Bahçemiz
Düzen ‹stiyor

Bir bahçeye sahip olabilmek ço¤umuzun hayalinde var. Bunun için bir kooperatife girip hayalimizi
diker, sonra da büyümesini bekleriz. Y›llar geçer ve sonunda 50-100 metrekarelik bir toprak
parças›na, içindeki mütevazi eviyle sahip oluruz. ﬁimdi s›ra bu toprak parças›n› iﬂlemeye, y›llar›n hayali
olan bahçeyi yaratmaya gelmiﬂtir. Her yeri çimenlik, çiçeklerle dolu, birkaç meyve a¤ac› olan bir
bahçe. Bu yaz›, bahçe tutkunlar›na, hayallerini gerçe¤e dönüﬂtürenlere bizden bir arma¤an olsun.
Bahçe tasar›m›nda yapaca¤›m›z ilk
iﬂ, bahçemizi ve yak›n çevresini analiz
etmek. Bu analiz için de öncelikle birtak›m sorulara yan›t aramam›z gerekiyor. Örne¤in, bahçenin yak›n çevresinde nerede manzara, nerede çirkin görüntü var, çevrede hoﬂa
gitmeyen bir koku kayna¤› var
m›, bina rüzgâr› hangi yönden
al›yor, güneﬂ alan ve almayan
k›s›mlar neresi, bahçeye hakim
olan manzaran›n yönü ne? Arazinin genel yap›s› ne; örne¤in
e¤imli mi? Toprak yap›s› nas›l?
Su kaynaklar›m›z neler, drenaj› nas›l? Bu türden sorular› sorgulay›p yan›tlad›ktan sonra,
mekan düzenlemesi yapaca¤›z.
Yani, ﬂuras› sebze bahçesi olaB‹L‹M ve TEKN‹K 78 Mart 2006

cak, ﬂuras› meyvelik olacak, bahçenin
ﬂu köﬂesi a¤açland›r›larak kapat›lacak,
ﬂurada da mevsimlik çiçekler yer alacak, ﬂu k›s›m oturma mekan› ve mangal yeri olacak gibisinden bir düzenle-

me. Ard›ndan da mekan tasar›m› yapaca¤›z. Yani bahçemizde kullanaca¤›m›z mekanlar›n, yürüme yollar›n›n, teras, pergola ve havuz gibi yap›sal elemanlar›n konum ve formlar›yla birlikte, nerelerde hangi bitkileri kullanaca¤›m›z›n tasar›m› bu. Bu
konunun uzmanlar› mekan tasar›m›nda kullanaca¤›m›z bitkilere ‘tasar›m bitkileri’ ad›n› vermiﬂler. Bu bitkiler, hava kirlili¤ini önleme, gürültüyü maskeleme, rüzgâr, toz ve gaz etkilerini
azaltma, kent formuna dinamik
etki verme, ulaﬂ›m akslar›n›, iklim koﬂullar›n› iyileﬂtirme gibi
yönleri ve estetik etkileriyle,
kent ve k›rsal çevreye önemli
katk›lar sa¤layan bitkilermiﬂ.

Biz de, bahçemizde bu tasar›m bitkilerinden hangileri yer alacak, o bitkileri
binan›n hangi k›s›mlar›nda kullanmak
gerekecek gibi sorular›n yan›tlar›n›
arayaca¤›z. ‹ﬂte bütün bu sorular› bir
plan üzerinde ele ald›¤›m›zda bahçemizi analiz etmiﬂ, teknik söylemle “survey” yapm›ﬂ olaca¤›z. Bundan sonras›
iﬂin yorucu ama en heyecan veren k›sm› olacak. Bahçemizi ortaya ç›karaca¤›z. Bu konuda bahçenin büyüklü¤üne ba¤l› olarak ya tek baﬂ›m›za ya ailemizle birlikte ya da kuraca¤›m›z bir
ekiple uygulamay› gerçekleﬂtirebiliriz.
Ancak bütün bu çal›ﬂmalar› yap›p bahçeyi ortaya ç›karmak, önümüzdeki y›llarda bahçemizde art›k herhangi bir
düzen yapmayaca¤›m›z anlam›na gelmiyor. Bahçemizi her bahar ve yaz aylar›nda elden geçirmek, eksiklerini ve
beklentilerini karﬂ›lamak art›k hayat›m›z›n bir parças› olacak.

‹lk ‹ﬂ Topra¤› ‹ﬂlemek
Bahçemiz için yapt›¤›m›z analizi uygulamaya baﬂlarken, ilk önce bahçenin
topra¤›n› düzene sokmak gerekiyor.
Çünkü bahçenin en önemli unsurlar›ndan olan bitkiler geliﬂebilmek için yumuﬂak, havalanm›ﬂ topra¤a gereksinim duyuyorlar. Oysa bizim bahçemizdeki toprak alt toprak, yani kaz›, dolgu
gibi parçalar içermekte, inﬂaat art›klar›yla dolu. Toprak toprak de¤il, belli
bir derinli¤e uzanan sert bir tabaka gibi, s›k›ﬂm›ﬂ. Bu nedenle ilk kez bahçe
kurarken, öncelikle toprak yüzeyini,
belli bir e¤im verecek biçimde düzeltmemiz (tesviye) gerekiyor. Yani bahçeye ekip dikece¤imiz bütün bitkilerin
besin maddelerinden, sudan eﬂit olarak yararlanmas› için iyi bir tesviye,
öncelikle de kaba tesviyesinin yap›lmas› önemli.
Drenaj, toprakta kültür bitkilerinin yetiﬂmelerine zararl› olan
fazla sular›n ya da batakl›klar›n
drenler aç›larak ak›t›lmas› ve kurutulmas› anlam›na geliyor. Yani
drenaj bahçe düzenlemesinde
önemli bir unsur. Bitkileri dikmeden önce dikkat etmemiz gereken
bir ö¤e. E¤er bahçemizde topra¤›n alt›nda bir kil tabakas› ya da
geçirimsiz bir tabaka gibi sert bir
toprak tabakas› varsa, sulama sular› ya da ya¤›ﬂlardan sonra sular
bu tabaka etraf›nda birikir ve bu

durum bitkilerin köklerinin zarar görmesine yol açar. Ayr›ca, su e¤er sulamadan sonra toprak üzerinde kal›yorsa sürekli nemli bir ortam olur. ‹ﬂte bu
nedenlerle bahçenin drenaj› çok önemli. Bu iﬂlemlerin ard›ndan da topra¤›n
yap›s›n› analiz ettirmemiz gerek. Analiz sonunda toprak içerisindeki bitkiye
yaray›ﬂl› bitki besin maddeleri, potasyum, fosfor ve kireç miktarlar› saptan›yor. Bu konuda Tar›m ve Köy ‹ﬂleri
Bakanl›¤›’n›n ilgili biriminden ya da ziraat fakültelerinin toprak bölümlerinden yard›m alabiliriz. Bu analiz sonras›nda topra¤›m›za uygun bitkileri seçmek de çok kolay olacak. Analiz için
toprak örne¤i al›n›rken dikkat edece¤imiz baz› noktalar var. Örne¤in, bahçemizde kullanmay› planlad›¤›m›z bitki
tipine uygun yöntemle örnek almal›y›z. Tek ya da çok y›ll›k otsu bitkilerde
topra¤›n yaklaﬂ›k 20 cm derininden örnek al›n›rken, çal› ya da a¤aç türleri
için topra¤›n derinlemesine örneklenmesi gerekiyor. Yani toprak örne¤inin,
20-40-60 cm gibi farkl› derinliklerden
al›nmas› gerekiyor. Toprak örne¤i al›n›rken de, toprak yüzeyini iyice temizleyece¤iz. Sonra kürek, gerekli olan
derinli¤e kadar bat›r›lacak. ‹lk al›nan

toprak bir kenara al›nd›ktan sonra
ikinci al›nan toprak örne¤ini temiz bir
le¤ene boﬂaltaca¤›z. Sonra bahçede
zik-zaklar çizerek toprak biriktirece¤iz. S›ra, bu topraklar› birbiriyle kar›ﬂt›r›l›p torbalanmas›nda. Al›nan toprak
örne¤inin de 1 kg'dan az olmamas›na
dikkat edece¤iz. Bu konuda yapaca¤›m›z son iﬂ, bir ka¤›da ad, soyad, toprak
örne¤inin nereden al›nd›¤› gibi bilgileri yaz›p örnek torbas›n›n içine koymamak ve analizin yap›laca¤› yere vermemek. Laboratuvardan ald›¤›m›z sonuçlar, bahçemizde kullanaca¤›m›z gübre
cinsi ve miktar› konusunda bize bilgi
verecek.
E¤er bahçemiz daha önce iﬂlenmiﬂ
bir bahçeyse, bu kez topra¤a bir tür
bak›m yapmam›z gerekecek. Çünkü
k›ﬂ geçirmiﬂ toprak, yo¤un ya¤›ﬂlar, so¤uklar nedeniyle sertleﬂmiﬂ ve dolay›s›yla havas›n› yitirmiﬂ oluyor. Ona eski
havas›n› kazand›rmaksa “belleme” ad›
verilen iﬂlemle olas›. Bel ya da bel küre¤i ad› verilen, ucu kürekten daha sivri ve dik olan bir bahçe aletiyle topra¤› belleyece¤iz. Bu da topra¤› bir kürek derinli¤i kadar altüst etmemiz demek. Sonra ortaya ç›kan büyük toprak
kütlelerini çapayla parçalay›p, t›rm›kla
kaba tesviyesini yapaca¤›z. Asl›nda bu iﬂlemler yeni kuraca¤›m›z bahçe için de geçerli.
Topra¤›n bellenmesi ve havaland›r›lmas›n›n ard›ndan,
toprakla ilgili yapmam›z gereken birkaç iﬂlem daha var:
Topra¤› azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddelerince
zenginleﬂtirmek. Bu zenginleﬂtirmeyi de gübrelemeyle sa¤layaca¤›z. Zaten yapt›rd›¤›m›z
toprak analiziyle, kullanaca¤›m›z gübre miktar› ve cinsi de
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ortaya ç›km›ﬂt›. Böylece bitkilerimize
zehirli etki yapacak miktarda gübre
kullanmam›z da söz konusu olmayacak. Gübreleme sayesinde topra¤›m›z
bitkinin istedi¤i s›cakl›kta olacak, yine
gübrenin su tutma özelli¤i nedeniyle
toprak nemli de kalacak. Ayr›ca gübrelemeyle, besin maddeleri yönünden
zenginleﬂen topraktan istedi¤i besinleri alabilen bitkiler, sa¤l›kl› görünümleriyle hemen dikkat çekecek. Bitkilerin
yapraklar› daha koyu renkli, renk renk
çiçekleri kocaman ve çok olacak. Çimenler de daha gösteriﬂli ve sa¤l›kl›
görünecek.
Organik ve kimyasal olmak üzere
iki tip gübre var. Kimyasal gübrelerin

Çim alanlarda da, yaz ve bahar aylar›nda
yabani ot temizli¤i yapmam›z gerekir.
Bu temizli¤i bahçemizin büyüklü¤üne
göre elle ya da bahçe el aletleriyle yapabiliriz.
Çok büyük bahçelerde de çime zarar vermeden
yabani otlar› öldüren ilaçlar kullanabiliriz.
‹laçlamay›, rüzgârs›z ve ›l›k günlerde
yapmam›z gerekir.

Çimenli¤imiz...
Bahçemizde çimenlik oluﬂtururken çimi kar›ﬂ›m olarak kullanaca¤›z. Bu kar›ﬂ›m içinde kullan›lan türlerin kendilerine göre birtak›m özellikleri var. Örne¤in biri, hal› gibi bir doku oluﬂturmas› nedeniyle kar›ﬂ›ma girecek. Di¤er çeﬂit çim,
çok h›zl› yay›l›p alan› kaplad›¤› için; bir di¤eri önce ç›k›p di¤erlerinin ç›kmas›na destek oldu¤u
için kullan›lacak. Hemen belirtelim, e¤er bu çimlerden birini al›p kullan›rsak; örne¤in hemen yay›lan› kullan›rsak, ilk baﬂta h›zla ç›k›p yemyeﬂil
bir görüntü vermesiyle hoﬂumuza gitse de, uzun
ömürlü bir çim olmad›¤› için birkaç y›l içinde ortadan kalkacak. Oysa onun görevi, o kar›ﬂ›mdaki di¤er türlerin çimlenip alan› kaplamas›na destek vermek. Hemen ç›kar, gölge oluﬂturur ve di¤er türlerin yeﬂillenmesine uygun koﬂullar› sa¤lar. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta da bahçemizin çevresel özellikleri. Örne¤in bahçemiz
genelde gölgeyse, gölgeye dayan›kl› kar›ﬂ›m kullanaca¤›z; e¤er sürekli güneﬂ alan bir yeri yeﬂillendireceksek güneﬂe dayan›kl› kar›ﬂ›m olacak.
E¤er ibreli bitkiler bahçemizde olacaksa buna uygun kar›ﬂ›m alaca¤›z; çünkü ibreli bitkilerin ibreleri döküldü¤ünde topra¤a asidik bir karakter
kazand›r›rlar. Örne¤in, çamlar›n, ladinlerin alt›nda çimler pek geliﬂmez; genelde bahçenin di¤er
k›s›mlar› çimenlik olur bu a¤açlar›n alt› kel kal-
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m›ﬂ gibidir; iﬂte bu nedenle a¤aç altlar›nda da o
koﬂullara dayan›kl› çim kullanmam›z gerekiyor.
Bu konuda da uzman firmalara dan›ﬂarak bilgilenebiliriz.
Çim kar›ﬂ›mlar›nda metre kareye at›lmas› gereken çim miktar› da belirlenmiﬂ. Bu miktar, kullan›lacak kar›ﬂ›ma ve çim ekilecek mevsime göre
de¤iﬂmekte. Çim ekimi için uygun mevsim may›s
ile haziran aylar›n›n ortas›ndaki bir ayl›k süre.
Daha sonraki s›cak dönemde, yani haziran›n ikinci yar›s›yla 15 eylüle kadar olan dönemde çim
ekimi do¤ru de¤il. 15 eylül sonras› ile 15 ekim
aras›ndaki bir ayl›k süre de ikinci çim ekim dönemi olarak seçilebilir. Örne¤in may›s ortas›nda
metre kareye 20-30 gr hesaplanm›ﬂ olsun; sözünü etti¤imiz dönemler d›ﬂ›nda çim ekimi yaparsak bu miktar› art›rmak zorunda kal›r›z. 20 gr,
90 gr’a kadar ç›kabilir. Bu da gereksiz masraf
demek.
Çimenlik oluﬂturmak için de öncelikle topra¤›n kaba tesviyesini yapmam›z gerekiyor. Sonras›nda toprakta oluﬂan toprak parçalar›n›, kesekleri k›raca¤›z. Çim tohumlar› çok küçük oldu¤u

kullan›m› çok kolay; ayr›ca daha yo¤un olmalar› nedeniyle de tercih ediliyorlar. Özellikle bitki kal›nt›lar›, kireç
ya da kireçli maddelerle haz›rlanan ve
azot, fosfat ve potasyumu de¤iﬂik miktarlarda bulundurabilen kompoze gübreler, bahçemizde kullanaca¤›m›z bitkilerin tamam› için büyük kolayl›k sa¤layacak.
Gübrelemenin, topra¤›n fiziki ve
kimyasal yap›s›na göre yap›lmas›n›n
yan› s›ra, bitkinin istekleri ve iklim koﬂullar›na uygun olarak da yap›lmas›
gerekiyor. Örne¤in, do¤al gübre kullan›yorsak gübrenin yanm›ﬂ olmas› gerekmekte; çünkü iyi yanmam›ﬂ gübrenin iç s›cakl›¤› çok fazla olaca¤› için
at›lan bitki tohumlar›n› yakabilir. Yanm›ﬂ gübre, bir y›l bekletilmiﬂ ah›r gübresi anlam›na geliyor. Bekleme süresinde canl›l›¤›n› yitirdikliri için bu gübrelerin içinde yabanc› otlar›n tohumlar› bulunmuyor; bu da bizim bahçemizde yaln›zca istedi¤imiz bitkilerin olmas›n› bir ölçüde sa¤l›yor. Ancak gübre
aﬂ›r› beklemiﬂ olursa da iyi sonuç vermiyor. Bu konuda özellikle bilmemiz
gereken birkaç nokta daha var: Yanmam›ﬂ gübreler aras›nda en güçlü
olan, kuﬂ gübresidir; bu gübre besin
maddeleri aç›s›ndan oldukça zengin.
için belli derinli¤e düﬂmeli; teorik olarak her tohum, kal›nl›¤›n›n iki kat› derinlikte bulunmal›.
Daha derine giderse ya geç ç›kar ya da çimlenmez; dolay›s›yla derinli¤i sa¤layabilmek için ince
tesviye yapmak, yani kesekleri k›rmak, alt toprak
haz›rl›¤›n› yapmak gerekiyor. Bu sayede sulama
s›ras›nda baz› yerlerde sular›n göllenmesi, baz›
yerlerde suyun ak›p topra¤›n yeteri kadar su almamas› sorununun önüne de geçece¤iz. Sonra
silindirle toprak üzerinden geçip, topra¤›n hafif
s›k›ﬂmas› sa¤lanacak; ard›ndan da çim kar›ﬂ›m›
serpme yoluyla eﬂit miktarda at›lacak. Çimi ekerken de dikkat etmemiz gereken noktalar var:
Ekim s›ras›nda rüzgârl› hava olmayacak; çünkü
rüzgâr, çim tohumlar›n›n çok hafif olmas› nedeniyle da¤›lmalar›na yol açar; ikincisi, günün gölge saatlerinde bu ekimi yapmal›y›z, yani sabah
ya da akﬂama yak›n saatlerde. Ekimden sonra
çim tohumlar› üzerine elenmiﬂ gübre sermemiz
gerekiyor. Gübreyi 1 cm kal›nl›¤›nda tohumun
üzerine att›ktan sonra silindirle üzerinden geçip,
sulayaca¤›z. ‹lk biçime kadar yaklaﬂ›k 1 ay, günde iki kez ve günün serin saatlerinde sulama yapaca¤›z. Daha sonra ilk biçimi yapaca¤›z. ‹lk biçimde de kesinlikle çim biçme makinesi kullanmayaca¤›z; çünkü bu makine biçerken ayn› zamanda çeker; bitkiler kökünden sökülece¤i için
ilk biçimi makas ya da t›rpanla yapaca¤›z. ‹lk biçimden sonra, aya¤a kalkan köklerin oturmas›
için hafif silindirle bir kez daha üzerinden geçece¤iz. Sonras› m›? Her yer yemyeﬂil olacak.

Ancak kuﬂ gübresini özellikle çimlerin
tohumlar›n› kapatmak amac›yla kesinlikle kullanmayal›m; çok güçlü oldu¤u
için tohumlar› yak›yor. At gübresi de
bu konuda iyi bir seçim de¤il. Domuz
gübresiyse çok a¤›r kokar. Asl›nda,
yanmam›ﬂ gübrelerin tümü çok kötü
kokular›n ortaya ç›kmas›na yol açar.
Yani bahçemizi kurarken do¤al gübre
kullanacaksak en iyisi, yanm›ﬂ s›¤›r ya
da koyun gübresi. Uzmanlar bu konuda bir öneride de bulunuyorlar: “Bahçenizden her üç y›lda bir, üç metre aral›kl› noktalardan 5 - 30 cm ve 30 - 50
cm derinliklerinden örnekler alarak,
bunlardan 500 gr’l›k bir kar›ﬂ›m haz›rlad›ktan sonra "toprak-gübre" analiz
laboratuvar›na verin. Böylece topra¤›n›za aﬂ›r› gübre vermenin önünü t›kayarak çevreci bir davran›ﬂta bulunmuﬂ
olacaks›n›z” diyorlar.
Bahçemizdeki topra¤›n yap›s›na
farkl› kar›ﬂ›mlar da katabiliriz; örne¤in
aﬂ›r› killi topraklar›n iﬂlemesi için torf
(turba) ve kum ilavesi yap›lmas› öneriliyor. Ayr›ca killi topraklarda yüksek
su tutulmas› nedeniyle bitki köklerinde çürümeler olabiliyor. Bu nedenle
bu tür yerlerde kulland›¤›m›z gübrenin yan› s›ra torf ve kum kar›ﬂ›m› öneriliyor. Organik toprak düzenleyicisi

Kurak ekolojik koﬂullarda, bitkilerin su d›ﬂ›nda bak›ma da (özellikle yabani ot kontrolü) gereksinimleri var.
Bu nedenle, çiçekli yer örtücüler, bu tür yerlerde yeﬂil zemin etkisine canl›l›k katacak bitkiler.

olan torf, köklerin etraf›ndaki topra¤›n
hava ve nemlili¤ini düzenleyerek ideal
bir büyüme ortam› sa¤l›yor. Torf, yosun ve di¤er batakl›k bitkilerinin su alt›nda kalm›ﬂ, çürümüﬂ ve kal›n yataklar meydana getirmiﬂ oluﬂumlar›. Azot
d›ﬂ›nda besin maddelerince fakir olan
torfun su tutma kapasitesi çok yüksek
ve tuttu¤u suyu bitkinin ihtiyac›na göre yavaﬂca b›rak›yor. Topra¤›n yap›s›n›
gevﬂeterek ve havaland›rarak bitki
köklerinin sa¤l›kl› geliﬂimini sa¤l›yor.
Kumlu topraklar›n içine kat›larak suyun ve besinlerin tutulmas›na yard›mc› oluyor. Yüzey kaz›mas›, eski bitkisel

Do¤al Bitkilerimiz
Do¤al bitkiler bir bölge içerisinde o bölgeye
özgü iklim, toprak, ya¤›ﬂ, kurakl›k ve don gibi fiziksel ve biyotik özelliklere ba¤l› olarak evrimleﬂirler ve o bölgedeki yerel bitki topluluklar›nda bulunan di¤er türlerle karﬂ›l›kl› etkileﬂim içerisinde bulunurlar. Do¤al bitki örtüsü bir yandan yaﬂam ortamlar›ndaki di¤er canl› ve cans›z unsurlardan etkilenirken di¤er yandan onlar›n varl›¤› ve çeﬂitlili¤i aç›s›ndan en önemli etkenlerden birisini oluﬂturur. Bu ﬂekilde do¤al bitkiler bulunduklar› koﬂullara kusursuz biçimde uyum göstermelerini sa¤layan belirli özelliklere sahip olurlar ve bu özellikleriyle peyzaj düzenleme, koruma ve restorasyon
projeleri için son derece önemli seçenekler sa¤larlar.
Do¤al bitkiler, yerel çevre koﬂullar›na en iyi
uyum sa¤layan bitki türleridir ve her ﬂeyden önce
geniﬂ ekolojik ölçeklerde do¤al canl› topluluklar›n›n yaﬂam›na önemli katk›lar sa¤lar. Birçok estetik ve iﬂlevsel özelliklerinin yan›s›ra topra¤›n verimlili¤ine katk›da bulunurlar, erozyonu azalt›rlar,
yaban yaﬂam› için besin ve bar›nak sa¤larlar, sa¤l›kl› bir ekosistemin oluﬂturulmas›na ya da onar›lmas›na katk›da bulunurlar ve genellikle, birçok yabanc› yurtlu bitkiye k›yasla yerel çevre koﬂullar›na
en iyi ﬂekilde uyum sa¤layarak daha az gübre, ilaç
gibi kimyasal madde girdisine ve di¤er bak›m önlemlerine gereksinim gösterirler.

Türkiye oldukça zengin bir bitki çeﬂitlili¤ine
sahiptir. Avrupa'n›n birçok ülkesi yan›nda, komﬂusu olan ülkeler aras›nda da bitki taksonu (türe ait
alt gruplar) say›s› aç›s›ndan en zengin ülkedir.
Türkiye'de 8715 türde 10 bin 400 takson yer al›rken bu rakam Suriye'de 3500, ‹ran'da 7000, Bulgaristan'da 3300, Almanya'da 2500 ve ‹ngiltere'de 2000’dir. Türkiye endemik bitkiler aç›s›nda
da dünyan›n dikkat çeken ülkelerinden birisidir.
9000 çiçekli bitki türünden yaklaﬂ›k 3000 tanesi
endemik olup bu say›, bütün Avrupa ülkelerinin
2500 olan endemik türlerinin say›s›ndan daha fazlad›r. Böylesine zengin do¤al bitki varl›¤›na sahip
ülkemizdeki yeﬂil alan uygulamalar›nda bu zengin
kaynaktan son derece az yararlan›ld›¤› aç›kça görülebiliyor. En küçük ev bahçesinden kamu ku-

örtünün s›yr›lmas› ve yerine yeni kaliteli bahçe topra¤› serilmesi de di¤er
çözümler. Kumlu topraklarsa hafif ve
geçirimli yap›s›na ra¤men suyu tutmamas› nedeniyle sorunlu. Bu tür topraklarda yaﬂam süren bitkiler, besin maddelerini h›zl›ca kaybediyorlar. Bu tür
topraklar da, gübrenin yan›s›ra torf ilave edilerek düzene sokuluyor.

Bitki Seçimi
Bahçemizi kurarken 8 ayr› tipte bitki kullanmam›z olas›. Yani seçim yapabilece¤imiz a¤açlar, a¤açç›klar, çal›lar,
rumlar›n›n bahçelerine, parklardan yol ve refüj düzenlemelerine kadar tüm yeﬂil alan uygulamalar›nda kullan›lan bitkilerin çok büyük bir k›sm›n›, ekzotik (yabanc› yurtlu) bitki türleri. Bu uygulamalarda kullan›lmak amac›yla bitki materyali üreten
ve pazarlayan fidanl›klar›m›zda da, talebe paralel
olarak büyük ölçüde ekzotik bitki türlerinin üretim
ve sat›ﬂ› yap›lmakta, do¤al bitki türlerine yönelik
uyum ve üretim çal›ﬂmalar›na, baz› kamuya ait fidanl›klar d›ﬂ›nda hemen hemen hiç yer verilmemekte.
Dünyadaki birçok ülkede, do¤al bitki türlerinin kullan›m›na yönelik e¤ilimler giderek art›yor,
hatta yabanc› yurtlu bitki giriﬂini s›n›rland›rarak
do¤al bitki türlerinin kullan›m›n› teﬂvik etmek
amac›yla çeﬂitli düzenlemeler yap›l›yor ve buna yönelik olarak de¤iﬂik kademelerde örgütlenmeler
oluﬂturuluyor. Ülkemizdeyse dünyadaki bu geliﬂmelerin tam aksine, her geçen y›l artan süs bitkileri materyali gereksinimine yönelik talepler ekzotik bitkilerle karﬂ›lan›yor, hatta bu bitkilerin birço¤u da ithal yoluyla, ço¤unlukla da kontrolsüz olarak, yurtd›ﬂ›ndan getiriliyor. Ülkemizde konuya
yönelik yasal ve yönetsel düzenlemelerdeki eksiklikler, do¤al de¤erlerimizin tan›t›m ve korunmas›na yönelik araﬂt›rma, e¤itim ve bilinçlendirmenin
yetersizli¤i, süs bitkilerinin üretim ve pazarlamas›nda konuya yeterince önem verilmemesi, bu konudaki en temel sorunlar.
Doç. Dr. Mehmet Emin Bar›ﬂ
AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Böl.
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sar›l›c›lar, çiçekler, yerörtücüler, çim
ve mozaik bitkileri var. Bu bitkilerin
bitkibilimde tan›mlar› da var. Örne¤in,
kökü, gövdesi, dallar›, yapraklar› ve tepe tac› olan ve boylar› 5m'den fazla
olan, odunsu yap›da ve genelde tek
gövdeli bitki, a¤aç olarak tan›mlan›yor.
Yüksekli¤i 1 - 5 metre aras›nda olan,
yani “bodur” olarak tan›mlanan a¤açlara da a¤açç›k deniyor. Çal›lar›n da tepe, gövde, dal, yaprak ve kökleri var,
ancak yerden itibaren çok gövdeli olarak geliﬂiyorlar ve boylar› en fazla 2
metre oluyor. Çal›lar›n dallar› birbiri
üzerine girmiﬂ biçimde
ve dikenli de olabiliyor.
Çok y›ll›k bu bitkilerin
melez olan ve renkleriyle
hemen göz dolduran tiplerine uzmanlar “köken
bitkiler ad›n› veriyorlar.
Duvarlara, kameriyelere,
a¤açlara sar›larak büyüyen y›ll›k ya da çok y›ll›k
bitkilerse t›rman›c›lar olarak tan›mlan›yor. Y›ll›k,
iki y›ll›k ve çok y›ll›k, çeﬂitli renklerde yapraklar›
olan, k›sa boylu bitkiler
de çiçekler. Çiçeklerin
çok de¤iﬂik renkleri ve
ola¤anüstü güzel kokular› da olabiliyor. Gövdeleri
ince uzun, bol yaprakl›,
çiçekli ya da çiçeksiz, sürünücü ya da sar›l›c› bitkilerse yerörtücüler ad›n›
al›yor. Yerörtücüler y›ll›k, iki y›ll›k, çok y›ll›k bitkiler. Genelde bu¤daygiller ailesinin bitkisi olan
1-4 cm boylanabilen ve
girdi¤i alana yemyeﬂil bir
görüntü kazand›ran bitki
de çim. Kaya ve su birimlerini süsleyen, de¤iﬂik renkte, yumuﬂak gövdeli,
y›ll›k, çok y›ll›k bitki türleri de mozaik
bitkiler.
Ancak bu bitkileri seçerken bulunulan bölgenin iklimi, arazi yap›s›, güneﬂlenme durumu gibi birtak›m özellikleri
de dikkate almak gerekiyor. Örne¤in,
Orta Anadolu nisbi nem oran› oldukça
düﬂük bir bölge. Bu bölgede yaﬂ›yorsan›z ve bahçenize Karadeniz Bölgesi’nin ya da daha nemli iklime sahip
bölgelerin bitkilerini dikti¤inizde, baﬂar›l› olma ﬂans›n›z çok az. Burada ya
Orta Anadolu Bölgesi bitki örtüsündeB‹L‹M ve TEKN‹K 82 Mart 2006

ki bitkileri ya da o bölgeye benzer iklime sahip bölgelerin bitkilerini kullanacaks›n›z. Karadeniz Bölgesi de nemli
bir bölge ve toprak yap›s› asidik özelli¤e sahip. Orada da Akdeniz Bölgesi’nin bitkilerini kullanamazsan›z. Biraz önce verdi¤imiz örne¤i biraz daha
açal›m: Ankara karasal iklime sahip bir
yer. K›ﬂlar› don olay›n›n çok yo¤un yaﬂand›¤› bir kentimiz; yaz›nsa s›cak ve
kurak, nisbi nem oran› çok düﬂük. Dolay›s›yla burada bahçe düzenlemesi s›ras›nda kurakç›l (step) bitkilere yer
vermemiz gerekiyor. Yani, i¤de, yabani

Türkiye endemik bitkiler aç›s›ndan da dünyan›n dikkat çeken ülkelerinden birisi. Böylesine zengin do¤al bitki varl›¤›na sahip ülkemizde bahçelerimizi do¤al bitkilerimizle ﬂenlendirmek hiç de zor de¤il.

i¤de, do¤al Berberis (han›mtuzlu¤u)
türleri, mevsimlik çiçeklerde de Arabis,
Alyssum gibi, baz› karanfil türleri gibi
bitkileri kullanabiliriz. Bunlar Ankara
koﬂullar›na uyum sa¤lad›klar› için, fazla masraf yapmadan düzenlemelerimizi gerçekleﬂtirebilece¤imiz bitkiler.
Ama elbette bu bitkileri de do¤al formlar›na uygun olacak yerlere dikmeliyiz.
Tamamen güneﬂ alt›nda yetiﬂen bitkiyi, gölgeye dikersek o bitki geliﬂmesini

gösteremeyecek. Bitkiler, ›ﬂ›k gereksinimlerine göre de farkl› özellikler gösteriyor ve ›ﬂ›k bitkileri, gölge bitkileri
ve yar› gölge bitkileri olarak gruplan›yorlar. Bu gruplarda yer alan bitki türlerinin de en iyi ﬂekilde yetiﬂebilecekleri optimum ›ﬂ›k dereceleri söz konusu.
Bitkinin bu iste¤i yerine getirilmeyecek olursa, bitki fonksiyonlar› yavaﬂl›yor ve uç noktalarda bitkinin ölümü
söz konusu oluyor. Sözün özü, bitkinin yaﬂam›n› devam ettirebilmesi ve
bekledi¤imiz formu alabilmesi için öncelikle bulundu¤umuz bölgenin bitkilerini seçip kullanmam›z
gerekiyor.
Ev bahçeleri küçük ölçekli bahçeler oldu¤u için
burada yap›yla bitkinin
iliﬂkisini de iyi kurmam›z
gerekiyor. Örne¤in küçük
bir ev bahçesine 10 y›l
sonra 15 m taç yapacak,
30 metre yükselecek bir
bitkiyi dikersek, gelecekte
dallar› camdan içeri girecek ya da kökleriyle yap›ya zarar vermesi gibi birtak›m sorunlar yaratacak.
Bu durum karﬂ›s›nda da
biz ya bu bitkiyi budamak
ya da formunu bozmak zorunda kalaca¤›z. Yani bahçemizin
büyüklü¤üyle
orant›l› bitkileri seçmek
zorunday›z; bu bitkiler genelde çok fazla boylanmayan bodur bitkiler ya da
çok fazla taç yapmayan
bitkiler olacak. ﬁimdi birçok bitkinin kültür formu
da üretildi. Örne¤in meﬂe
a¤ac›n›n do¤al formunu
kulland›¤›m›zda çok geniﬂ
taç yapar, bunun fidanl›k koﬂullar›nda
üretilmiﬂ kültür çeﬂitlerini kulland›¤›m›zda, binaya zarar vermeden, güneﬂini, ›ﬂ›¤›n› kesmeyecek biçimde bir form
oluﬂturabilece¤iz.
Sulamada kullanaca¤›m›z su da çok
önemli. Baz› bölgelerdeki su, bileﬂimi
dikkate al›nd›¤›nda bahçe sulamada
kullan›lmaya elveriﬂli olmuyor ya da
bitki için zararl› olabilecek maddeleri
içeriyor. Bu nedenle kuyu suyu kullanacaksak, kullan›mdan önce kesinlikle
analizini yapt›rmam›z gerekiyor. Analiz sonucunda, içme ya da sulamaya elveriﬂlili¤i konusunda bize bir rapor ve-

rilecek. E¤er bu analiz yap›lmazsa ve
kulland›¤›m›z su sulamaya elveriﬂli de¤ilse bitkilerimiz ya ölür ya da büyük
zarar görür. Bu konuda yak›n geçmiﬂte yaﬂanan bir olay› an›msayal›m. Ankara Eryaman’da 1. etap uygulamalar›
s›ras›nda henüz ﬂehir suyu ba¤lanmad›¤› için ﬂu anda Göksu Park› olarak
bildi¤imiz park›n içerisindeki göletten
al›nan su, sulamada kullan›ld›; bir süre
sonra çimler k›rm›z› renk almaya, bitkilerin yapraklar› kurumaya baﬂlad›,
bir k›sm› da öldü. Araﬂt›r›ld›¤›nda sulamada kullan›lan suda bor minerali oran›n çok yüksek oldu¤u saptand›. Asl›nda bor minerali, bitki geliﬂimi için
önemli 16 temel bitki besininden biri.
Topra¤›n üst tabakalar›ndaki borun
ço¤unlu¤u çürümüﬂ bitki dokular›ndan kaynaklan›yor. Bor, bitkilerde ﬂekerin hormon faaliyeti üzerindeki etkisini, fotosentez miktar›n›, köklerin büyümesini ve havadan emilen karbon dioksit miktar›n› art›r›yor. Hücre büyümesi ve yap›s›n›n korunmas›nda rol
oynayan borun eksikli¤i, hücre duvarlar›n› inceltici etki yap›yor. Ancak verdi¤imiz örnekte de oldu¤u gibi, borun
çok yüksek deriﬂimde bulunmas› zehir
etkisi yapabiliyor.
Bitki seçiminde evimizin ve bahçemizin bulundu¤u yön de çok önemli.
“Evin gölgesi ne tarafa düﬂüyor?” sorusunun yan›t›na çok dikkat etmeliyiz.
E¤er binan›n bir k›sm› uzun bir süre
gölgede kal›yorsa ya da bir k›sm› tamamen güneﬂ alt›ndaysa, bahçenin bu bölümlerine dikilecek bitkilerin bu
ölçütlere göre seçilmesi gerekiyor. Ayr›ca, rüzgâr›n yönü de çok önemli. Baz› bitkiler so¤u¤a çok duyarl› olur. Bu
bitkileri so¤u¤a duyarl› olmayan bitkilerin önüne, rüzgâra ters yönde dikecek olursak, so¤u¤a dayan›kl› ve rüzgâra dayan›kl› bitkiler set oluﬂturacak
ve duyarl› bitkilerin zarar görmesini
engelleyecek. E¤er buras› bir sahil bölgesiyse, denize yak›nsa, rüzgâra aç›k
olan yerde kullanaca¤›m›z bitkiler
hem rüzgâra hem de tuza dayan›kl› olmal›. Çünkü denizden gelen rüzgâr ayn› zamanda tuzu da getirdi¤i için, bu
tür yerlerde tuza dayan›kl› bitkileri
kullanmak gerekiyor. Zaten sahil bölgelerinde yap›lan bitkilendirmenin genelde baﬂar›s›z olmas›n›n en büyük nedeni de çevre koﬂullar›n›n dikkate al›nmamas›. Örne¤in toprak yap›s› çok
kumlu olur, ama burada “gülü seviyo-

Çim, üzerine basmaya çok dayan›kl› oldu¤u için kullan›lan bir bitki; bu nedenle bahçedeki çimenli¤e basmaktan,
çocuklar›n, köpeklerin üzerinde gezmesinden, oyun oynamas›ndan hiç de çekince duymay›n. Ama yaln›z seyirlik
olsun, göze seslensin diyorsan›z, çim yerine kullanaca¤›n›z örtücü baﬂka bitkiler de var (Hedara, Vinca türleri);
ama bunlar›n üzerinde dolaﬂamaz, yaln›zca seyredersiniz. Bu tür bitkilerden, özellikle e¤imgerektiren karayoluna yak›n bölgelerde, s›n›rl› alan koﬂullar›na sahip kentsel mekanlarda, çat› bahçeleri ve s›¤ toprak yüzeyiyle yeﬂil alan kazan›m› istenilen kapal› otopark çevrelerinde, gölgeli, kurak, ›slak yetiﬂme ortamlar› gibi özelli¤i olan
ekolojik ortamlarda, h›zl› büyüme enerjisiyle toprak yüzeyini hemen örten ve topra¤a baz› besin elementleri kazand›rmay› amaç edinen uygulamalar ve fidanl›klarda, a¤aç ve çal›larla birlikte mekansal organizasyona estetik
katk› sa¤layan bitkisel düzenlemelerde, kaya bahçelerinde vb. iﬂlevsel olarak yararlan›labilir.

rum” yaklaﬂ›m›yla gül dikersek, yaﬂamaz. Çünkü gül, kumlu topra¤a uyum
sa¤lam›ﬂ bir bitki de¤il. Mutlaka gül
dikmek istiyorsak, onun istedi¤i koﬂullar› sa¤lamak durumunday›z.
Bahçemize dikece¤imiz meyve
a¤açlar›n› da do¤ru seçmek gerekiyor.
Örne¤in toplu yaﬂam›n oldu¤u yerlerde dut a¤ac› dikmek do¤ru bir seçim
de¤il. Çünkü dut a¤ac›n›n meyveleri,
döküldü¤ü yerde sinek art›ﬂ›na yol
açar, ayr›ca yap›ﬂkan bir zemin oluﬂtu-

Yaz ve bahar aylar›, bitkilerin geliﬂme dönemidir.
Bu dönemde bitkiler tomurcuklan›rlar. Daha sa¤l›kl›
bir tomurcuklanma ve gövde yap›s›n›n oluﬂturulabilmesiyse baﬂar›l› budamayla sa¤lan›r. Geliﬂme dönemi baﬂlamadan, çiçekli bitkiler kuru ve k›r›k dallardan kurtar›labilir. Solgun bitkiler, geliﬂme döneminden önce yo¤un budamalar sayesinde canlan›rlar.

rur. Ama uygun bak›m› yaparak bahçemize dikece¤imiz bir elma a¤ac›, ufak
tefek sorunlar› olsa da mükemmel bir
seçimdir. Do¤ru bak›mla elmada a¤
kurdu oluﬂmas›n› bile engelleyebiliriz.
Yine, meyve a¤açlar› genelde saçak
köklüdür, fazla taç yapmazlar ve ayr›ca birçok meyvenin bodur formlar› da
vard›r. Bu a¤açlar› dikerken dikkat
edece¤imiz bir nokta da a¤açlar› yaﬂam mekanlar›n›n oldu¤u yerlerden
çok, mutfa¤a yak›n ya da evin arka
bahçesinde fazla oturulmayan yerlere
dikmek. Bu a¤açlar›n, evimize d›ﬂar›dan müdahale olmamas› için yola çok
yak›n olmayan k›s›mlarda bulunmas›
da önemli. Yani yer seçimi konusunda
dikkat etmemiz gereken noktalar var.
Ama baﬂta da belirtti¤imiz gibi yapt›¤›m›z ön araﬂt›rmayla bütün bu sorular›
zaten yan›tlam›ﬂ ve seçimimizi yapm›ﬂt›k.
G ü lg û n A kb ab a
Yaz›n›n haz›rlanmas›nda bilgilendirmeleriyle
destek veren AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Emin Bar›ﬂ’a teﬂekkür ederiz.
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