkün
olan her noktadaki mevsimlik çiçek uygulamalarımız ve
mevsimsel güzellikleri görebileceğiniz Botanik Parkı, bu
çalışmalarımızın bir kısmını oluşturmaktadır.
Yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevgi ve
umudun hiç eksilmemesi dileğiyle…

Fatma ŞAHİN
Büyükşehir Belediye Başkanı
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A. SONBAHAR MEVSİMİNDE YAPILACAKLAR

1. Sonbahar Bakımı

1.1. EN SON
SARDUNYALARDA
SOLDULAR…
Sonbahar kışın habercisidir. Günışığı gittikçe azalıyor ve
hava giderek soğuyor. Kış hızla yaklaşıyor. Peki bahçesi
olanlar ne yapmalı? Sonbahar ayları kışa hazırlık için güzel
bir fırsattır. Kaçırmayın!
Yağmurların bu mevsimde çok olması nedeniyle toprak
yeterince nemli olur ve ekim - dikim çalışmaları için en
uygun zamandır.
Yaz aylarından sonra toprak hala ılık olduğundan, bahar
aylarına kadar bitkilerin yeni yerlerine alışması ve yeni
köklerini geliştirmesi için yeterli vakitleri vardır. Bu nedenle
sonbaharda yeni bitkiler de gönül rahatlığıyla ekilebilir.
Çiçek soğanlarının ilkbaharda doğru zamanda topraktan
çıkması için sonbaharda ekilmelidir. Peki soğanlarınızı nasıl
dikeceksiniz? Soğanlar, toprağa yüksekliklerinin bir ila iki
katı derinlikle (soğan büyüklüğünce) ve soğanların uçları
yukarı bakacak şekilde toprağa ekilmelidir. Kış gelmeden
önce bahçenize biraz renk katmak için bu son şansınız!
Uzun ömürlü bitkilerin ve çalıların fazlalıklarından
kurtulma zamanıdır bu mevsim... Yaprağını döken uzun
ömürlü ağaçlar ve çalılar geçtiğimiz ilkbahar ve yazda
kontrolsüzce ve özgürce büyümüştür. Bu dönemde ise
yapmanız gereken ağaçların yaprakları döküldükten sonra
uygun olan şekilde bitkinizi budayarak fazlalıklarından
kurtarmış olur ve bir sonraki mevsime daha güçlü ve formlu
girmesi sağlamış olursunuz.
Çitlerin budanması; bitkinin neminin artması durumunda
çürümeyi önlemek için sonbaharda son kez yapılmalıdır.
Bunlar kış boyunca tekrar büyümeyecek ve çitiniz formda
görünecektir. Çitin üzerine uzanan tüm ağaç ve yapraklar da
temizlenmelidir; temizlenmezse çitiniz yeterince taze hava
ve güneş alamayacak ve küflenme riskiyle karşılaşacaktır.
Kış mevsiminde nemli ve düşük sıcaklıklar, yetersiz
güneş ışığı çimlere zarar verebilir. Bu nedenle, soğuk kış
mevsimi başlamadan önce çimler iyi bir bakıma ve yeniden
‘şımartılmaya’ gerek duyarlar. Sonbaharda düşen yapraklar
çimlerden düzenli bir biçimde uzaklaştırılmalıdır.
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Çimlerin üzerinde bırakılan yapraklar, güneş ışığı
almasını engelleyerek kuru, kahverengi lekeler ve
yosun oluşmasına sebep olacaktır. Çimlerinizi Kasım
ayının başlarında son bir kez biçin. 5 cm’den fazla
kısaltılmadığından emin olun, çünkü uzun çimler az olan
güneş ışığını nispeten daha verimli kullanır. Bu, yabani
otlara ve yosuna karşı daha iyi direnç sağlayacaktır.
Sonbahar gübreleri genellikle az nitrojen içeriğine ve
daha yüksek potasyum seviyesine sahiptir. Potasyum
miktarındaki artış çimleri güçlendirir ve dona karşı
dirençlerini artırır.
Yeni çim ekmeyi düşündüğünüz alanlar için bu mevsim
idealdir. Toprak hazırlığı yaparken; Önce çim ekmeyi
planladığınız bölümdeki toprakta taş, bitki kalıntıları ve
yabani otları temizleyip çapalayarak havalandırın. 1 m2’ye
60 gr. humus ilave edilerek düz bir zemin oluşturun.
Çim tohumunu m2’ye 60- 70 gr. hesaplayarak serpip
tohumların üzerini 1-2 cm örtecek şekilde elenmiş gübreli
toprakla kapattıktan sonra ağır bir silindirle sıkıştırarak
tohumların kuşlar tarafından yenmesini önleyin. Yağışlı
olmayan günlerde sulama yaparken akşam ya da sabah
saatlerini tercih edin. Sonbaharda ekilen çim tohumları
çok yüksek oranda çimlenme gösterir.
Dona karşı hassas olan tarhlar, güller ve diğer bitkiler,
fundalık veya yapraklarla kaplanmalı korumaya
alınmalıdır.
Soğuktan etkilenen saksı bitkilerini içeri alın veya
korunaklı bir yere koyun.
Su bağlantılarını kapatın ve donmuş suyun herhangi bir
zarar vermemesi için muslukları ve sulama cihazlarını
boşaltın.
Süs havuzu pompalarını sökün ve gerekirse buzlanma
önleyici bir pompa takın.
Bahçelerdeki sonbahar bakımı sadece bitkiler üzerinde
olmamalı, bunun yanı sıra kullanılan mobilyaların da uzun
ömürlü olabilmesi için bakımına dikkat edilmelidir.
Kış geldiğinde bahçecilik işlerine ara vererek rahatlamanın
keyfini çıkarın. Ancak dikkatli olun Tekrar işe koyulma
zamanının gelmesi çok uzun sürmeyecek!

Kaynaklar: http://www.gardena.com/tr/bahce-hayati/bahce-dergisi/
sonbaharda-bahcecilik-isi-icin-yap-lacaklar-listesi/
http://www.evdose.com/tur/bahce/bah0222.html
http://evhayat.com/sonbaharda-bahce-bakimi
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1.2. AĞAÇ DİKİMİ
ÇOK GEÇ OLMADAN AĞAÇ DİKELİM…

başlamadan 15/30 gün önce, toprak belirli bir sıcaklığa
(5,5 0C) ulaştıktan sonra gelişmeye başlar. Buna göre
tomurcuklar kabarmadan 2/3 hafta önceye kadar yapılan

Uygun dikim zamanının seçilmesi, özellikle kurak

dikimler en uygundur.

ve yarı kurak bölgelerde dikilen fidanların mevcut
toprak neminden yararlanabilmesi, yaşam ve gelişme

Saksılı ya da tüplü fidanların dikimi, büyük ölçüde

aktivitelerini çabucak başlatabilmesi bakımından büyük

mevsime bağlı değildir. Çıplak köklü fidanlar için ise

önem taşımaktadır. Dikim zamanını doğru olarak

uygun dikim zamanı ağaç türüne, lokal iklim koşullarına

belirleyebilmek için aşağıda açıklanan faktörlerin dikkate

göre değişir. Ağaç türleriyle ilgili olarak özellikle çıplak

alınması, son derece önemlidir.

köklü fidanların dikiminde uyku haline girme zamanları
belirleyici olur. Dikim esnasında hava halleri özellikle

Yazları kurak, sonbahar ve kışı yağışlı olan bölgelerde

soğuk hava akımları ve don olaylarının cereyan ettiği

elverişli dikim zamanının sonbahar olduğu ifade

zamanların bilinmesi, uygun dikim zamanını belirleme

edilmektedir. Çünkü bu mevsimde sonbahar yağışlarının

bakımından son derece önemlidir. Soğuk hava akımları

toprağı gevşettiği, kök gelişmesi için toprak sıcaklığının

başladığında dikim başlamışsa bile bırakmak gerekir.

yeterli olduğu bildirilmektedir. Eylül ve Ekim ağaç ve çalı

Toprakta sık ve derin don olaylarının yaşanması halinde

dikmek için en uygun aylardır. Toprak hala sıcaktır bu

uygun dikim zamanı ilkbahardır.

sayede bitkiler kış bastırmadan kök salabilirler. Böylece,
dikilen fidanlar kış gelip de “uyku” haline girmeden, kök

Gökyüzünün kapalı ve bulutlu olması, durgun, rüzgarsız

gelişmesi yapılabilmekte, bu gelişmiş köklerle kışı uyku

dikim için en elverişli hava halleridir. Bunun aksine ağır

halinde geçirdikten sonra, ilkbaharda hemen gelişmeye

topraklarda yağışlı hava halleriyle, dikim esnasındaki

başlayarak, yaz sıcaklıklarının toprağı kurutuncaya

güneşli ve özellikle sıcak rüzgarlı günler, dikim için en

kadar mevcut toprak neminden yararlanması sağlanmış

elverişsiz hava halleridir.

olmaktadır.

Ağaç ya da çalı seçerken dikim yapacağınız alanın

Toprak özellikleri ile dikim mevsimi arasındaki ilişki:

koşullarını ve konumunu dikkate almanız gerekir.

Gevşek ve kumlu topraklara sahip alanlarda sonbahar;

Örneğin meyve ağaçları humus açısından zengin, derin ve

kil miktarı oldukça yüksek, ağırca killi topraklarda ise

gevşek bir toprağa ihtiyaç duyarlar; toprak nemli olmalı

ilkbahar dikimi uygundur. Diğer toprak özellikleri ve

ama ıslak olmamalıdır. Donma riski olan bölgeler tercih

iklim karakteristiklerine bağlı olarak toprak neminin tav

edilmemelidir. Yetişkin ağacın ya da çalının ebatları seçim

durumunda (ne çok ıslak veya yaş, ne de çok kuru) olduğu

yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer bu konuda

zaman dikim için elverişlidir.

kuşkularınız varsa bir uzman yardım istemeniz doğru
olacaktır.

Ağaç türü ve fidan materyali nitelikleri hususunda genel
olarak şu kural verilmektedir: Yaprağını döken türler
için sonbahar, iğne yapraklılar ve diğer herdem yeşil
yapraklılar için de ekseriyetle ilkbahar dikimi uygundur.
Türlerin kök büyümesinin seyri de dikim zamanının tespiti
açısından önemli bir faktördür. Yapılan araştırmalar
köklerin mart ortasına kadar gelişme bakımından durgun
bir devre geçirdiği ve bu tarihten itibaren ilkbaharda
en faal devresini yaşadığı yazın durgunlaştığını ve
sonbaharda ikinci faal devreye ulaştığını ve kışın
tekrar durgunlaştığını göstermiştir. Sonbaharda kök
büyümesinin oranı ibreli türlerde % 24, yapraklı türlerde
ise % 60’dır. Genel olarak kökler, tomurcuklar şişmeye
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Diğer hususlar:

GENEL DİKİM KURALLARI

Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında ağaçlar, binalar

Bir dikimin başarıya ulaşmasında buraya kadar

ve mekanlarla uyum halinde olmalıdır. Seçilecek tür yalnız

gördüklerimizi de dikkate alarak şu genel kurallara

estetik ve mevcut fonksiyonlar açısından değil, ileride

uyulmalıdır:

ulaşacağı boyutlarda dikkate alınarak seçilmelidir.

1- Dikim için yetişme ortamı şartlarına özellikle iklim

Örneğin bir ev alçak ve düz ise dikilecek ağaç onun

şartlarına uyum gösteren türler seçilmelidir.

boyunu aşmalıdır. Ön bahçeler için pramidal ve sütun

2- İyi bir saha hazırlığı ve toprak işleme yapılmalı,

formlar seçilmelidir. Yapraklarını döken türler iğne

gerektiğinde drenaj ve toprak ıslah yöntemlerine

yapraklılara çok yakın dikilirse onu bastırabilir. Ağaçların 5

başvurulmalıdır.

m’den yakın dikilmemesine dikkat etmek gerekir.

3- Kök / gövde dengesi olan selekte edilmiş fidanlar

Dikim yapılan sahada önce boylu ağaçlar sonra orta, sonra

kullanılmalıdır.

sıra ile küçük boylu ağaçlar ve çalılar dikilir. Drenaj ve

4- Fidanlar kökler ve fidanın bütünü zedelenmeden

sulama şebekesi yapıldıktan sonra çim alanlar tesis edilip

sökülmeli, uygun kök ve gövde budaması yapılmalıdır.

ve en son çiçekler proje sahasına dikilir.

5- Fidanların sökümleri ile dikimleri arasında geçen süre

Dikim esmasında kökler bir tarafa toplanmamalı, “U” ve

mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.

“J” şeklinde kıvrılmamalı ve kök sert dikim çukurunun

6- Dikim esnasında fidanlar özellikle kökleri güneş ve

kenarlarına her taraftan fidanın büyüklüğüne göre

rüzgarın kurutucu etkisinden, don ve soğuk zararlarından

değişmekle beraber, ortalama 20 cm’den daha fazla açıklık

korunacak şekilde ambalajla veya örtülü olarak

kalacak şekilde çukur geniş açılmalı ve kazık kök çukurun

getirilmeli ve dikime kadar sahada korunaklı bir yerde

dibine dokunmamalıdır. Arada yumuşatılmış bir toprak

bekletilmelidir. Kökler açıkta kaldığı taktirde, kuvvetli

tabakası bulunmalıdır.

güneş, rüzgar ve soğuk (don) ince kılcal kökleri kurutarak

Normal şartlar altında fidanların dikimi, kök boğazı

fidanları öldürebilir.

(gövdenin toprakla birleştiği kısım) fidanlıktan çıkarıldığı

7- Şartlara uygun dikim zamanı seçilmelidir. Bulutlu kapalı

hizada olacak şekilde yapılmalıdır. Fidan derin dikildiğinde

havalar tercih edilmeli, donlu, rüzgarlı ve yağışlı havalar

diri diri gömülmüş sayılır ve fidan ölür. Kök boğazı

tercih edilmemelidir.

yüzeyde kalacak şekilde, sığ bir dikimde uygun olmaz.

8- Uygun dikim yöntemi seçilmelidir.

Hangi yöntemle açılırca açılsın dikim çukuru veya yarığı en

• Seçilecek yöntem dikilecek bitki türlerine uygun

az kökü bütünüyle alabilecek büyüklükte olmalıdır.

olmalıdır.

Dikimlerde kimyevi ve ticari gübre kullanılmaması

• Yetişme ortamı, özellikle toprak niteliklerine uygun

gübrenin bu aşamada daha ziyade olgunlaşmış organik

olmalıdır. Örneğin, Kurak ve meyilli yörelerde teras

gübre olarak verilmesi öngörülmektedir.

yöntemleri yağmurun yüzeysel akışını azaltarak toprağın

Kökler dikim çukurunda toprakla tam bir temas içinde

rutubet alımını artırabilir veya ıslak yörelerde

olmalı ve arada bir boşluk kalmamalıdır. Yani kökler

tepe dikimleri uygulanabilir.

toprakla iyice sıkıştırılmalıdır.

• Kullanılacak fidan materyalinin yaşına, fidanlıkta

Kökler dikim çukurunda toprakla tam bir temas içinde

gördüğü işlemlere (replikaj, çıplak köklü veya tüplü

olmalı ve arada boşluk kalmamalıdır. Dikimden sonra

oluşuna) göre yöntem seçilmelidir.

fidanlar mutlaka dik durumda olmalıdır.

• Aynı zamanda dikim yöntemi emniyeti yanında kolay,
ekonomik ve hızlı bir yöntem olmalıdır.

Kaynaklar: http://epeyzaj.blogcu.com/uygun-dikim-zamani/3802667
http://www.gardena.com/tr/bahce-hayati/bahce-dergisi/agac-ve-cal-lar-ndikimi/

9- Bitkilerin uyku devresinde olmalarına dikkat
edilmelidir.
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2. PEYZAJ

1. Girişler ve Otopark: Yaya girişi ve araç girişleri alana
en uygun noktalardan seçilmeli, araçlar yaya girişlerini

2.1. BİR BAĞEVİ BAHÇESİ
TASARLADIK..

engellememeli, alanın genişliğine ve ihtiyaca göre otopark
yapılmalıdır. Toprak işleme araçları için bostan ve meyve
bahçelerine geçişler sağlanmalıdır. Otopark zeminlerine
çakıl taşı, asfalt, kilitli parke vb. sert zemin uygulamaları
kullanılmalı, zemin toprak bırakılmamalıdır. Örnek
projedeki otoparkta aynı zamanda basketbol potası
kullanılarak alana ek bir fonksiyon kazandırılmıştır.

Gaziantep bağ evleri; özellikle yaz aylarında şehrin hava
ve gürültü kirliliğinden uzak, insanların farklı uğraşlarla

2. Sebze Bahçesi/Bostan: Kuzey-Güney yönünde

rekreatif faaliyetlerde bulunduğu, bir nebze şehir

yerleşim yapılmalı, yürüme aralıkları bırakılmalı, eğer

hayatının stresinden uzaklaştırdığı mekanlardır. Genellikle

otomatik sulama sistemi kullanılmayacaksa sulama için

ticari amaç güdülmeden oluşturulan meyve bahçeleri ve

kanallar oluşturulmalıdır. Sebze bahçesinde kullanılan

bostanlar bağ evlerinin ana unsurlarını oluşturmaktadır.

toprağın su tutma kapasitesi yüksek, besin değerlerince

Bahçe ve toprak işleri, zevkli ve dinlendirici bir uğraş olup,

zengin olmalıdır. İyi güneş alan, düzeli sulama yapılan ve

insanın günlük stresini atmak için iyi bir uğraştır. Aynı

rüzgardan korunan yerlerde sebze üretimi oldukça verimli

zamanda yaz aylarında toplandıktan sonra dondurulup

olmaktadır. Sebze bahçelerinde domates, biber, patlıcan,

kurutulan meyve ve sebzeler kış döneminde de doğal

fasulye, kabak, salatalık vb. yetiştirilebilir.

tüketime olanak sağlamaktadır. Kullanıcı isteklerine göre
toprak işlerinin yanında havuz, oyun alanı, kümes v.b
eklenerek bağ evlerinin fonksiyonları artırılabilir. Bütün
bu nedenler göz önünde tutularak küçük bir bağ evi nasıl
tasarlanmalı adım adım bir göz atalım (Şekil-1); örnek bir
bağ evi projesi.

3. Meyve Bahçesi: Dikilecek olan meyve ağacına göre
aralıklar belirlenmeli, toprak işlemek için geçişler
bırakılmalıdır. Meyve bahçeleri için alanın güneyi en
uygun yerlerdir. Bahçe oluşturulurken fazla rüzgardan
korunmakla beraber hava akımının da sağlanması
gerekmektedir. Toprak, yetiştirilecek olan meyve ağacına
uygun olmalı, ideal derinlik sağlanmalı, geçirgenliği yüksek
ve humusça zengin olmalıdır. Gaziantep için zeytin, nar,
kiraz, ceviz, erik, incir, badem, elma gibi meyveler bağ
evlerinde yetiştirilmek için uygundur.
4. Depo: Bostan ve meyve bahçesinde kullanılacak olan
araç gereçlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi için
yapılan depolar bostan ve meyve bahçelerine en yakın
noktada olmalıdır. Genişlikleri bahçelerin ihtiyaçlarına
(tırpan, el arabası, budama araçları, temizleme araçları vb)
göre oluşturulmalıdır.
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5. Açık yeşil alanlar: Başta çocuk oyun alanı olmak

bitkilerin yer aldığı bölge olmalıdır. Bahçe mobilyaları

üzere birçok fonksiyon üstlenen açık yeşil alanlar için

sayısı artırılarak kullanıcı ihtiyacına cevap verebilecek

bölgenin iklim koşulları ve toprak özellikleri göz önünde

miktarda sert zemin alanı bırakılmalıdır. Örnek projede

bulundurularak en uygun çim türü seçilmelidir. Örnek

bu alan açılıp kapanabilen cam sistem kullanılarak kış

projede açık yeşil alanda mini bir kale bulunmaktadır ve

bahçesi olarak değerlendirilmiştir. Sert zemin kullanıcı

etrafı gölge yapması amacıyla geniş yapraklı bitkilerle

yoğunluğuna, kullanım koşullarına göre farklılık

çevrilmiştir. Bu bitkiler ıhlamur, çınar, akçaağaç vb.

gösterebilir.

olabilir.
Genel olarak bir bağ evinin bahçesinde Dikkat Edilmesi
Gerekenler;
• Sulama akşam geç vakitlerde ya da sabah güneş
çıkmadan evvel yapılmalıdır.
• Bitkilerin budama, temizlik gibi genel bakım işleri düzenli
olarak yapılmalıdır.
• Çevre düzenlemesinde önemli bir yere sahip olan
aydınlatma için alanın yapısına uygun büyüklükte ürünler
seçilerek peyzaj çalışmasında etkileyici bir görsellik
sağlanabilir, bitkiler vurgulanabilir.
• Bahçe mobilyaları ve plastik objeler kullanarak peyzaj
etkisi artırılabilir.

6. Yüzme havuzu: Alanın güneyinde yer almalıdır. Havuz
etrafında güneşlenme alanları bırakılmalı, zemin kaygan
olmamalıdır. Kullanılmadığı dönemlerde havuzun üstü
mutlaka kapatılmalıdır. Örnek projede havuz kenarında
ahşap kullanılmıştır. Sizde havuz kenarlarında ahşap,
ahşap kompozit, çeşitli işlem görmüş kaymaz doğal taşlar
kullanabilirsiniz.

7. Ana açık alan: Bu alan kullanıcı isteğine göre
değerlendirilebilir. Görsel karakteristiği yüksek bitkilerin
yoğun kullanıldığı, özellikle herdem yeşil bitkiler ve çiçekli
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Japon kültüründe önemli yeri olan Japon bahçeleri

B. MEVSİM BAHÇESİ / BİTKİLERİ

düzenlenmesinin de esasını oluşturmuştur. Kaynaktan

hakkında ilk tarihi bilgiler “Nihon-Shoki”ye (Japonya Tarihi)

beslenen bir havuzun çevirdiği yapay dağ sistemi bahçeler

dayanır. Buna göre, ilk bahçe altıncı yüzyılın başında,

için esas olan bir kombinasyondur.

imparatorluk ikametgâhında düzenlenmiştir. Burada,

1. JAPON BAHÇESİ

Budist evreninin merkezinde yer alan sembolik Sumeru

Japon Bahçe Sanatının Tarihçesi: Japon bahçesinin

Dağı’nın minyatür taklidi inşa edilmiştir. Kesin şekli ve

ilkel şekli, bir su yüzeyinin ortasındaki adacık üzerinde

düzenlemesi bilinmemesine karşın, bu şaşırtıcı ve ilkel

bulunan bir ağaç ve taştan ibaret bir doğa parçasıdır.

yatay tepe, Japon kültürünün önemli bir parçası olan

Japon Bahçeleri, Çin bahçe sanatının etkisi ile gelişme

güzel bahçelerin atası olarak kabul edilmiştir 620 yılında

göstermiştir. Çin’de tapınaklar ve buna bağlı olarak

önemli Budist Hamisi ve ileri gelenlerinden olan Sa-ga-

bahçelerinin gelişmesi ise 552 yılında Budizmin gelmesi ile

no-Umako’nun sarayında Shintoist ve Budist inancın

başlamıştır.

gölgesinde şekillenen Japon halkının evlerinin, köşklerinin

Heian Dönemi (781-1185) bahçeleri Çin bahçe sanatından

ve Şatolarının anlaşılamaz huzur hissinin uyandığı Japon

etkilenerek Pagodalar yapılmış, bahçelerde göletler

bahçelerinde diğer bahçe örneklerinde olduğu gibi

geniş tutulmuş, adacıklar ile Çin mitolojisindeki turna ve

zenginlik ve lüks olarak düşünülmemiş Japon halkının

kaplumbağa şeklindeki sembolik kaya düzenlemeleri ile

doğa sevgisinin ve özleminin bir parçası olarak kabul

tamamlanmışlardır.

edilmiştir. Klasik bir Avrupa bahçesinde doğa budanılıp
temizlenerek doğaya şekil verilirken Japon bahçelerinde

Kamakura Dönemi (1192-1333); Sadeliği ve gösterişsizliği

sembolizm kullanılmış bu bahçeler doğanın minyatür

öğütleyen Zen düşüncesi çok zengin bir manzara resminin

kopyaları olarak tasarlanmıştır. Basit güzellik felsefesi ile

gelişmesine yol açmış, bu dönemde bahçeler tuval gibi

geliştirilmiştir.

kullanılmış, aynı zamanda ressam olan birçok din adamı,
bu dönemin en önemli bahçe tasarımcısı olmuştur.

Sonraki yüzyıllarda da bahçe düzenlenmesinin gerekli

Muso Soseki (1275-1351) din adamları içinde bahçe

kıldığı esaslı özellikleri değişmeksizin devam etmiş
olmasına karşın, ihtisaslaşma ve gelişmenin biraz daha
arttığı görülmektedir. Önceki dönemlerin, basit, genel
anlamda belirsiz deniz manzarası tasarımı geliştirilmiştir.
Özel anlamı olan, iyi bilinen yöreler de model olarak
alınmış veya bahçelerin tasarımında başlangıç noktası
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yüzyıllar boyunca
gözlenen çeşitli gelişmeler ve iyileşmeler sırasında
birçok değişiklikler de olmuştur. Bununla birlikte,
bahçe tasarımında deniz manzarası her zaman temel
ilham kaynağı olmuştur. Bahçenin büyüklüğü ne kadar
olursa olsun, deniz manzarasının düzenlenmesinde
esas olan kurallar, sonraki çağların klasik örneklerinin
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çalışmalarının öncülerinden sayılmaktadır. M.Soseki, dini
yapılarla bağlantılı olarak 50’ye yakın bahçe düzenlemiştir.
Bunlar arasında; Zuisenji Bahçesi, Erinji Bahçesi, Rinsenji
Bahçesi, Tenryuji Bahçesi, Saihoji Bahçesi gösterilebilir.
Japon Bahçelerinde Bulunan Bazı Öğeler
- Sekitoroo (Taş Fener): Çin’den Kore’ye, oradan da
Japonya’ya Budizm’le birlikte gelen taş fenerler önceleri
Budist tapınakların önüne adak olarak konulmuşlardır.
Heian Döneminden sonra kutsal mekanlarda kullanılmaya
başlanan taş fenerler, daha sonraları bahçelerde dekoratif
obje olarak da yer almıştır.
- Sekitoo (Taş Kule): Sayıları 3 ile 13 arasında değişen
taşların, üst üste konulmasıyla oluşturulur. Taşların ilk
sırasının dört tarafında birer Buda kabartması veya Budist
metinlerden alıntılar bulunur.
- Azumaya (Doğudaki Ev): Duvarsız olarak sadece dört
ahşap sütunun üzerine inşa edilen sivri çatılı bu yapılarda
Çay Töreni düzenlenmektedir.
Sade güzelliğin bahçesi olarak tasarlanan Japonya’nın
feodal dönemlerinde ortaya çıkan Japon bahçeleri,
dünyadaki bahçe kültürleri içinde doğal, egzotik ve
gizemli özellikleri ile ayrı bir konumda bulunmaktadır. Bu
bahçeler estetik özelliklerinin yanı sıra kullanılan bahçe
elemanlarının taşıdıkları anlamlar bakımından da önem
taşımaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik
Bahçesi içerisinde canlandırmak istediğimiz temalı
bahçelerimizden biri olan Japon Bahçesi Japonya’nın hırçın
ve fırtınalara açık okyanus kıyılarının havuz biçiminde
sembolize edildiği küçük adacıklar üzerine tasarlanmıştır.
Kuş evleri, ördek evinin de yer aldığı bahçemizde Japon
sanatı ilham kaynağı olarak bilinen ejderha gözlerini
temsil eden fenerler de bulunmaktadır. Bahçemizde
bulunan bitkiler anavatanı Japonya olan Japon ayvası,
Japon kriptomeryası, Japon kirazları, Mahonyalar ve
rengarenk şakayıkların her mevsim doğaya kattıkları
muhteşem güzelliklerin görsel şölenini izleyebilir,
etrafında bulunan Japonya’da sık kullanılan sağlıklı
olduğu bilim tarafından da kabul edilen sağlıklı yürüyüş
yolumuzda (Refleksoloji) da yürüme deneyimi kazanabilir.
Her mevsimde farklı renklerde elbise giyen huzur dolu
doğayı gelip görmeniz dileğiyle...
Japon bahçesi sadece güzellik yaratmak için uygulanan
bir mekan değil, ruhun huzur bulacağı bir barınak olarak
oluşturulmuş bir eserdir.
Kaynaklar: http://www.tr.emb-japan.go.jp/T_07/Kultur/Japon_Bahceleri/
Japon_Bahceleri.htm
http://www.yesildunya.net/forum/en-guzel-bahce-ornekleri/681-japonbahceleri-japon-bahce-sanati.html
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2. BİTKİLER
2.1. Alev Ağacı
(Photinia serrulata
‘red robin’)
Alev ağacı, bahçe düzenleme ve güzelleştirme

aşamasında yapılması gerekenlere öncelikli olarak da

çalışmalarında sıkça tercih edilen dayanıklı bir dış mekan

dikkat edilmesi gerekir. Alev ağacı nemli toprakları daha

süs bitkisidir. Fazla budama gerektirmediğinden dolayı

çok sevdiğinden dikileceği yerin toprağının bu özellikte

öbek ve çit bitkisi olarak kullanılır. Bodur bir yapıya sahip

olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca dikim yapılacak

olan alev ağacı, her zaman yeşil kalabilen bir bitkidir.

çukur 30 santim derinlikte ve aynı ölçüde genişlikte

Soğuk bölgelerde yaşayabilmektedir, sadece kışın

olmalıdır. Fidan dikimi gerçekleştirildikten sonra toprak

yaprakları yanabilir. Gövdesi kahverengi, yapraklarıysa

suya doyana kadar can suyu verilmelidir. Alev ağacının

parlak yeşil renkli ve kalın, kenarları düzenli dizilişlidir.

sulanması yaz aylarında önem kazanmaktadır. Yaz

Nisan – Mayıs aylarında açan beyaz renkli şemsiye tipi

aylarının sıcak geçmesi nedeniyle haftada 3 veya 4 gün

kurullu, sarkıcı ve keskin kokulu çiçekleri vardır. Kırmızı

düzenli olarak sulanması gerekmektedir.

renkli meyveleri vardır. Genellikle nemli, gübrelenmiş ve
derin toprakları yani iyi drene olabilen toprakları tercih

Alev ağacı ile balkon ve terasını güzelleştirmek isteyenler

eder, ama humuslu ve asidik topraklarda da sağlıklı

de saksı seçimine dikkat etmelidirler. Dikim yapılacak

gelişim gösterir, ayrıca bol güneşten hoşlanır. Bitkinin yeni

saksı en az 20 litre kapasiteli olmalıdır. Dikimin yapılacağı

sürgünleri alev kırmızısı renkte olduğu için adını kırmızı uç

saksının içerisine toprakla birlikte torf da konulmalıdır.

yapraklarından almaktadır.

Daha sonra bitki normal dikim şekline göre dikilmeli ve
toprak doyana kadar can suyu verilmelidir. Saksının bol

Alev Ağacının Genel Özellikleri

güneş alan bir yere konulması gerekir. Yaz aylarında

Alev ağacı, ortalama 50 santimetre boyunda, dört

haftada 3 - 4 kez sulanarak toprağın sürekli nemli

mevsim dayanıklı bir süs bitkisidir. Alev ağacının dikimi

tutulması sağlanmalıdır. Alev ağacı özellikleri itibariyle

dört mevsimde de yapılabilmektedir. Tohumla ve çelikle

kolay bakılabilen uzun ömürlü ve dayanıklı bir bitkidir.

çoğaltılabilmektedir. Alev ağacı yapısı itibariyle alev çalısı

Park ve bahçe düzenlemelerinde ilkbahardaki gösterişli

olarak da bilinmektedir. Çünkü çok büyümeyen bu ağaç

rengi nedeniyle vurgu amaçlı soliter veya gruplar halinde

türü geliştiğinde çalılık bir yapıya bürünmektedir. Sadece

kullanılırlar.

bahçelerde değil, saksılarda da yetiştirilebilen bu bitki,
balkon ve terasların da güzelleştirilmesi için sıkça tercih

Dikim aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları sizin

edilir. Ortalama boyu düzenli bakımla 50 santimetre

için maddeleştirmek istedik;

olan bu ağaç, kendi başına büyümeye bırakıldığında 10
metreye kadar ulaşabilmektedir. Alev ağacı hızlı büyüyen

- Köklendirme ortamı olarak torf, perlit veya bitkisel

bir bitkidir.

toprak harcı kullanmanız,
- Üretim dönemi olarak erken ilkbaharı tercih etmeniz,

Alev ağacı aynı zamanda meyve veren bir bitkidir. Ancak

- Anormal mevsimsel sıcaklıklara tedbir almanız, (ortamın

bu meyveleri sadece kuşlar tüketebilmektedir. Kuşlar

ısıtılası veya gölgelendirilmesi)

tarafından sık tüketilen bu meyvelerin çekirdekleri

- Üretim yastığınızdaki su miktarını sürekli kontrol altında

sayesinde alev ağacı hızlı bir şekilde bulunduğu çevreye

tutup çeliklerin nem kaybetmemelerini sağlamanız,

yayılabilmektedir. Çit olarak sıklıkla tercih edilen

fire oranınızın düşürülmesi için bir kaç önlem olarak

alev ağacının bu süreçte düzenli olarak budanması

sayılabilir.

ve formunun korunması gerekmektedir. Ağaç bakan
kişinin zevkine göre küp şeklinde ya da oval bir formda
budanabilir. Yaprak uçlarının kırmızı alt kısımlarının yeşil
olması sayesinde hoş bir görüntü ortaya çıkaran alev ağacı
dört mevsim bahçeleri güzel göstermektedir.
Alev Ağacının Dikimi ve Bakımı
Alev ağacı bakımı son derece kolaydır. Ancak dikim
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2.2. HERCAİ MENEKŞE
(Viola tricolor)
Hercai menekşe (Viola tricolor), menekşegiller

• Hemen her ortamda yetiştirilmeleri mümkün olmakla

(Violaceae) familyasına bağlı bir menekşe türüdür. Diğer

birlikte en çok gölge ya da yarı gölgeye sahip yerleri

menekşe türleri ile birleştirilerek birçok melez kültivarın

severler. Böyle bir alanda güzelleştikçe güzelleşirler.

türetilmesinde yaygın bir şekilde kullanılır. Bakımı oldukça
kolay bir çiçektir. Az bakımla sağlıklı ve güzel çiçekler

• Çok dar alanları sevmezler. Ancak büyük saksılarda ya

olarak bulundukları bahçeleri ya da parkları süslerler.

da çiçekler için tasarlanmış olan kasaların içinde pencere

Camgüzeli, begonya gibi yazlık çiçek alanlarını kışın, hercai

kenarlarını süsleyebilirler.

menekşeleri ile renklendirebilirsiniz. Tek renk, sıkıcı kış
bahçenize renkleriyle mutluluk getirecektir.

• Rengarenk görünümleriyle mekana renk vermek için bire

Bahçenizdeki daimi yeşil çit önlerine beyaz, altın

birdir. Bu yönüyle bahçe, park, balkon ve pencere önü için

ya da mavi – mor renklerini dikebilirsiniz. Renkleri

en sık tercih edilen çiçek grubundandır.

karıştırmadan büyük öbekler halinde dikmelisiniz. Böylece
çok etkileyici olacaktır.

• Fazla bakım istemeyen bu çiçeği daha uzun süre renkli
ve sağlıklı görmek istiyorsanız solan çiçekleri sağlıklı

Isı çok çok fazla düşmezse kar altında bile yaşayabilirler.

çiçeklerin içinden ayırmanız gerekir.

Ancak kar altında dayanma süreleri kısadır. Çok fazla
suya ihtiyaç duyan çiçekler değillerdir. Topraklarını

• Bu çiçeğin en büyük düşmanları sümüklü böceklerdir.

kontrol ederek fazla kurumuşsa o zaman su verebilirsiniz.

Fazla sümüklü böceğin olduğu yerde hercai menekşeler

Susuzluğa da dayanıklılık gösterebilme özellikleri vardır.

küsebilir. Bu noktaya dikkat edin.
• Bu çiçeğin üretimi tohumla gerçekleştirilir. En uygun
üretim zamanı yazın son demleridir. Mesela tohum ekimi
için eylül ayını tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz çıkan
fideyi de eylül ayının sonunda bahçenize taşıyabilirsiniz.
Bu sayede renk renk hercai menekşeniz size ait olan her
yere renk ve neşe getirir.

Kaynaklar: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hercai_menek%C5%9Fe
http://nasilkolay.com/hercai-menekse-bakimi
http://www.bahcenet.com/hercai-menekseleri-viola-altaica.html
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2.3. Pampas otu
(Cortaderia selloana)
Pampas otu tüylü yaprakları olan, yeşil saplı sazlık
bitkisidir. Pampas otunu dekoratif amaçlı bahçelerimizde
de yetiştirebiliriz. Kümeler halinde yetiştirildiklerinde çok
güzel görüntü oluştururlar. Uygun koşullar sağlanması
durumunda bakımı ve yetiştirilmesi kolay bir bitkidir.
Pampas otu toprak isteği bakımından kumlu, balçıklı
topraklardan hoşlanır. Toprağının yarı nemli ya da çok
nemli olması gerekmektedir. Bu koşulda toprak sağlandığı
takdirde kendi kendine gelişim gösterecektir.
Açık, havadar, güneş alan yerleri sever. Ağaç altlarında ya
da bu gibi yerlerde yetişemezler. Gelişimlerinin iyi olması
için direk güneş ışığına gereksinimleri yüksektir.
Ilıman iklim bölgelerimizde her dem yeşil bitkidir. Yaz
kış yeşil kalabilir. Ancak karasal iklim gösteren, kışları
soğuk geçen bölgelerimizde sonbaharın sonlarına doğru
yaprakları sararır ve dökülür. Bir mevsim boyunca bitkinin
boyu 2 metreyi geçebilir. Bu yüzden çok ayakaltı ya da
yol üzerine dikilmesi pek uygun olmayacaktır. Daha çok
bahçe duvarının dibi gibi yerlerin dekoratif görünümünü
artırmak için kullanabilirsiniz.
Eğer pampas otunu sulak, su kenarı, bataklık bir yere
ekmiş iseniz sulamaya pek gerek duymaz. Böyle yerlerde
su isteği pek fazla olmaz. Ancak normal bir yerde
yetiştirilecekse, günlük bolca sulanmalıdır. Özellikle de
yazın kurak ve sıcak havalarda suyu ihmal edilmemelidir.
Çünkü bu bitkinin gelişiminde bol suyun önemi çok
büyüktür.
Pampas otunun çiçekleri çok güzeldir. Yaz aylarından
itibaren çiçeklenmeye başlar. Yeşil saplarının üzerinde
çiçekleri yaz ayından sonbaharın sonlarına kadar durur.
Bitkinin üretimi kökten ayırma yöntemi ile olmaktadır.
Alınan kökler direk toprağa ekilerek üretimini
sağlayabilirsiniz. Bu yöntem hem kolay hem de zahmetsiz
ve hemen sonuç veren bir yöntemdir.
Çim üzerine dikerek bahçe de hoş ve değişik bir etki
yaratabilirsiniz. Pampas otu çit bitkisi olarak da bahçe de
kullanabilir.

Kaynaklar: http://www.dogapeyzaj.com/urun-cortaderia-selloanarendatleri,bataklik-sazi,pampas-otu-1281.html
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2.4. ÜZÜM
Yurdumuzun bütün bölgelerinde olduğu gibi Güneydoğu
Anadolu bölgesinde Gaziantep ilinde en önemli tarımsal
faaliyetlerin başında bağcılık gelir. Ülkemizde yetiştirilen
gerek yerli gerekse de ithal üzüm çeşitleri ile bağcılık
önemli bir potansiyele sahiptir Bu kapsamda Gaziantep
ilinde yetiştirilen üzüm çeşitlerini şu şekilde inceleyebiliriz.
Asmanın sistematikteki yeri
Bölüm		

: Spermatophyta

Alt bölüm

: Angiospermae

Sınıf		

: Dicotyledoneae

Takım		

: Rhamnales

Familya		

: Vitaceae

Cins		

: Vitis

Alt cins		

: Euvitis muscadina

Tür		

: Vitis vinifera L.

Alt tür		

: Vitis vinifera ssp. Sylvestris Gimel.

		

Vitis vinifera ssp. Caucasia Vav.

		

Vitis vinifera ssp. Sativa D. C.

		

(Kültür asması)

26

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

27

GAZiANTEP’TE ÖNE ÇIKAN ÜZÜM
ÇEŞiTLERi VE ÖZELLiKLERi
Beyaz Sofralık Üzümler

Horoz Karası: Mavi siyah renkli, Uzun eliptik şekilli

Trakya İlkeren: Mavi–siyah renkli, yuvarlak şekilli, çok iri,

taneler çok iri,2-3 çekirdekli, tadı tanenlidir. Salkım

2-3 çekirdek içerir nötral tadındadır. Dallı konik şeklinde

Ata sarısı: Sarı renkli oval şekilde ve oldukça iri, 2-3

özellikleri kanatlı konik şekilli, çok iri ve dolgun yapıdadır.

salkımlar iri ve dolgun yapıdadır. Çok erken olgunlaşır.

çekirdek içeren nötral tadında, salkım olarak kanatlı

Orta mevsimde olgunlaşır. Karışık kısa budanır.

Karışık budanır.

konik şekilde, oldukça iri ve seyrek dolgun yapıdadır. Orta
geç mevsimde olgunlaşır. Kısa budama ister.
Barış: Sarımsı yeşil renginde, Yuvarlak taneli, taneleri
iri, çekirdeksiz ve nötral tadında salkımları şekil olarak
dallı konik şeklinde ve oldukça iri dolgun yapıdadır. Orta
mevsimde olgunlaşır. Kısa ve karışık budanır.
Hatun Parmağı: Sarı renkli taneler iğ uzun eliptik şeklinde
iri taneli,2-4 çekirdek içerir salkımlar dallı konik şeklinde
iri ve seyrek salkımlıdır. Salkım şekli dallı konik iri ve
seyrek yapıdadır. Orta mevsimde olgunlaşır. Kısa budama
gösterir.

Hönüsü: Kırmızı mor renkli, uzun eliptik şekilli çok iri,1-2
çekirdekli nötral tadında salkımlar dağınık dallı konik
şeklinde çok iri seyrek yapıdadır. Çiçek yapısı fonksiyonel
dişidir. Dökülgenle tozlayıcı olarak kullanılır.

Kurutmalık Üzüm Çeşitleri
Besni: Yeşil sarı renkli, uzun eliptik şekilli, oldukça iri,
salkımları oldukça sık, 1-4 çekirdek içerir ve tadı nötral
yapıdadır. Orta mevsimde olgunlaşır. Karışık budama
ister.

Sevgi Karası: Taneleri morumsu siyah renkli, oval şekilli,
Kızıl Banki: kırmızı renkli, oval şekilli,çok iri,2-3 çekirdekli
nötral tadında, orta mevsimde olgunlaşır, Kısa karışık
budama ister. Omuzlu kısa konik yapıda çok iri ve seyrek

çok iri, 1-2 çekirdek içerir, tadı nötral yapıdadır. Salkımlar
dallı konik şekilde, çok iri ve dolgundur. Orta erken
mevsimde olgunlaşır. Karışık budanır.

yapıdadır.

Italia: Yeşil sarı renkli, taneler hafif oval çok iri 1-2
çekirdekli tadı ise hafif misket aromalıdır. Salkımlar konik
piramit şekilli çok iri dolgun yapıdadır. Orta geç mevsimde
olgunlaşır. Karışık-kısa budanır.
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YETİŞTİRİCİLİĞİ

alınmalı, toprak örnekleri alınarak tahlil edilmeli, toprağa

karışması sağlanır. Azotlu gübrenin ise bağlara en uygun

Asmanın budanması çok bilgi ve beceri isteyen bir

Gelişme devresi oldukça uzun olan bir bitkidir. Günlük

uygun anaç seçilmeli yöneye uygun olarak fidanlar

verilme zamanı ilkbaharda ilk toprak işlemesinden hemen

teknik iştir. Bu nedenle asmanın fizyolojisini ve budama

ısı ortalaması 10 C° yi bulunca gelişmeye başlar ve

dikilmelidir. Bölgemizde, su geçirir olmak şartıyla killi

önce şubat-mart aylarıdır. Arzu edilirse azotlu gübrenin

esaslarını bilmek gerekir. Aksi halde üzümün kalitesi

sonbaharda ısı ortalaması bu derecenin altına düşünceye

topraklar çok verimli ve bağcılığa elverişli topraklardır.

ikinci yarısı nisan-mayıs aylarında da verilebilir. Asmalarda

düşmekte, verim azalmaktadır. Ekolojik ve kültürel

kadar gelişmesini sürdürür. Her üzüm çeşidi meyveleri

Tinli topraklar ise, kalite bağcılığı bakımından orta

özellikle çiçeklenme döneminden sonra makro ve

sebeplerin etken olduğu budamada esas, bir yıllık

iyi bir şekilde olgunlaştırmak için belirli bir ısı toplamına

derecede, fakat kantite bağcılığı için besin maddelerince

mikro besin elementlerini yapraktan püskürtme yoluyla

sürgünler üzerinde, üzüm çeşitlerine göre mahsuldar

ihtiyaç gösterir. Bağ kurulacak bölgenin yıllık aktif sıcaklık

zengin topraklardır. Killi-tınlı topraklar bağcılık açısından

verilmelidir. Aksi takdirde salkımlarda boncuklanma

gözlerin yerinin bilinmesi şartı ile asmanın kaldırabileceği

toplamının en az 1600 C° derece olması gerekir. Bitki

oldukça önemli topraklardır. Humuslu toprakların

dediğimiz irili ufaklı taneler oluşumu oluşması söz konusu

kadar verimli çubuk (göz) bırakmak ve lüzumsuz çubukları

kökleri ise toprak sıcaklığı 11 C° faaliyet göstermeye

bağcılık açısından önemi olmamasına rağmen iyi bir bağ

olacaktır.

kesmektir. Budama zamanı olarak görülen en hatalı

başlar ve 33 C° kök gelişmesi yavaşlar.

toprağında % 5-10 humusun bulunması arzu edilir.
Asmanın büyüyüp gelişmesi için topraktaki su miktarının

budama ocak 15 -şubat, hatta mart aylarında yapılması

Yıllık yağış miktarı yanında, yağışın dağılımı bağcılık

Doğru, dengeli ve zamanında yapılan gübreleme

daimi solma noktasının üstünde olması gerekir.

uygundur.( Don ayından hemen sonra) Erken budanan

bakımından çok önemlidir. Kış aylarında ve ilkbahar

bağcılıkta ürün miktarını ve kalitesini artırmakta ve

Asmanın hızlı gelişme devresi olan mayıs-haziran ayları

bağlar erken, geç budanan bağlar ise geç uyanır. Omca’ya

başlangıcında düşen yağmurlar asma için çok yararlıdır.

bağların hastalık, zararlı, dona karşı dirençlerini de

ile salkımların ben düşme zamanında (Temmuz ) kök

bırakacığımız ürün çubukları bağı budamadan önce

İlkbahar geç döneminde ve yaz başlangıcında devam

yükseltmektedir. Bu sebepten dolayı bağlarda iyi

bölgesinde yeterli su bulunmadığı hallerde omcaların

bize kendini gösterir. Eğer keseceğimiz sürgünlerde

eden yağışlar bitkide sürgünler 15-20cm olduğu

gelişmeyi sağlamak ve yeterli ürün alabilmek için

gelişmesi yavaşlar, yapraklar pörsür ve renkleri solar.

kalınlaşma varsa ürün çubuğunu fazla, incelme varsa az

dönemde özellikle mantari hastalıkların artmasına,

topraktan kaldırılan besin maddelerini yeniden toprağa

Salkımlardaki taneler normal iriliklerini alamaz ve

bırakılmalıdır. En önemli kriter bitkilere su yürümeden

çiçeklenme dönemindeki yağışlar ise tozlanmayı olumsu

ilave etmek gereklidir.

rengi donuklaşır, üzerlerinde güneş yanıkları artması.

önce yapılmalıdır. Gecikme olduğunda bağlarda kanama

etkileyeceğinden irili ufaklı meyve oluşmasına sebep

Genelde bağlar organik maddece fakir olan topraklarda

Yapraklarda ise içe doğru bükülmeler olacaktır. Böyle

dediğimiz olay söz konusu olacağından bitkilerde

olduğundan bağcılık yönünden sorunlar yaratmaktadır.

tesis edilmektedir. Bu nedenle bağlar için çiftlik gübresinin

durumlarla karşılaşınca bağın suya ihtiyacı olduğu

öz suyunu kaybedeceğinden istenmeyen durumla

uygulama sonbaharda yapılan budamadır. Bölgemizde

önemi daha fazladır. Ancak, çiftlik gübresi asmanın tüm

anlaşılmalıdır. Kış yağmurları normal düşmüşse yıllık

karşılaşılabilir. Yapılması gereken bir diğer budama

Bağlar yumuşak dokulu topraklardan hoşlanır. Organik

besin elementleri ihtiyacını karşılamayacağı için ticari

450- 550 mm toprak tarafından tutulmuş olan su bağların

ise yeşil budamadır. Kış budaması kadar önemlidir.

maddece zengin, kil ve kireç oranı düşük, humus

gübreler de kullanılmalıdır. Çiftlik gübresi toprakta

bahar gelişmesine yeterli olmaktadır. Sulama imkanı olan

Çiçeklenme döneminden sonra somak çıkarma, salkımda

bakımından orta dereceli topraklarda iyi geliştiğinden

bulunan besin maddelerinin bitki tarafından kullanılabilir

taban bağlarda birkaç defa sulama ve sulamalardan sonra

uç alma, yaprak alma, salkım seyreltme, sürgünde uç

bağ toprağının derin ve su tutma kapasitesinin yüksek

hale gelmesini, toprağın havalanmasını, su tutma

tava gelince toprak işleme çok iyi sonuç vermektedir. Kışın

alma, tepe alma gibi işlemlerin yapılması salkımlarda

olması istenir. Toprak yapısı köklerin gelişmesine müsait

kapasitesini yükseltir.

kurak geçmesi halinde bir de bağlar uyanmadan önce bir

kaliteyi artıracaktır.

olduktan sonra fakir topraklarda bile yetişebilir. Fakat

Bağlara verilecek gübre miktarının tesbiti çok fazla

su verilip ardından toprak işleme yapılması yerinde olur.

üzümlerde istenen kalite oluşmayabilir. Yerli asmalar

faktöre bağlı olan ve önceden bazı tahlilleri gerektiren

Bağa verilecek su miktarı iklime, toprağa ve çeşide göre

Zir. Müh. Kürşat ALP ASLAN

kendi kökleri üzerinde yetiştirildiğinde topraktaki floksera

bir işlemdir. Her bölgede hatta her bağda ihtiyaç duyulan

değişiklik gösterir. Toprağın üstten 60-70 cm’lik kısmı suya

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

zararlısına karşı oldukça düşük tolerans gösterirler.

mineral ve organik madde miktarını ayrı ayrı tesbit etmek

doymalıdır. Bunu anlayabilmek üzere sulama yapıldıktan

Fakat, asma anacı kullanılması gerekirse, anaç seçimine

daha sonra buna göre gübreleme yapmak en isabetli

sonra bir demir çubuk toprağa batırılmalı ve rahatça

dikkat edilmesi gerekir. Bir bölgede bağcılık yapılacaksa

yoldur. Çiftlik gübresi ile fosforlu gübreler sonbahar

ilerlediği derinlik suyun işleme seviyesi olarak kabul

öncelikle geriye dönük son 15-20 yıllık iklim değerleri

toprak işlemesi sırasında sıralar arasına verilerek toprakla

edilmelidir.

30

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Kaynaklar:http://www.organiktarimantalya.com/yetistiricilik/
uzumyetistir.htm

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

31

1. GAZİANTEP ASRİ MEZARLIK
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

C. ETKİNLİK / HABERLER

1.1. DÜNYADA MEZARLIK
ÖRNEKLERİ
Suudi Arabistan’da yaşayan Müslümanlar; Suudiler’de

1. Gaziantep Asri
Mezarlık

mezarlık yok gibidir. Onların inanışına göre beden ile
ruh arasındaki ilişkide, bedenin ruha karşı çok önemsiz
olması nedeniyle, ruhun bedeni terk etmesi olarak tarif
edebileceğimiz ölünün önemi çok azdır. Bu yüzden
mezarlar belli belirsiz olmalıdır diye düşünüyorlar.
Vahabiler gibi Müslüman olmalarına rağmen, dünyanın
en geniş mezarlıkları Kahire’de bulunmaktadır. Kentin
neredeyse üçte biri mezarlık… Kahire’ye bu yüzden
“mezarlıklar kenti” bile denilebilir. Bu kentte mezarlıkların
geniş olmasının nedeni ise yine inançları ile ilgili. Çünkü
onlar öldükten sonra geri dirileceklerine (reenkarnasyon)
inanıyorlar. Bu yüzden herkes ölüsünü, mezarlığa
ekonomik gücü oranında yaptırdıkları bir evin içine
gömüyorlar. Beklentileri mevta olan yakınlarının gelecek
yaşamda bu evi kullanmasıdır. Bazıları bir oda, bazıları
daha büyük evler yaparak ölülerini gömüyorlar. Ölülerini
korusun diye bu evleri çok fakir insanlara vermeleri
nedeniyle de mezarlıklar aynı zamanda yaşam yeri,
mahalle olmuşlar.
Avrupa’da da aynı şekilde dünya görüşlerini mezarlıklarına
yansıtmışlardır. Örneğin Romanya’da mezar taşları yok,
ama mezar tahtaları vardır. Asırlara dayanabilecek ağaç
cinslerinden yapılan mezar tahtalarına bakıldığında,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetleri
kapsamında çiçeklik alanların arttırımı, peyzaj ve çevre
düzenleme çalışmalarını tamamladı.
Asri Mezarlık’ta çiçeklik alanlar arttırılarak daha görsel
bir peyzaj uygulaması yapılmış oldu. Bu çalışmalarda
begonya, camgüzeli, vinka, petunya, kadife çiçeği ve

üzerlerine oyulmuş figürlerden orada yatanın yaşamında
neler yaptığını, hatta nasıl öldüğünü anlayabilirsiniz.
Novadeviçye, Moskova’daki mezarlık tam bir heykel
müzesi gibidir. Mezarlıkta orada yatanın yaşamı boyunca
yaptıklarını betimleyen heykel olarak yapılmış anıtları
görebiliyorsunuz.

sardunya gibi mevsimlik çiçekler kullanıldı.
Çiçeklik alanların yanında çeşitli peyzaj çalışmalarına da
yer verildi. Özellikle Askeri Şehitlik alanında pitosporum,
ateş çalısı ve gül olmak üzere çeşitli bitki dikimleri yapıldı.
Ayrıca mevcut bitkilerde bakım ve budama çalışmaları
da yine Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından
rutin olarak yapılıyor. Ayrıca Şehitlik’teki mezarlarda
deforme olan yerlerde mermer döşeme yapıldı. Yine duvar
üzerine perforje korkuluklar takıldı. Çiçeklik etraflarına
ise süs tuğlası döşendi. Kaldırım ve asfalt döşenmesi
yapılarak da alandaki çevre düzenlemesi sonlandı.
Yapılan bütün bu çalışmalar ile hayatımızda manevi
huzuru hissettiğimiz yerlerden biri olan Asri Mezarlık’ın
peyzajı eskisinden daha görsel ve daha bakımlı bir
görünüme kavuşturuldu. Yine alanda bakım ve onarım
başta olmak üzere peyzaj çalışmalarına da ağırlık
verilecektir.
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2. DOĞA ZEKASINI
KEŞFEDİN
“Yıllardır denizi tarif ediyoruz

1- Mantıksal- Matematiksel,

Yüzmeyi bilen, gösteren yok.

2- Sözel- Dilsel,

Acıktıkça balık veriyoruz.

3- Görsel – Mekansal,

Tutmayı bilen, gösteren yok.”

4- İçsel – Kişiye dönük,

Merhaba;

5- Sosyal-Kişiler Arası,

Sıcak büyülü diğer adı tatil olarak nitelendirdiğimiz

6- Müziksel-Ritmik,

yaz aylarından çıktığımız okulların açılmasıyla

7- Bedensel-Kinestetik

sorumluluklarımızın arttığı mesailerin ve meşguliyetlerin

8- Gardner geliştirdiği çoklu zeka kuramına sonradan

yoğunlaştığı doğanın yavaş yavaş altın rengine büründüğü

(1996’da) doğa zekasını da eklemiştir.

sonbahar mevsimindeyiz. Dergimizin bu bölümünde
çocuklarımızın eğitiminde önemli bir yeri olan zeka

Doğa zekası; bölgesel ya da küresel çevre değişikliklerini

kuramlarını genel olarak anlatıp doğa zekası hakkında

açıklama, ev hayvanları, doğa hayatı, bahçe ve park

bilgiler paylaşmayı hedefledik.

ilgisi, teleskop ya da mikroskop kullanarak doğayı

Nedir bu zeka alanları:

çekme davranışlarını kapsar. , hayvan ve diğer varlıkları

“içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler

inceleme, gözlemleme ve bunlara ilgi duyma becerisidir.

yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü

Bu zeka çevreye ait çok ince ayrıntıları ve örüntüleri fark

bulunan yetenek ve beceriler bütünü”

edebilme ve ele alabilme yeteneğidir. Doğacı zekaya sahip
öğrencilerin bazı özellikleri şunlardır;

Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle

Hayvanlara karşı çok meraklıdırlar.

birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler

Açık havada olmaktan hoşlanırlar.

yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da

Bahçede bitkilerle uğraşmaktan hoşlanırlar.

bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi

Doğadaki varlıkları tanıma ve sınıflandırmaya

için ortaya atılmıştır. Gardner, zekayı “içinde yaşanılan

meraklıdırlar.

toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi; her

Değişik bitkilere ve hayvanlara karşı ilgilidirler.

insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler

Bir hayvan besler ya da beslemek isterler.

bütünü” olarak tanımlamaktadır. Harward üniversitesi

Çevre kirliliğine karşı çok duyarlıdırlar.

profesörlerinden Howard Gardner, senelerce çocuklar ve

Doğa ile ilgili dergi, kitap ve filmleri takip ederler.

yetişkinler üzerinde yaptığı araştırmaları 1983 senesinde

Doğal olaylara karşı meraklıdırlar.

‘Zihnin Çerçeveleri’adlı kitabında toplayarak zekanın

Doğayla baş başa kalmaktan hoşlanırlar.

tek tip olduğu ve doğuştan sabit bir düzeyde olup aynı

Bu zekaya sahip olan insanlar, ziraat mühendisi, peyzaj

düzeyde kaldığı yönündeki eski inanışları ‘Çoklu Zeka

mimar, doğa bilimcisi, zoolog, teknisyen, bahçıvan,

Teorisiyle’ yıkmıştır. Gardnerd’a göre sekiz tip zeka vardır

veteriner, dağcılık, kimyager, arkeoloğ, fotoğrafçılık, tıp, ve

ve doğuştan her çocukta değişik düzeylerde bulunur.

biyoloji alanlarında başarılı olurlar.

küçük yaşlardan başlayarak, yaşam boyu bütün zeka

Bu zeka yeteneği olan çocuklarımız varsa geliştirmek için

tipleri geliştirilebilir. Bireylerin ne kadar zeki oldukları

mevsimlere göre hangi doğa etkinliklerini nasıl yapmalıyız

değil hangi alanda zeki olduklarını fark edip onu

beraber inceleyelim.

geliştirmesi ve kuvvetlendirmesi önemlidir. Kısaca nedir

Çocukların en çok merak ettiği soruyla başlayalım:

bu çoklu zeka türleri

Yapraklar neden renk değiştirir: (mümkünse ormanda ya
da parkta çocuklarınızla birlikte okuyun)
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Yapraklar sıcak yaz günlerinde ağacın köklerinden aldığı

Sonbaharda yerlere düşen kozalaklar hepimizin dikkatini

suyu havayı (karbondioksiti)ve güneşten gelen ışığı

çekmiştir. Doğada yaptığımız yürüyüş sırasında çeşitli

kullanarak ağacın büyümesi için gerekli olan enerjiyi

kozalaklar toplayalım. Eve geldiğinizde balkonda yada

sağlayan besini şeker oluştururlar. Ağaçlar günlerin

bahçenizde görebileceğiniz bir yere yerleştirin.

kısalmaya başlaması ve havaların serinlemesiyle
sonbaharın geldiğini anlar ve ardından gelecek kış
mevsimi için hazırlık yapmaları gerektiğini bilirler.
Yaz boyunca depoladıkları besinlerle kışı geçirmek
üzere dinlenmeye çekilirler. Gün ışığı ve su alamayan
yaprakların parlak yeşil renkleri böylece yavaş yavaş
kaybolur ve yerini kırmızı, sarı yada turuncu gibi yaprağın
içinde bulunan diğer renklere bırakır. işte sonbaharın
muhteşem görüntüsü böyle oluşur.
Örnekleri verilen etkinlikler doğanın eğitici özelliklerinden
esinlenilerek geliştirilmiştir.

Çocuğunuz parktan topladığı kozalaklara her gün bakarak
hava durumu hakkında tahmin yürütebilir. Nasıl mı?

Günlerin kısalması ve havaların serinlemesiyle doğada
farklı bir hareketlilik başlar. Sonbahar ,doğanın soğuk kış
aylarına hazırlık yaptığı mevsimdir .Renkleriyle kokusuyla
çok sevilen bu mevsimi çocuklarınızla doyasıya yaşamak
için ailece hatta çocuklarınızın arkadaşlarını davet
ettiğiniz doğa yürüyüşünden sonra aranızda guruplara
ayrılarak daha önceden hazırladığınız (aşağıda örnek

Kozalaklar havadaki nem durumuna göre pul şeklindeki

olarak verdiğimiz listeden faydalanabilirsiniz ve listeyi

kabukları açılır ve kapanır. Eğer havadaki nem oranı az

bulunduğunuz ortamın özelliklerine göre geliştirebilirsiniz)

ise pul kabukları açılacaktır. Bu kozalağın minik kanatlı

doğal malzemeleri belli bir süre içinde (10-15 dakika)

tohumlarını etrafa bırakmak için hazırlandığı anlamına

bulup getirmelerini isteyin. Bu oyunla çocuklar doğada

gelir. Kozalak tohumlarının rüzgarda yayılabilmesi

olmaktan, koşup hareket etmekten zevk alacaklar.

için kozalakların kuru ve nemsiz havaya ihtiyaçları

Doğa avcılığı oyun listesi:

vardır. Havadaki nem oranı arttıkça pul kabuklar tekrar

1 küçük 1 büyük çam kozalağı,

kapanmaya başlar. Böylece yağmur mu yağacak yoksa

1 tane kuş tüyü

güneşli bir gün mü olacak çocuğunuzla birlikte tahmin

Tohumlar

yürütebilirsiniz.

5 tane çam iğnesi
Küçük taşlar(6 tane)
Ağaç kabuğu
Üzeri böcekler tarafından delinmiş yaprak
Üç farklı renk ve boyutta yaprak vs
Çocukların merak duygularını oluşturacak zaman kavramı
geliştirecek etkinlik :
Meteoloji istasyonu kuralım..
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D. YAŞAM VE BİTKİ

1. Bunları Biliyor Musunuz?

Sonbahar mevsiminde çimlerin üzerine düşen yapraklar

Büyük bir kovayı inşaat kumuyla doldurup üstüne

düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlenmeyen yapraklar,

yaklaşık 1 lt temiz motor yağı dökerek bahçe aletlerinizi

çimlerin güneş ışığı almasını engeller, böylece kuru,

koruyabilirsiniz. Aletleri kumun içine batırıp çıkararak

kahverengi lekeler ve yosun oluşması gözlenecektir.

temizlenip yağlanmalarını sağlayabilirsiniz.

Yıldız çiçeği gibi yaz mevsiminde ekimini yaptığınız soğanlı
bitkileri topraktan çıkarın. Hava alan bir kutuda saklayın.

Ev bitkilerinin yapraklarını teker teker muz kabuğunun iç
kısmıyla silerseniz soluk görünümlü yapraklar canlanır.

Toprağınız besin maddesi bakımından fakirse besin
maddesi zengin gübre veya organik gübre ekleyerek
toprakla karıştırın. Bu, bahar aylarında açacak olan
bitkilerinizin kaliteliliğini artttırır.

Sardunya gibi soğuktan zarar görebilecek saksı bitkilerini
içeri ya da korunaklı bir yere alın.
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BUNLARI BİLİYOR

Oda kokusu nasıl yapılır? Şık bir kase içine, beyaz
sabunu ve portakal kabuğunu rendeleyin, biraz da
vanilya ekleyin. Arada karıştırın, odanızın havasını
değiştirin.

MUSUNUZ

Mutfak nasıl güzel kokar? Mutfağınızın güzel
kokmasını istiyorsanız, bir parça Alüminyum Folyo
üzerine tarçın serin. Bunu sıcak fırının içine koyun ve
fırının kapağını açık bırakın.

Hayat kolaylaştıran
en pratik bilgiler

Çamaşırlar nasıl güzel kokar? Çamaşırlarınızın güzel
kokmasını istiyorsanız; ütü suyuna lavanta özü
ekleyin.

Çamaşır nasıl yıkanır? Çamaşır makinesinin
yumuşatıcı gözüne sirke ve lavanta yağı koyunca,
çamaşırlar daha parlak ve güzel oluyor.

Saksının içine kahve filtresi koyarsanız saksının
dibindeki delikten toprağın dökülmesini
engelleyebilirsiniz..
Uykunuz gelirse ne yapmalısınız! Bir kavanozun içine
biraz çörek otu ve sirkeyi karıştırın. Kapağını kapatın,
uykunuz geldikçe açın ve koklayın. Gerçekten de
süper bir formül.
Daha canlı çiçekleriniz mi olsun istiyorsunuz?
• Çiçeklerinizin daha canlı olmasını istiyorsanız,
ısırgan otunu 1 hafta suda bekletin ve çiçeklerinizi bu
suyla yıkayın.
• Kuru fasulye veya nohut ısladığınız ya da
haşladığınız suyu atmayın. Çiçeklerinizi bu suyla
sulayın, faydasını göreceksiniz.
Çiçek fideleri nasıl korunur? Bahçeye diktiğiniz fidan
ya da fidelerin gövdelerini alüminyum folyo ile sarın,
donmaktan kurtarın.
Size gelen güllerin daha uzun yaşamasını istiyorsanız,
patatesi kesip vazonuza yerleştirin ve gülleri içine
saplayın.
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Tuvalet nasıl güzel kokar? Tuvalet ve banyolarınızın
mis gibi kokmasını istiyorsanız; tuvalet kağıdı
rulosunun iç kısmına aromatik yağlardan sevdiğiniz
birini seçip, birkaç damla damlatın. Rulodan kağıt
çekildikçe hoş koku savrulacaktır.
Kızartma kokusu nasıl giderilir? Kızartma yaptığınızda
mutfağınıza koku yayılmasını istemiyorsanız, bir
kapta sirkeli su kaynatın. Eğer bu işlemi yapmadan
kızartmanızı yaptıysanız, mutfaktaki kokuyu
gidermek için ızgaranın üzerine defneyaprağı, adaçayı
ve kekik yaprakları koyun. Kızartma kokularının
bütün eve yayılmaması için yağın içerisine 1-2 dal
maydanoz atın.
Lahana kokusu nasıl giderilir? Lahana yaparken,
1 elmanın kabuğunu soyun ve lahananın pişirme
suyuna ekleyin. Hem koku çabucak yok olacak hem
de lahananın hazmı daha kolay olacaktır.
Vazodaki çiçeklere nasıl bakılır? Bahçeden ya da
kırlardan toplanıp vazoya alınan çiçekleri, saplarının
uzunluğuna ve sayılarına uygun bir vazoya koymanız
gerekiyor. Sapların 3/4’ünün suda kalmasına dikkat
edin. İki günde bir sapların birazını kesin ve fazla
yaprakları temizleyin. Vazonun suyunu her gün
değiştirmeyi unutmayın.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
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2. KIŞA HAZIRLIK
2.2. KARIŞIK TURŞU

2.1. BASTIK
4 kişilik

Malzemeler:

Yapılışı:
3 su bardağı soğuk su tencereye alınır. Üzerine

Malzemeler:

pekmez ilave edilir ve kısık ateşte ocağa alınır. Diğer

4 su bardağı soğuk su

tarafta kalan 1 su bardağı su ile 4 yemek kaşığı

4 yemek kaşığı nişasta

nişasta sulandırılıp pürüzsüz hale gelene kadar

1 su bardağı pekmez

karıştırılır. Ocakta hafif ılımış olan su ve pekmez

1 su bardağı iri doğranmış ceviz

karışımına ilave edilir. Kaynayıp koyulaşınca
ocaktan alınır ve servis kaselerine konulup üzerine
ceviz konularak sıcak servis edilir.

Yapılışı:
Acur, salatalık ve biberler yıkanır ve kurulanır. Acur

1 kg turşuluk acur

ve salatalıkların tepe kısımları kesilir ve 2 veya 3

1 kg turşuluk salatalık

parçaya bölünür. Biberlerin sapları kesilir ve bıçakla

1 kg turşuluk Antep biberi

birkaç kesik atılır. Sarımsakların kabukları soyup

1 baş kuru sarımsak

ayıklanır.5 lt lik bir kavanoza en alta nohutlar sonra

10 -15 adet nohut

sarımsaklar ve diğer malzemeler ilave edilir. Başka

4 bardak sirke

bir karıştırma kabında su, sirke, limon tuzu ve tuz

1 fincan limon tuzu

karıştırılarak kavanoza ilave edilir. Suyu azsa biraz

1 çay bardağı tuz

daha su ilave edilerek kavanozun ağzı kapatılır ve

10 bardak kadar su

serin ve güneş görmeyen bir yerde 2 hafta kadar
bekletilip servis edilir.

Bilgen KÜLEKÇİ
GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitimi Kursları Eğitimcisi)
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3. YEMEK
3.1. ŞİVEYDİZ

3.2. BUHARA PİLAVI

Malzemeler:

Malzemeler:

500 gr kuşbaşı et

500 gr. Kuşbaşı et (iri doğranmış)

2 kg taze sarımsak

2 adet ayva

1 kg taze soğan

3 adet havuç

Yarım su bardağı nohut

2 adet elma

3 su bardağı süzme yoğurt

1,5 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı su

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı sadeyağ veya zeytinyağı

3 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı kuru nane

1 fincan tuzsuz badem

1 yumurta

1 fincan antep fıstığı

Tuz

4 yemek kaşığı tereyağ
1 fincan sıvıyağ

Yapılışı:
İri doğranmış kuşbaşı etler tencereye alınır üzerine

Yapılışı:

5 bardak soğuk su konulur. Su ısınmaya başladıkça

Öncelikle etlerimizi 1 fincan sıvıyağda yüksek

etin üzerinde oluşan köpükler alınır geceden

ateşte soteliyoruz ardından yemeklik doğradığımız

ıslatılmış nohutlar ilave edilerek et ve nohut

kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Domates salçasını

yumuşayıncaya kadar pişirilir. Diğer tarafta taze

ekliyoruz yaklaşık 4 su bardağı sıcak su ilave edip

soğan ve sarımsakların kabukları soyulur ve sadece

etler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Diğer

beyaz kısımları 3 cm boyunda kesilir. Yumuşayan

tarafta badem ve fıstıklarımızı haşlayıp kabuklarını

etin üzerine soğan ve sarımsaklar ilave edilir. Kısık

soyuyoruz. Ayva ve elmayı kabukları soyulmadan iri

ateşte 20-25 dakika pişirilir. Başka bir tencerede

kuşbaşı şeklinde havucu da halka şeklinde doğrayıp

süzme yoğurda yumurta ilave edilerek karıştırılır.

sıvıyağda kızartıyoruz. Diğer tarafta pirincimizi

Kısık ateşte bir taşım kaynatılır ve ocaktan alınır.

sıcak ve tuz ile yaklaşık yarım saat ıslatıyoruz.

Pişen et ve sebzeli karışıma yavaş yavaş ilave edilir.

Teflon bir tencereye pişen etlerimizi kızarttığımız

Küçük bir tavada yağ ısıtılır içerisine nane ilave

etlerimizi ve ıslatıp yıkadığımız pirincimizi ilave

edilir pişen yoğurtlu yemeğin üzerine ilave edilerek

ediyoruz. Etimizin suyunu pişireceğimiz pilava

servis edilir.

ilave edip çok fazla dipten karıştırmadan pilavımızı
pişiriyoruz. 4 yemek kaşığı tereyağı kızdırıp pişen
pilava ilave edip hafifçe karıştırıyoruz. Pilavımızı
büyük bir servis tabağına ters çeviriyoruz. Üste
kalan et ve meyveleri düzeltip üzerine tereyağında
kavurduğumuz badem ve fıstığı ilave edip servis
ediyoruz.
Afiyet olsun…
Bilgen KÜLEKÇİ
GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitimi Kursları Eğitimcisi)
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4. BİTKİ ÇAYLARI
Yazın bittiği sonbaharın havasını yavaş yavaş

hafif ılımış suyla demlenmesinin ana nedeni kaynar suyun

Kekik Çayı Nasıl Hazırlanır? Kekik çayı hazırlamak

Enginar Çayı: Büyükçe bir enginarı bütün olarak iyice

hissettirmeye başladığı mevsim geçişlerinin olduğu

bitkinin besin değerini azaltmasıdır. Bu aşağı yukarı

için demliğe çayı içeceğiniz bardak kadar su koyun ve

yıkadıktan sonra sapının tamamını kesin. Bu bölge acılık

şu günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeli,

bütün bitkisel çaylar için geçerli bir kuraldır. Su ılıdıktan

kaynatın. Suyu ateşin üzerinden aldıktan sonra 1 yemek

verebilir. Daha sonra kaynayan iyi suya yine bütün olarak

vücudumuzu yeni mevsim şartlarına karşı hazır duruma

sonra adaçayı ve kekiği karıştırarak metal demleme

kaşığı kurutulmuş kekik atın ve demliğin kapağı kapalı

atın ve 1 saat kaynatın. Bu süre sonunda suyun rengi açık

getirmeliyiz. özellikle gribal enfeksiyonlar ve soğuk

topuna koyun ve demliğe atın. Metal demleme topunuz

halde 10-15 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Kekik

kahverengine dönecektir. Ocağı kıstıktan sonra bir yarım

algınlıklarının keyfimizi kaçırdığı bu günlerde Uzmanlar

yoksa sorun değil, bitkileri demliğin içine direkt olarak

yapraklarının suyun içine inmesi için metal çay poşeti

saat daha bekletin ve ateşin üzerinden alın. Bu suyu çay

mevsimsel hava değişimlerinin bağışıklık sistemini

atabilirsiniz. Demliğin ağzını kapatıp 5-7 dakika kadar

tellerinden kullanabilirsiniz. Otun besin değerlerini

olarak içebilir dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz. Soğuk

etkilediği ve güçlendirmek için bitki çaylarının bize

demlenmesini bekleyin. Daha uzun bekletirseniz çayınız

kaybetmemesi için su kaynarken atmayın. Antioksidan

veya sıcak tüketebilirsiniz. Kan temizleyici, vücuttaki

yardımcı olacağını belirtiyor.

adaçayından dolayı acılaşabilir.

etkisi vardır. Öksürüğü alır. Hazımsızlığı giderir. Vücut için

zehirli maddeleri atmada, vücuda dinçlik vermede,

İşte bu dönemde bağışıklık sisteminizi

Gebelik ve emzirme gibi vücudun hassas olduğu

gerekli mineralleri içerir.

kalp adalelerinin kuvvetlenmesinde, üre ve kolesterolü

kuvvetlendirmenize yardımcı olacak bitki çayları ve

dönemlerde adaçayı içilmesi önerilmemektedir.

düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Mideyi

faydaları;

dezenfekte ederek rahat çalışmasını sağlar.

Mürver: Diğer İsimleri: Kara mürver, Şifalı mürver,
Terleme çayı, Patlangıç, Sambucus, Elder Sureau.
Antioksidan özelliğinin yanında bağışıklık sisteminizi
uyarır ve vücut direncini arttır.
Kullanım Şekli: Kuru çiçek ve kuru ya da yaş
yapraklarının karışımından 2 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak
kaynar suda 10 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde
edilen çaydan günde üç kez birer bardak içilir.
Elma çayı:
Zeytin yaprağı: Kuvvetli bir iltihap giderici ve ağrı kesici
özelliği bulunuyor.

kabuklarıyla birlikte küçük parçalar halinde kesilir ve

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Hazırlanır: Aktarlarda

sonra içine tarçın eklenir. Tarçın kabuk halindeyse 2-3

iki bardak suyun içinde 10 dk. kaynatılır. Kaynatıldıktan

bulabileceğiniz kurutulmuş zeytin yaprağını ya da evde
kendi kuruttuğunuz yaprakları çay hazırlamak için
kullanabilirsiniz. 2 bardak zeytin yaprağı çayı için 2-3 çay
kaşığı yaprak yeterli olacaktır. Yaprakları biraz ufaladıktan
sonra kaynamış suya atın ve 5-10 dakika demlenmesini
bekleyin. Daha sonra süzüp çayınızı içebilirsiniz. Etkisini
Adaçayı: Ağız ve boğazda meydana gelebilecek

Bu şifalı çayın tarifi için iki adet elma yıkanarak

görmek için günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.

adet kabuk tarçın ya da tarçın toz halindeyse 2 çay kaşığı
tarçın çayına ilave edilir. Tarçın ile birlikte 5 dk. daha
demlenerek elma çayı ocaktan alınır. Tarçınlı elma çayı 5
dk. soğutulduktan sonra içilebilir. Besin değeri yanında,
nefes darlığı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
Bedenin ve zihnin yorgunluğunu giderir. Sinirleri ve
adaleleri kuvvetlendirir.

enfeksiyonlara karşı etkilidir. Adaçayı, eğer tatlı
aromalardan hoşlanıyorsanız biraz acı gelecektir. Çayınızı
tatlandırmak için bal dışında alternatifleriniz de var.
Örneğin kekik, nane, kuşburnu, tarhun gibi diğer bitkilerle
birlikte demleyebilirsiniz. Adaçayı ve kekik karışımıyla
hazırlayacağınız çay için (4 bardaklık) 1 çorba kaşığı taze
kekik ve 1 çorba kaşığı taze adaçayına ihtiyacınız var.
Eğer kurutulmuş bitkiler kullanacaksanız her iki bitkiden
2’şer çay kaşığı (tepeleme) yeterli olacaktır. Daha ekşi

Kaynaklar: http://www.sifalibitkiler.us/archives/697
http://www.bitkicaylarininfaydalari.com/
http://www.bitkicaylarininfaydalari.com/
http://www.bitkicaylarininfaydalari.com/kekik-cayinin-faydalari/
http://www.sifalibitkitedavisi.com/elma-cayi-tarifi.html
http://www.bitkicaylarininfaydalari.com/enginar-cayinin-faydalari/

bir tat ve C vitamini takviyesi için 2-3 tam dilim limon
kullanabilirsiniz.
4 bardaklık suyu kaynattıktan sonra demliği ocaktan alın
ve suyun 2-3 dakika soğumasını bekleyin. Bitki çaylarının
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