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1. PERMAKÜLTÜRE GİRİŞ

seviyesinde okutulmaktadır. Kore’de de Japonya’da

Bu bölümde hep duyduğunuz ama bir türlü kimsenin

eğitim gören öğrenciler doğal tarım üzerine pek çok

anlatmadığı (permakültür tasarım kursu alanlar istisna)

girişim yapmışlardır (KNF ve JADAM)

Permakültür konusuna bakalım. Permakültür günümüz
toplum problemlerine kalıcı çözümler getirmeye çalışan
bir tasarım bilimidir.

gereç icat etmiştir.

Bir din, hipi hareketi, yeni çağ ruhsallığı veya
kamp ateşinin etrafında çıplak dans etmek
anlamına gelmez. Bunlar isteğe bağlı şeyler ☺

•

Monsanto gibi küresel güçlerin ürettiği bir şey
hiç değildir.

•

Sanıldığı gibi küçük üreticileri işinden etmek için
çıkartılmış bir olgu değildir.

•

“keyline farming” sistemini geliştirerek yağmuru kıt olan
yerler için uygun bir metot geliştirmiş ve pek çok araç

Permakültür ne değildir
•

Bu arada 1950’lerde Avustralya’da P.A. Yeomans

Doğayı ve içindekileri köle olarak gören,

1960’larda Bill dede ve öğrencisi David Holmgren
Avustralya’nın Tazmanya adasında Fukuoka ve diğer
kaynakları kullanarak pek çok çalışma yapmışlar ve tüm
sürdürülebilir

yöntemleri

bir

araya

getirerek

PERMAKÜLTÜR çatısı altında toplamışlardır. Her iklime
ve coğrafyaya uygun bu yöntemleri 600 sayfalık bir
kitapta derleyerek bir araya getirmişlerdir.

totaliter bir yaklaşım da değildir.

Permakültür doğanın işleyişini bozmadan, toplum

•

Sosyete işi değildir.

olarak var olabilme ve her alanda bolluk yaratma

•

Kulaktan dolma bilgi değildir.

bilimidir. Ticari kaygısı yoktur ve büyümeye çalışmaz.

•

Hurafe değildir.

Temel Yapı Taşları

Tarihçe

Permakültür temel olarak 3 ana konu etrafında döner,

İlk 1929 yılında Joseph Russell Smith’in yazdığı “Tree

bunlar:

Crops: A Permanent Agriculture” isimli kitap, orman
yapısında gıda yetiştirme olayını irdelemiş. Russell Smith
için gıda ormanları kavramının babası da diyebiliriz.

Dünyaya İtina
Dünya bir tane. Kepler başka gezegenler bulsa da
teknolojimiz oralara gidecek kadar henüz gelişmedi.

Russell Smith’in kitabını Japon Toyohiko Kagawa

Aman, iyi ki de gelişmemiş. Sanki gidebileceğimiz başka

1930’larda elde ederek konuyu biraz daha ilerletmiş ve

gezegen varmış gibi yaşamaktansa, biraz olayı anlayıp,

tamamen kendine yetebilecek gıda üretim sistemlerini

Dünya’da yaşarken yaptığımız tahribata dikkat etmemiz

geliştirmeye çalışmış. Daha sonra Masanobu Fukuoka

gerekiyor.

kendi bilimsel çalışmaları ile Kagawa-San’ın çalışmalarını

çekirdekten ağaç yetiştirdik? Ne kadar karbon gazı

birleştirerek neredeyse permakültürün temellerini atmış

ürettik? Yaşadığımız yerde ki doğaya pozitif katkımız

diyebiliriz.

oldu mu? Yer altı sularını besledik mi? Bir orman

Japonya’da

doğal

www.havatopraksu.org

tarım

üniversite

Ne

kadar

çöp

üretiyoruz?

Kaç
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yetiştirdik mi? Gözetimimizde ki hayvanlara en iyi yaşam

•

şartlarını sunduk mu? Humus yaptık mı? Tüm bu
sorulara dürüst olarak pozitif cevaplar verebiliyorsak ne

Gökten yağan yağmurun hepsi sizin değildir
keza esen rüzgâr da.

•

mutlu bize.

Derenin önünü kesip bent yapar ve dereyi
kullanan diğer çiftçileri düşünmezseniz bu hiç
adil olmaz.

İnsanlara İtina
İnsan sosyal bir varlık. Extravert veya intravert fark
etmez, etrafımızda her zaman insanlara ihtiyacımız var.

•

Bilgi de aynı şekilde, bir tek siz bilirken çok
yararlı değildir.

Açık kalple, renk, din, dil, ırk, boy, hacim, zekâ ayırt

Ürettiğiniz gıda bir tek size yetiyor olabilir. O zaman

etmeden herkese itina göstermemiz gerekir. Zaten

bildiklerinizi paylaşın. Tabii harcadığınız zaman için

toplumların oluşması kafa dengi kişilerin bir araya

ücret talep edebilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. Ama her

gelmesi ile oluşur. Yani bir ortama girdiyseniz, ya da

eğitim verdiğiniz de bir burslu öğrenci alın veya her 5

ortam sizin çevrenizde kendiliğinden oluştuysa; aynı

eğitimden sonra ücra bir kasaba da ya da sizin verdiğiniz

sebeplere, problemlere, kafa yapısına sahip insanlar

eğitimlere erişimi olmayan yerlere gidip ücretsiz bir

arasında olduğunuzu unutmayın. Bir nevi o toplumu

eğitim verin. Özellikle çocuklara bu bilgiyi nasıl

hakkediyorsunuz demektir. İnsan hakkettiği ortam

aktarırsınız düşünün.

içinde bulunur. O yüzden her girdiğiniz ortamda ki
insanları dinlemek, anlamak ve anlayacağı dilden
konuşmak çok önemli. Size uyan bir ortam değilse,
kimseyi kırmadan oradan uzaklaşmakta sizin elinizde.

Doğa kaynaklarını kullanırken de adil olmak önemlidir.
Eğer kaynakları umursuzca kullanırsak doğanın dengesi
bozulur. Doğada ki hayvanları, bitkileri, ağaçları, çalıları,
böcekleri

de

düşünmemiz

gerekir.

Başka

eko

Adil Paylaşım

sistemlerden çalacağımız her malzeme, o eko sistemin

Mevcut ve ürettiğimiz kaynakların adil paylaşılması tüm

bozulmasına neden olacaktır. Ve bu bozulmanın

insanlık ve doğa için çok önemlidir. Orta çağ Viktorya

sonuçlarından insan nesli de etkilenecektir.

dönemi bağnazlığı gibi Dünya ve üzerindekilerin
insanoğlu için yaratıldığını ve bizim kölemiz olduğunu
düşüneceksek bu işe hiç başlamayalım.

altına atmayalım. Permakültür de yapılan her iş ahlaki
değerler içerisinde yapılır.

Örneğin:
•

3 kuruşluk kazanç için bütün neslin geleceğini tehlike

Ana Prensipler

Bahçenizden %30 kadar ürün vahşi hayata

Bu 3 temel yapı taşının etrafında çeşitli prensipler de

gider.

vardır. Ben bu prensipleri 3 ana başlık altında

Kalan

ürün

ise

komşularınıza ve ailenize dağılır.

www.havatopraksu.org
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Doğa Analizi

boyunca devam etmesini sağlayabiliriz. Enerjiler sistem

Doğa ana bizim en iyi öğretmenimizdir. Doğayı

içinde ne kadar uzun süre kullanılabilirse o kadar iyi.

inceleyerek,

nasıl

çalıştığını

keşfederek

kendi

sistemlerimizi kurarız. Gözlem yeteneğimizi geliştirmeli
ve doğa olaylarını takip etmeliyiz. Doğada var olan
düzenekleri öğrenip taklit edebiliriz. Sürdürülebilir
sistemlerin girdi ve çıktılarını görebiliriz. Doğadan
gelecek

tavsiyeleri

sistemlerimiz

de

dinlemeyi

uzun

vadeli

öğrenirsek,
ve

kendi

sürdürülebilir

olacaktır. Doğada ki çeşitlilik ve değişimler de bize pek
çok bilgi verir. Kıyılar da çok önemlidir, örneğin ormanın
bitip otlağın başladığı yer, bir ırmağın kıyıları, bir dağın

Getiri Analizi
Getiri her zaman para demek değildir. Sisteminizde
kurduğunuz her öğenin kendi girdi çıktıları vardır. Bazen
bize veya hayvanlarımıza gıda üretir, bazen de diğer
sistemleri destekleyecek girdileri üretir. Permakültür her
sistemin çıktılarının iki veya daha fazla işe yaramasını
salık veriyor ki çıktılar birden fazla yerde kullanılabilsin.
Böylece göreceli bir bolluk oluşturuluyor ve duruma
göre kullanılabiliyor.

yamaçları, yabani hayvanların yaşam alanlarının sınırları

Aşağıdaki

şema

da

farklı

sistemlerin

birbirine

gibi pek çok “kıyı” enerji alışverişinin yoğun olduğu

bağlandığını göreceksiniz. Yani bir sistemin çıktıları,

bölgelerdir.

başka bir sistem için girdi olarak kullanılıyor. Planınızı bu
şekilde birbirini destekleyecek mini sistemler halinde

Enerji Akışı Analizi
Rüzgâr, su, yangın, mineraller, güneş, deprem nereden
gelir nereye gider? Besinler nerede, kim tarafından
üretilir ve nasıl akar? Yabani hayvanlar nerelerde yaşar
ve besinleri nasıl taşır? Toprak altından geçen enerjiler

kurarsanız

doğal

afetlerden,

ekonomiden

veya

dengesizliklerden etkilenmesi en aza inecektir, güçlü ve
bozulması zor bir sistem haline gelecektir. Bu da size
gıda güvenliği sağlayacaktır.

var mı? Gıdalarda ki kaloriler nereden gelir nereye gider?

Bilim

Parayı nasıl kazanıyoruz, nereye harcıyoruz? Bir tavuk ne

Ben permakültürü bir bilim dalı olarak görüyorum.

kadar yumurta üretiyor ve ne kadar yem yiyor? Toprağa

Örneğin azot döngüsünü anlamadan taşlar yerine

düşen yağmur miktarı nedir? Harcadığımız iş gücü nedir,

oturmuyor. Topraktaki 3 farklı mikoriza mantarını

nasıl azaltılır?

bilmeden bitkiler arasında ayrım yapamıyorsunuz.

Sisteme giren ve çıkan enerjileri bilmemiz, planlama
aşamasında çok işimize yarar ve sistemin sürdürülebilir
olmasını

sağlamak

birleştirebilir,

için

kullanılır.

yavaşlatabilir,

Bu

enerjileri

yoğunlaştırabilir,

depolayıp yeniden kullanabilir, zamana yayabilir,
ardıllık ve evrim ile kendisini yenilemesini, yüzyıllar

www.havatopraksu.org

Yağmur düşme verisini bilmeden yağmur hendeklerinin
derinliğini hesaplayamıyorsunuz. Ya da arazinin eğimini
bilmeden

yağmur

hendeği

kazamıyorsunuz.

Sebzelerden hangisi azot bağlar hangisi bu azotu
kullanır bilmeden gübreleme de yanlış olabiliyor. Bir
kompost yığınının karbon/azot oranını bilmeden iyi bir
kompost olmuyor.
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Tabii bilimsel yaklaşım kişisel tercihtir. Sadece reçeteleri

metotlarla

uygulayarak da permakültür yapabilirsiniz. Bu durumda

öğrenmemizi

reçeteleri harfiyen uygulayıp sonuçları karşılaştırarak

sonuçlarını, etkilediği diğer sistemleri de gözler önüne

uygulama yapabilirsiniz. Eğer kritik bir uygulama ise ve

serer. Biraz daha bütüncül bir yaklaşım tarzıdır

ölçüm biçim gerektiriyorsa bilen birisinden yardım

permakültür.

alabilirsiniz.

aynı

uygulamayı

sağlamasıdır.

yapabileceğimizi
Ayrıca

metotların

Tabii bizim ananevi gelenek zannettiğimiz bazı tarım

Uzun Vadeli

uygulamalarının son 50 yılda küresel güçler tarafından

Permakültür zamana yayılan uzun vadeli çözümler

uydurulmuş ve tamamen bu küresel güçlere pazar

ürettiği için, günümüz tüketici toplum mantalitesine

sağlayacak biçimde ortaya çıkartıldığını da unutmayın.

biraz ters düşüyor. Yaptığımız işlerin ve kurduğumuz
sistemlerin getirileri en az 3 veya daha fazla sene sonra
ortaya çıkıyor. Geçici çözümlerin doğaya yapacağı
tahribat çok daha fazla olur. Eğer kısa yoldan köşe
dönmeyi düşünüyorsanız, permakültür yerine başka
endüstrilere girmeniz daha iyi olacaktır.

Sonuç

olarak

permakültür

bize

izlenmesi

ve

uygulanması kolay metotlarla, sürdürülebilir olarak
hayatımızı nasıl değiştirebileceğimizi, doğa ile dost bir
yaşamı nasıl kuracağımızı öğretir. Çevremizin, insanların,
toprağın, mikrobiyolojinin, hayvanların farkına varıp çok
değişik bir bakışla olayları gözlemlememizi sağlar. Bir

Örneğin, toprağı derin sürüp, kimyasal gübreyi basıp,

problem, aslında başka bir sorun için çözümdür de. Bill

GDO tohumu ekip, akabinde bin bir ilaç püskürterek hızlı

Mollison’un dediği gibi sümüklü böcek sorununuz yok,

ürün almanız da olası. Fakat ahlaki olarak bir

ördeğinizin az olma problemi var.

permakültürcüye uygun yöntemler değil bunlar. Bırak
permakültürcüyü; hiçbir ahlak anlayışına uygun değil
aslında.

Çok kısa olarak permakültürün ne olduğunu anlatmaya
çalıştım. Hatta haddinden fazla kısa oldu sanırım. Eğer
bu işlere meraklıysanız önce birkaç blog okuyup,

Yeni Bir Şey Değil

youtube

Permakültür yeni bir buluş değil. Sadece ismi yeni fakat

Permakültüre Giriş kitabını alarak okuyun. Sonra ister 2

içindeki

yüzyıllardır

günlük permakültüre giriş kursunu ister permakültür

uyguladığı yöntemler ya da basit bilimsel yaklaşımlarla

tasarım sertifikası kursunu alın. Tabii öğrendiklerinizi

faydası kanıtlanmış ve günümüze uyarlanmış yöntemler.

uygulayacak bir araziniz veya yeriniz de olmalı ki bilgiler

O yüzden permakültür kitaplarını okurken tanıdık gelen

havada kalmasın. Daha önce de belirttiğim gibi

yöntemler görebilirsiniz. Permakültürün bize katacağı

uygulama aslında bize çok daha fazla değişkenin

şey, geleneksel yöntemlerin neden uygulandığını,

olduğunu öğretiyor.

yöntemler

ya

bir

toplumun

videosu

seyredin.

Türkçeye

çevrilmiş

sonuçlarını, yöresel uygulama farklılıklarını ve değişik

www.havatopraksu.org
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2. TOPRAK

Toprağımızda eksik olan silika ve diğer mineralleri
sağlayacak birkaç yönteme bakalım.

Permakültürden sonra temel olarak toprak konusundan
başlamak istiyorum. Toprağa yapacağımız yatırım misli

Silikanın toprağınızda bulunmasını sağlamanın en iyi

ile

yolu

geri

dönecek

bir

yatırımdır.

Toprak

için

atkuyruğu

(Equisetum

arvense)

bitkisini

harcayacağımız finans ve zaman kendini kısa zamanda

yetiştirmek ve bununla sıvı gübreler hazırlayarak

ödeyecektir.

toprağınıza tatbik etmektir.

Toprağı

bir

kere

düzelttiğinizde

ve

kaybolan mineralleri her sene yerine koyduğunuzda
sebze meyvelerde kendiliğinden çok iyi büyüyecekler ve
ürünün hem miktarı hem de kalitesi yani besleyici
özellikleri çoğalacaktır.
Tabii toprakta her türlü minerale ihtiyacımız var ama
dikkatinizi silika mineraline çekmek istiyorum.
İnsan vücudunda yaklaşık 7 gram silika vardır. Bu miktar
diğer mineralleri geçiyor. Demirden bile fazla. Demir ve
silika insanın yaşaması için gerekli iki temel element.
Vücutta silika azaldığında kemik erimesi hızlanıyor.
Kemiklerde azalan kalsiyum hormonal dengeyi de
bozuyor. Silikayı takviye etmeden kalsiyum ve D vitamini
alsanız bile durumu düzeltemiyorsunuz. 1939 yılında
Nobel ödülü alan Dr. Adolf Butenant, silika olmadan

Atkuyruğu otu
Kutulardan çıkan silica-gel paketlerini bilirsiniz. Bunları
toplayıp toz haline getirerek toprağınıza ekleyebilirsiniz.

hayatın da olmayacağını göstermiştir. Hem kalsiyum
hem de silika düzenli olarak alınmalıdır ama tabii hap
formatında değil, yetiştirdiğimiz ürünler ile. Silika
vücutta kalsiyuma dönüştürülerek1 ihtiyacımız olan
kalsiyum da sağlanır. Yani fazla silika aldık diye de bir şey
yok. Ayrıca tendon, ligament gibi kemikleri birbirine
bağlayan yapılar için de çok gereklidir.
Silica-gel paketleri

1

Direk değil, farklı dönüşümler sonucu

www.havatopraksu.org
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Silikanın diğer bir kaynağı toz haline getirilmiş deniz

Tabii yapacağınız iyileştirmelerin sonuçlarını 1 sene de

kabuklarıdır. Hem kalsiyum hem de silika açısından çok

beklemeyin. 5 sene genelde çok çorak ve ölü topraklar

zengin deniz kabukları bir değirmende toz haline

için veriliyor. Siz doğru yapacağınız kompost, solucan

getirilerek toprağa tatbik edilebilir veya sıvı gübreler ya

gübresi, sıvı gübreler, yeşil gübreler ve dışarıdan taşınan

da kompost hazırlanırken eklenebilir.

doğal gübreler ile bu sorunu belki 3 sene içinde
çözebilirsiniz. Problemi çözdüğünüzün göstergesi ise

Ben yakaladığım sazan balıklarını veya balıkçılardan

yetişen bitkilerin sağlığı ve verimliliği olacaktır.

topladığım balık kemik ve kafalarını sıvı balık gübresi
haline getiriyorum. Fermantasyon sonunda kemiklerin
hepsi

eriyor.

Sulandırıp

yapraklara

ve

Organizmalar

toprağa

verdiğimde de silika ve kalsiyum ihtiyacı karşılanmış

Tabii ki toprak sadece minerallerden meydana gelmiyor.
Mikro-organizmalar

oluyor.

burada

minerallerin

bitkiler

tarafından alınması için köprü görevi görüyorlar. Bu
Bulabilirseniz kaya tozu da iyi bir kaynak ve tüm

mikro-organizmalar toprakta yaşar ve güneşe maruz

minerallerin sağlanması açısından eşsiz bir gübre

kalırlarsa ölürler. Bu durumda kural bir:

niteliğindedir.
1. Toprak kesinlikle sürülerek veya alt üst edilerek
Mermer parçalarını keserle parçalayın. Peynir altı suyu ve

güneşe maruz bırakılmamalıdır.

sirke ile asidik bir su hazırlayın ve mermerleri bu suya
koyun. 6 ay gibi bir zamanda mermerlerden çözünen sıvı
haldeki

mineralleri

sulandırarak

bahçenizde

kullanabilirsiniz.

Mantar kökleri, bakteri ve mayalar, böcekler ve
solucanlar ise toprağın verimliliği için gerekli toprak
işlemesini bizim için yaparlar. Ama bunların çoğu da
güneşi sevmez. Öyleyse kural iki:

Plajlardan toplayacağınız yosunların tuzunu yıkadıktan
sonra sıvı gübrelerin yapımında kullanarak da pek çok
minerali takviye etmiş olursunuz.
Bir un değirmeni ile anlaşıp buğday ve taşı toprağı
ayıran makineden çıkan taşı toprağı alın ve bahçenize

2. Toprağın üzeri her zaman en az 5cm kalınlığında malç
ile örtülmelidir.
Peki toprağı sürmeden nasıl yapacağız? Sağlam bir
geniş dirgen (broad fork) yaptırın. Uçları 30-35cm olsun.
En sert kile bile sokacağınızı düşünerek hem sapı hem

serpin.

de kendisi tamamen demir olmalı. Bunu toprağa
Unutmayın cılız ve hastalıklı bitkiler, besinsiz ve güçsüz

saplayıp geri doğru çektiğinizde toprağı kıracak güçte

toprakta yetişir. Toprağınız ne kadar güçlüyse, su,

olmalı. Toprağı kırıp 30-35cm derinliğinde bir yarık

mineraller, mikrobiyolojik hayat ve mantarlar açsısından

oluşturmuş oluyorsunuz.

ne kadar zenginse, o kadar iyi verim verecektir.

www.havatopraksu.org
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Dirgeni çıkartıp 10 santim geriye saplayın ve devam
edin. Üzerine atacağınız gübre, kompost ve su bu
yarıklara dolacaktır. Sebze yatakları bir kere bu şekilde
hazırlandıktan sonra tekrardan sıkışmaması gerekiyor.
Ve bu da üçüncü kuralımızı ortaya çıkartıyor:
3. Sebze yatağı olan yer kesinlikle ayakla, el arabasıyla
veya diğer ağır aletlerle basılmamalıdır.
Şimdi bir de suyun dağılışına ve arazide nasıl hareket
ettiğine bakalım. Su yüksek yerden alçak yere doğru
akar doğal olarak. Ve bu akış, eğiminde etkisiyle hızlı
olur. Önüne kattığı alüvyonlu mis gibi toprağı da alıp
götürür. Yani erozyona sebep olur. Suyun önüne
aşılması güç bir engel çıkarsa o bölgede toplanır, ta ki
orayı dolduracak seviyeye gelip tekrar akacak yol bulana
kadar ve bu arada içindeki kil ve alüvyon çökelir
(besinler). Suyun arazide kontrolü bu yüzden önemlidir.
Besinlerin akıp gitmesini istemiyorsak, kullandığımız
Broad fork dedikleri geniş dirgen aleti

kompost ve gübrelerden tasarruf etmek istiyorsak suyu
yönetmemiz gerek. Bu işi de ancak eğime paralel
yağmur hendekleri veya eğimi gözeterek tasarladığımız
sebze bahçelerimiz ile yapabiliriz. Ve bu da sonuncu
kuralımızı ortaya çıkartıyor.
4. Sebze bahçeleri arazinin kod

farkına paralel

yapılmalıdır.

John Jeavons tasarımı geniş dirgen

www.havatopraksu.org
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Eğimle paralel yol biçiminde sebze bahçeleri
Yukarıda ki resimler bana ait değil. İnternetten konuyu
anlatabilmek için bulduğum resimlerdir.
Benim sebze bahçelerim 80cm genişliğinde (bir kol
uzunluğu). Aralarında 20cm yürüme yolu var (iki ayak
sığacak kadar). Yolda çömeldiğinizde yanlarda ki sebze
yataklarına ulaşmak çok kolay. Eğim olmadığı için en
fazla uzunlukta olacak şekilde tasarladım. Her biri
bahçenin izin verdiği 6 metre uzunlukta.

www.havatopraksu.org
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3. TOPRAĞI MAYALAMAK VE MİNERAL

eklentilerle biraz kendine geldi. Şimdi kertenkeleler

EKLEMEK

yumurta yapıyorlar. Kuşlar her yerde geziniyor. İki tane

Toprağın verimli sayılabilmesi için şu 5 unsurun

posum var. Geceleri yarasa geliyor. Fındık fareleri var.
Göremediğim başka yaratıklar da vardır.

mevcudiyeti ve aralarında ki oranlar önemli.
•

Su

•

Hava

•

Organik madde (humus, malç, çürüyen her şey)

•

Mikrobiyoloji (bakteri, küf, nematod, mikoriza,
solucan, böcek vs.)

•

İnorganik materyal (mineraller, taş, kaya vesaire)

Ancak bu 5 unsur mevcutsa bitkinin kökleri sağlıklı bir
gelişme gösterecek, mikorizalar gelişecek, mikro hayat
çalışacak ve yetişen gıdaların besleyici nitelikleri ve briks
ölçümleri yüksek olacaktır.
Örneğin

organik

madde

sorununu

kompost

ile

çözdüğünüz zaman su ve hava otomatikman çözülür.
Elinize alıp sıktığınız toprak ıslak olacak ama sıkarken su
akmayacak,

köfte

gibi

şeklini

koruyacak,

dokunduğunuzda hemen dağılmayacak.
O zaman geriye mikrobiyoloji ve mineraller kalıyor.
Mikrobiyoloji için bir yerlerden mayalama yapılması
gerekebilir. Ben bahçemi geliştirmeye başladığımda
toprak tamamen kildi. Hatta hükümet üst toprağı
kazıyarak düzeltmiş ve müteahhit de evi yapabilmek ve
kod farkını ortadan kaldırmak için daha da kesmişti. Yani
orta tabakada bulunan sert kil ve kayalarla beni baş başa
bıraktılar. Karınca bile yoktu. Ekşi maya yapayım dedim
tutmadı. Mahalle yeni olduğu için etrafta yeteri kadar
mikro-hayat

yoktu.

Dışarıdan

taşıdığım

organik

materyal, yaptığım kompostlar, aldığım toprak ve saman
balyaları, solucan kompostu, balık gübreleri gibi

www.havatopraksu.org

Yitik mineralleri ise zamanla takviye etmeniz gerekiyor.
Aslında kil oldukça mineral barındıran bir toprak çeşidi.
Sadece köklerin içine girmesine izin vermiyor. Kalsiyum
ve organik madde eklentileri ile açılabilir zamanla.
İhtiyacımız olan mineraller aslında toprağın 1 metre
altında yatıyor. Karakafes, ısırgan, karahindiba gibi
otlar bu madenleri işleyip çıkartır. Ayrıca deniz
kabuklularının iskeletleri, yumurta kabukları, balık,
çürüyen ağaçlar, iyi yapılmış kompost, yosunlar gibi pek

13

Karatepe Permakültür – Gürkan Yeniçeri
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
çok kaynak bize bu mineralleri sunabilir. Mümkün

geliştireceğini

olduğu

kullanılabileceğini yazmıştım.

kadar

diğer

eko

sistemleri

etkilemeden

yapacağımız toplama ile bunları bahçemize getirip
işleyerek kullanabiliriz. Paslı teneke kutular dahi işe
yarar.

Kaya

tozu

bulabilirseniz

çok

işe

yarıyor.

Çevrenizde varsa değirmenlerden buğday ile taşı
toprağı ayrıştıran makinelerden çıkan kumları da
kullanabilirsiniz. Etrafınızda taş ustası veya mezar taşçısı
varsa onların tozları da olur.

ve

bu

toprağın

da

maya

olarak

Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji neden önemli? Çünkü bitkilerin toprakta
ki mineralleri alabilmesi mikrobiyolojiye bağlı. Eğer
toprak geçmişte kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar ile
ölü hale getirildiyse ancak bizim sayemizde eski güzel
günlerine dönebilir. Veya killi bir tarlayı devraldıysak,
bu toprağı geliştirmek, yukarıda saydığım 5 unsuru
ekleyerek geliştirmek bizim elimizde.
Sağlıklı bir mikro hayatın kendi sebze bahçelerimizde de
gelişmesini istiyorsak öncelikle bu mikro hayatın
gelişeceği ortamı hazırlamamız lazım. Nasıl tavuklar için
kümes, yem, su, folluk, toz banyosu gerekiyorsa mikro
hayat için de toprağımızda yuvalanabilecekleri bir
ortama ihtiyaç var. Bu ortam tabii ki kompost veya malç
ile gelecek humustur. Ama humus sadece kümes görevi
görür. Ne yiyecek bu mikro canlılar? Tabii ki mineralleri.
Mikrobiyoloji sağlıklı bir dere kenarından, bitki ve
ağaçların gür ve koyu yeşil yetiştiği bir yerden, sağlıklı

Kompost

yapımını

başardığınızı

ve

bir

düzene

bir otlaktan, bir yayladan (yüksekliği sizin tarlanızla eşit

koyduğunuzu varsayarak, bu bölümde mikrobiyoloji

veya

mayalama ve yitik minerallerin takviyesi için neler

mayalanabilir2.

yapabiliriz bakalım. Eğer pazarda ürün satıyorsanız

hissedeceksiniz. ☺

sisteminizden

çıkan

mineralleri

bir

şekilde

geri

kazanmanız gerekiyor ki gelecek yıllarda toprağın verimi
düşmesin.

yakın

olan)

kopyalanıp

Kendinizi

kendi

Nasrettin

tarlanıza

Hoca

gibi

Tabii ki bir ormandan kopyaladığınız mikro hayat ile
otlaktan,

sebze

tarlasından

veya

çalılıklardan

kopyalanacak mikro hayat farklı olacaktır. Mikro hayatı

Ayrıca Bölüm 4’de anlattığım özel seçilmiş bitkiler ile

kullanacağınız yere göre aynı özelliklerde ki başka bir

hazırlanacak

yerden kopyalama yapmanız çok daha iyi olur.

bir

adanın

yararlı

mikro

hayatı

2

http://theunconventionalfarmer.com/recipes/bim Gil
Carandang

www.havatopraksu.org
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Ormandan kopyaladığınız bir mikro hayatı getirip sebze

yerde mevcut. Farklı yöntemlerle de yapılabilir. Benim

bahçelerinde kullanırsanız işler karışır. ☺ Mikoriza

denediğim

konusuna bir bakın. Ormanların, otlakların ve çalıların

yöntem bu olduğu

hâkim olduğu bataklıklar farklı sistemlerdir ve farklı

için bunu yazdım.

mikro hayat barındırırlar.

Ama

tek

daha

öncede

İşlem çok basit. Sağlıklı ortamda ki mikro hayatın besin

belirttiğim

olarak kullanacağı bir pirinç lapası hazırlıyoruz. Yağsız ve

mayanın

tuzsuz. Pirinçte ki nişasta mikrobiyoloji tarafından besin

ortamı (kompost ile

kaynağı

geliştirilmiş

toprak,

çoğalacaktır (aşağıda tam tarifini verdim). Sonra bu küflü

malç

örtülü)

lapayı kendi bahçemize dikkatlice taşıyıp, kompost ve

hazırlamazsanız

organik madde dolu tarlamıza mayalayacağız. Tabii iyi

mayalamanın

bir sulama rejimi ve malç ile örtülü toprağımızın altında

anlamı kalmıyor. Sonrasında da beslemeniz gerekiyor ki

bu mayanın gelişmesine çalışacağız.

mayalandığı

-

olarak

kullanılacak

ve

sayıları

oldukça

Sağlıklı bir yerden sadece toprak alsaydık olmaz

gibi
yaşayacağı

ile

Filipinli Gil Carandang

bir

yerde

yaşamına

devam

edebilsin,

yayılabilsin ve bitkiler için çalışabilsin. Yani bir bebek gibi
bakıp büyüteceksiniz.

mıydı?
-

Olmazdı!

Gelelim yöntemin adım adım açıklamasına. Çok fazla

-

Neden?

ayrıntı var diye gözünüz korkmasın, birkaç kez yaptıktan

Toprağın içinde bu mikro hayatın ne kadar olduğu
konusunda

bir

fikrimiz

olmazdı.

Benim

sonra gözünüz kapalı yapar hale geleceksiniz.

burada

1- Öncelikle bir tencere pirinç lapası pişirin. Pirinç yerine

anlatacağım yöntemler sağlıklı mikro hayatın mayada

arpa, buğday, yulaf (hatta fiyonk makarna bile olur) gibi

çokça bulunmasını garanti ediyor ki transfer ettiğimizde

bir nişasta kaynağı da kullanabilirsiniz.

hayatına devam etme şansı yüksek olsun.

2- 5-6cm derinliğinde bir tahta veya tabanı delikli plastik

1- Gil Dayı’nın Etkin Mikro-organizma (EM) tarifi

kutuya lapayı 2 ya da 3cm kalınlığında koyun ama

Kullanacağımız yöntem Filipinler’de yaşayan Gil dayının

bastırmayın. Pirinçlerin araları açık olsun ki mayalar

yöntemi. Gil dayı, kafayı doğal çiftçilik metotlarına

yapışacak çok alan bulabilsin. Hava dolaşımı da önemli.

takmış, Filipinler’in organik tarıma girmesini sağlamış

3- Kutunun kenarına tarih ve kullanılacağı yeri yazın.

fikir babalarından. Blogunda verdiği tarifler bir harika,

(Sebze bahçesi, gıda ormanı vesaire).

zaten

bizim

çevrelerde

de

onun

tarifleri

çok

konuşulmuştu. İşte bu mayalama tarifi de Gil dayının
tariflerinden biri. İnternette bu tarifler zebil gibi her

www.havatopraksu.org

4- Kutunun üstünü birkaç kat gazete kâğıdı ile kaplayıp
kenarlardan paket lastiği veya ip ile sıkıştırın. Kutunun
içine fare veya başka böceklerin girmesini istemiyoruz.
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5- Mayayı kopyalayacağınız yerde toprağı 7-8cm

Şimdi elinizde çok güçlü ve yararlı mikropların barındığı

derinlikte kazın ve kutuyu yerleştirin. Üzerine çıkan

sıvı bir maya var.

topraktan serperek kapatın.

Mayanızı daha da güçlendirmek için yapabileceğiniz

6- Mevsim sıcaklıklarına bağlı olarak 5-10 gün sonra

çeşitli şeyler var. Örneğin tek bir yerden maya toplamak

önce beyaz küf büyümeye başlar. Uzun süre bırakırsanız

yerine

yeşil, sarı, siyah küflerde büyür. Gil dayı genelde beyaz

birleştirebilirsiniz. Bu size çok daha fazla çeşitli bakteri

küf büyüme sürecinde kutuyu aldığını belirtiyor. Eğer

ve küf sağlayacaktır.

siyah küfler büyüyorsa lapayı çöpe atmanızı öneriyor Gil
dayı çünkü bunlar zararlı mikro-organizmalar.

kutuyu alıp lapayı bir cam kavanoza aktarın. Aktarırken
lastik eldiven kullanın ve lapaya zarif davranın ki içinde
büyüyen mikoriza fazla bozulmasın. Küflerin spor olarak
dağıldığını varsayarak, ciğerlerinizi korumak için bir ağız
maskesi takmanızda yarar var.

karıştırın.

Ama

fazla

ezip

mikorizaları

9- Kavanozu karanlık bir yerde 3-7 gün arası tutarak
fermente olmasını sağlayın. Tüm katı malzeme bu

Peynir altı suyu, tereyağı suyu, kefir gibi mikro hayat

hale gelecektir.
Bu suyun içine bir çorapta solucan kompostu sallandırıp
bir hava motoru ile hava vererek 1 hafta bekletseniz
farklı bir sıvı gübre elde etmiş olursunuz.
Mayanızı buzdolabında saklayın ki ölmesinler ama

Kullanımı

direk gömerek de kullanabilirsiniz. Viking yataklarında
eksik olan mikro hayat bu şekilde yerine koyulabilir.
Sıvı maya, 4 litre su için 2 ya da 3 çorba kaşığı

aşamada sıvı hale gelecektir.
10- Tüm malzeme hemen hemen sıvı hale gelince 3 katı
klorsuz su veya yağmur suyu ekleyin.

karıştırılarak

hazırlanır.

Bu

şekilde

yapraklara

uygulanabilir. Toprağa uygulamak için 4 litre suya 120200ml civarında karıştırın.

11- Kavanozun ağzına bir tülbent geçirip bir hafta daha
bekleyin.

Sıvı mayayı bitkilerin tam altına, toprağı iyice ıslatacak
biçimde uygulayın ve malç ile kapatın. Köklerde

12- Bir hafta sonra ince bir tülbentten süzerek başka bir
cam kavanoza alın.
Aynı

toplayarak

Yedinci adımda elde ettiğiniz lapayı viking yataklarına

öldürmeyin.

13-

yerden

tercihen hemen kullanılmasında yarar var.

8- Lapanın ağırlığı kadar şeker veya pekmez ölçün ve
ile

değişik

açısından yoğun sıvılar eklediğinizde çok daha kuvvetli

7- Beyaz küf çoğunlukta iken ve diğer renkli küfler azken

lapa

birkaç

miktarda

kolonileşecek mikro hayat besinlerin bitki tarafında daha
iyi alınmasını sağlar. Kuvvetli ve sağlıklı bir ekosistem

yoğurt

suyu,

tereyağı

suyu,

kaynamamış peynir altı suyu karışımları ile kavanozdaki
mayayı karıştırın.

www.havatopraksu.org

oluşturacak, zararlı bakterilerin yayılmasını önleyecektir.
Sıvı

mayayı

gezindikleri

hayvanların
yerleri

suyuna

karıştırabilir

spreyleyebilirsiniz.

ve

Hayvanların
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sindirim sistemine direk etki edeceği için sindirimi

Sıvı olarak kullanmak için bir bidona yağmur suyu

kolaylaştıracak ve hayvanların tüm besini almasını

doldurup, bir çorap içinde bir miktar kompostu

sağlayacaktır. Hastalıklara karşı direnç oluşturacaktır.

sallandırıyorsunuz. Hava motoru ile 2 hafta hava verip

Irımtüzende 1 metreküp su bulunduran sisteme haftada
bir 1-5 ml arası verilebilir (Gil dayının verdiği miktar bu
kadar fakat sıklığını yazmamış. Haftada bir diye ben
uydurdum. Ayrıca balık yoğunluğu dikkate alınmalı).

tüm besinlerin mineralize olmasını sağlıyoruz. Ve
süzerek

bitkilere

veriyoruz.

Fermentenin

oksijenli

ortamda yapılması çok önemli. Anaerobik ortam
bakterileri bu yöntemde kullanılmıyor.

Balık dışkılarını mineralize ederek suyun berraklaşmasını

2- Balık gübresi

sağlar. Balıkların sindirim sistemi iyileştiği için büyüme

Bölüm 2’de zaten tarifini verdim. Burada tekrar

hızı artar. Balık miktarını arttırmanızı sağlar. Ama mucize

bahsetmeyeceğim.

beklemeyin. Sistemdeki tuz, balık miktarı ve türü,

mineralleri toprağa geri kazandırmak için kullanıyoruz.

sıcaklık, bitki yoğunluğu gibi faktörler eklediğiniz mikro

Balığın hem kılçıklarında ki hem de etindeki mineral ve

hayatın çalışmasına etki edecektir.

yağlar fermanteden sonra çok etkili bir gübre haline

Kompost yığınlarında hızlandırıcı olarak kullanılabilir.
Mineraller
1- İrfan çayı – kompost çayı
İki çeşit kompost yapıyorum. Bir tanesi kompost yığını
olarak bahçe artıklarını geri kazanmak için yaptığım
soğuk kompost. Uzun sürüyor ve sürekli üstüne
ekliyorum. Vaktim olmadığı için alt-üst etmiyorum bile.
İkincisi solucan kompostu. Mutfak artıklarını solucanlara
yedirip hem suyunu hem oluşan toprağını kullanıyorum.

Balık

gübresini

özellikle

yitik

geliyor.
3- Gil dayının kalsiyum fosfat gübresi
Özellikle çiçeklenme ve sonrasında ki meyve tutma
aşamasında bitkilerin ihtiyaç duyduğu şey kalsiyum ve
fosfordur. Bu geçiş sürecinde toprağımızda eğer
kalsiyum ve fosfor eksikse kaliteli ürün almanız zor.
Özellikle her sezon meyve ağaçlarından toplanan meyve
sistemden çıkıyorsa, toprağın da kalsiyum ve fosfor
mineralleri açısından fakirleştiğini söyleyebiliriz.

Bu iki kompost da bahçede direk kullanılabilir. Ama sıvı

Yumurta kabuğu, kemik, midye kabukları gibi kalsiyum

olarak kullanılacağı yerler de var. Örneğin:

içeren maddeler ve sirke ile yapılıyor. Yumurta kabuğu

A- Sebzelerde yapraklara
B- Şeftali ağaçlarında tomurcuklanmadan evvel,
yaprak küflerini engellemek amaçlı
C- Toprakta ki mikoriza ve mikro hayatı desteklemek
için
D- Yeni dikilen fidelere can suyu olarak
E- Irımtüzende kışın destekleyici gübre olarak

www.havatopraksu.org

kolay işlendiği için genelde tercih ediliyor fakat fosfor
açısından yeterli değil. Tarife kemik veya öğütülmüş
midye

kabukları

eklemek

şart.

Yumurta

kabuğu

kullanacaksanız fırınlamanız ve içindeki zarı bir miktar
yakmanız gerek. Hatta fosfat için kabukların uçlarının da
biraz kömürleşmesi gerekiyor. Daha sonra kabuklar
değirmenden geçirilerek öğütülüyor. Toz halinde ki
yumurta kabuğu 6 kat fazla sirke ile karıştırılıyor.
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Köpürme bitince hava kilidi takılıp 20 gün fermente

solucanlarınızı

ediliyor. Aslında olay asitte eritme işlemi, fermente değil.

Aşağıda listelediğim şeyleri de solucanların diyetlerine

20 gün sonra başka bir kavanoza süzülüyor. Dipteki

eklemeniz, gübrenizin de kaliteli olmasına sebep olur.

tortuyu fazla karıştırmayın.

beslemezseniz

verim

beklemeyin.

Yumurta kabuğu püresi; evde toplanan yumurta

İyi bir fosfor ve kalsiyum oranı için yumurta kabuğu,

kabukları blenderde tam olarak çekilir. Un haline gelmiş

yengeç ve karides kabukları, midye kabukları ve ince

olması gerekiyor. Bu gerekli kalsiyumu sağlayacaktır.

kemikler ile bir karışım da yapılabilir. Fakat her zaman
bunların fırınlanması gerekiyor ki hem kalsiyum hem de
fosfor açığa çıkabilsin.

ve tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve büyütme
ağaca

püskürtüyoruz.

Ağacı

toptan

besleyecek olan bu karışım daha kaliteli ürün almanızı
sağlayacak.
Hayvanların üreme zamanlarında ve hamileyken sularına
karıştırılarak

Toprak elementleri sağlamaz belki ama çeşitliliği
çoğaltır.

3-4 litre suya bir çorba kaşığı karıştırarak sulandırıyoruz

evrelerinde

Toprak; genelde %50 oranında toprak da eklenmelidir.

doğumların

sorunsuz

olmasına

ve

yavruların iyi gelişmesine de yardımcı olur.

Lahana, badem unu gibi kalsiyumu yüksek şeyler de
solucanlara

verilmeli.

Peynir

yapıyorsanız

solucan

çiftliğini peynir altı suyu ile yıkayıp, alttan çıkan suyu
direk kullanabilirsiniz.
Soya fasulyesini özellikle yetiştirip solucanlara vererek
ikinci kez işlenmesini sağlamalı ve potasyum olayını bu
şekilde çözmeliyiz. Muz kabukları da aynı işi görür.
Paslı teneke parçaları; dikkatlice solucanlara verilmeli ve

4- Fermente bitkiler
Karakafes otu, karahindiba, ayrık otları, ısırgan otu,
domatesin budanan dalları gibi her türlü otsu bitki
yağmur suyuna bastırılarak çürümesi sağlanır. Çürüme
sonunda içlerindeki tüm mineral suya geçmiş olur.

demir eksikliği de böylece çözülmeli. Dikkat edin paslı
teneke ile yaralanmayın. Bahçe işleri ile uğratıyorsanız
veya arıcılık yapıyorsanız tetanos aşısı olmanızı tavsiye
ederim.

Süzülerek toprağa uygulanır. Ne kadar farklı bitki

DİKKAT

koyarsanız o kadar iyi bir sıvı gübre olur. Bulabilirseniz

Tüm bu tarifleri hazırlarken başka eko sistemlerden

deniz yosunları da durulanarak tuzundan arındırıldıktan

malzeme toplamayın. Toplayacağınız malzeme o eko

sonra eklenebilir. Özellikle parlak kayış gibi olanlar.

sisteme aittir. Ama sebze halinden çöp toplayabilirsiniz.
Derelerden

5- Solucan Gübresi
Dikkat edilmezse çokta işe yarayan bir gübre değil
aslında.

Sadece

mutfak

artıkları

yeterli

minerali

sunamıyor hatta zararlı kimyasalların çok az da olsa
sistemimize

girmesine

neden

www.havatopraksu.org

oluyor.

Eğer

tutacağınız

sazanları

balık

gübresi

yapımında kullanabilirsiniz. Kumsala vurmuş, kuruyan
yosunları kullanabilirsiniz. Bunlar eko sistemi etkilemez.
Ama ormandan yaprakları toplayıp kompost yaparsanız
bu etik değil.
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3.Yamyamlar - Hastalık yapan mantarlar örneğin
4. MİKROBİYOLOJİ VE BESİN

Verticillum gibi zeytinlere dadanan mantar çok büyük

Toprakta pek çok besin var. Bu besinler periyodik
tabloda ki elementler. Yani kayalardan parçalanan,
volkanlardan zamanında püskürmüş bu mineraller
bitkilerin ihtiyacı olan minerallerdir. Bitkilerin kökleri

ekonomik kayıplara neden olabilir. Bitkiye nüfuz ederek
çürümesine neden olurlar. Patojen mantarlar toprakta
her zaman bulunur ama biyo-çeşitlilik varsa genelde
aktif olamazlar.

direk bu mineralleri almak için çok da iyi değil. Burada
devreye köklerde simbiyotik olarak yaşayan mantarlar

Bazı bitkiler ise mantarlarla arkadaş değildir. Turpgiller

devreye giriyor. Mantarların yanında sebzeler için

ailesi (hardal, kanola, brokoli), ıspanakgiller ailesi (pazı,

bakteri gibi tek hücreli veya nematod gibi mikroskobik

ıspanak) ve proteas ailesi (makademia, banksia) mantar

canlılar da var.

sevmez.

3 genel tip mikoriza türü vardır. Bunlar Arbüsküler,

Bu bitkileri yetiştiriyorsanız ekim nöbeti yaparak

Ektomikorizal ve Erikoid mantarlardır. Sebzelerle haşır

dönüşümlü ekmeniz gerekiyor ki topraktaki miseller

neşir

azalmasın. Miseller azalırsa toprağınız çoraklaşmaya ve

olan

Ormanlarda

mantarlar

Arbüsküler

ağaçlarla

yaşayanlar

mantarlardır.
Ektomikorizal

mantarlardır. Fundagiller yani çalı tipi bitkilerle beraber
yaşayanlar ise Erikoid mantarlardır. Ayrıntılı bilgi için şu
videomu seyredebilirsiniz.

hatta çölleşmeye başlar.
Ekim nöbeti doğal bir olay değil tabii. Doğada ekim
nöbeti yerine miras döngüsü var. Bir bitki yeşerir, büyür
ve ölür. Arkasında bıraktığı humus, kökler vesaire başka

Mantarları da 3 ana türe ayırabiliriz.

bitkiler tarafından miras alınarak kullanılır.

1.Parçalayıcılar - Saprophytic mantarlar kompleks

Çiftçi olarak hayatı, bitkileri, ilişkileri ve doğayı algılama

karbon yapıları çürütürler. Ağaçlardaki selüloz bu

felsefeniz geliştirip, kullanacağınız teknolojiyi de o

kompleks karbon yapıların başında gelir. Ayrıca organik

felsefeye

asitlerden fulvik asidi üretirler ve topraktaki humusu

yapacağımız doğa ananın öğretilerinde saklı. Aslında

desteklerler. Toprakta humus olarak bulunan karbonun

saklı falan değil tabii gözümüze sokarcasına ortada ama

yüzyıllarca kalmasını sağlarlar

tarım öyle büyük bir endüstri ki petrol, enerji,

uydurmanız

gerekiyor.

Nasıl

çiftçilik

hammadde, iş gücü ve küresel finans pazarları bu
2.Fırsatçılar - Mikorizal mantarlar bitkilerle simbiyotik

ortalıkta duran bilgiyi görmemizi engelliyor.

ilişki kurarak köklerden aldıkları şekerlere karşılık
mineralleri vererek ödeşirler. Hipoteze göre bitkilerin

Konumuza dönecek olursak bizim sebze bahçemiz için

denizlerden karalara çıkarak evrilmesine mikorizal

Arbüsküler mantarlara ihtiyacımız var ama bunları

mantarlar yardım etmiştir.

nereden bulacağız. Tabii ki onları da bizim yetiştirmemiz
gerekiyor ama merak etmeyin sanıldığı kadar zor bir iş
değil. Aşağıda anlattığım yöntem ile sanki bir yoğurt

www.havatopraksu.org
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mayası

hazırlıyormuş

hazırlayacağız.

Bazı

gibi

bitkiler

mantar
mantarları

mayamızı
daha

çok

besliyorlar. Bu bitkileri kullanarak bir mantar adası
oluşturabiliriz. Ayrıca bu bitkiler gerekli mikrobiyolojiyi
de destekleyerek geliştireceklerdir.
Sağlıklı

mikrobiyolojiyi

ve

mantarları

en

fazla

destekleyen bitkiler şunlardır:
•

Maydanoz

•

Karakafes otu

•

Papatya

•

Gotu Kola

•

Ayçiçeği

•

Karahindiba

•

Isırgan otu

•

Mercimek

•

Çavdar

•

Yonca

•

Kara buğday

•

Pirinç

•

Buğday

•

Kadife çiçeği

•

Soğan

www.havatopraksu.org
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Bu bitkilerin barınacağı 4 metrekarelik bir yer ayırın.

görmemesi, nemli tutulması ve bir an önce kullanılacağı

Bitkilerden bulabildiğiniz kadarını tohum veya fide

yere transfer edilmesi gerekiyor.

olarak edinmeye çalışın.
30 santim derinliğinde kazın.
Ortasına bir kompost bidonu yerleştirin.
Kompost bidonunun etrafına mutfak artıkları veya
hallerden toplayacağınız bitki çöplerini 25 santim olacak
biçimde doldurun. Dikkat edin etrafına dedim, kompost
bidonunun içine değil.
Üzerine

solucan

kompostu

serpin.

Eğer

solucan

kompostu yoksa iyi yanmış inek gübresi de olur.

Kullanılacağı yerde ise toprağa bir bütün olarak
gömülmeli ve üstü malç ile kapatılmalıdır. Bu maya

Deniz kabukluları ve yumurta kabuklarını inceltip un

toprağın

şeklinde üzerine serpin. Bunlar mineral kompozisyonu

beslenecek ve çoğalacaktır. Üzerinde yaşayan sebzeye

destekleyecektir.

tüm besinleri sunacak ve yoğun besinli olmasını

Kalan topraktan ekleyip üzerini kapatın.
10 santimlik bir malç koyup her gün sulayın.
Bir hafta bu şekilde dursun.
Daha sonra yukarıda saydığım bitkileri sık olarak bu
adaya ekin.
Arada bir sulayarak bitkilerin yetişmesi için 4 ay bekleyin.
Arada bir, çok büyüyen bitkilerin yapraklarını kesip
ortada ki kompost bidonuna doldurun.
4 ay sonra bu adadan (kompost bidonundan değil)
alacağınız toprak örneklerinde beyaz mantar miselleri
büyümüş ve pek çok solucan ve diğer böcekler barınıyor
olacak. Bu toprak sizin mayanız olacaktır. Güneş

sıvı

gübreler

ile

beslenmesi

sayesinde

sağlayacaktır.
Nasıl sütü mayalıyorsak, toprağımızı da mayalamak,
gerekli mikrobiyoloji ve mantarları geri kazandırmak,
üzerinde yetişecek sebzelerimize en fazla şansı sunmak
elimizde.
Ortada ki kompost bidonu ise mutfak artıkları ve adadan
kestiğiniz bitkilerle dolacaktır.
Peki bu neden önemli?
Hiç marketlerden, pazarlardan aldığınız meyve ve
sebzelerin

kokusunun,

tadının,

aromasının

eksik

olduğunu düşündünüz mü? Bu eksiklik sizce nereden
geliyor? Tavuğun ve etin de doğru düzgün tadı tuzu yok.
Seralarda, hidroponik sistemlerde, mevsiminden evvel,
güneş ışığı görmeden büyüyen gıdanın bu problemleri
her zaman var. Topraktan, minerallerden, mantarlar ile

www.havatopraksu.org
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olan ilişkisinden bitkiye geçecek olan besinler bizim
vücudumuzun ihtiyacı olan minerallerdir. İnsan vücudu
binlerce yıl boyunca bitki ve hayvansal gıdalardaki suda
çözülmüş

mineralleri

tüketerek

evrim

geçirmiştir.

Günümüzde ise hiçbir ticari üretilmiş gıdada bu
mineraller yoğun olmadığı için pek çok hastalık baş
göstermektedir. Sindirim ve deri problemleri, çeşitli
kanserler, migren, stres ve hatta otizm bile bu besinlerin
eksikliğinden dolayı olmaktadır.
Tabii ki kendi problemimizi bizim için hiç kimse
çözmeyecek.

Kendi

gıdamızı

üretmeden,

gerekli

mikrobiyolojiyi sağlamadan, mineralleri ve diğer eksik
besinleri toprağımızda tamamlamadan bu besinleri
tüketebilmemizin hiçbir olanağı yok. Mineral ve vitamin
hapları da burada işe yaramıyor, %2 ile %10 arasında bir
yarar sağlıyor bu haplar. Geriye kalanı ise dışkı ve idrarla
vücuttan atılıyor. Çünkü hiçbiri suda çözünecek tipte
değil veya bağırsaklarımızda bu mineralleri işleyecek
bakterilerin

sayısı

mikrobiyolojik

az.

hayat

Bağırsaklarımızın
var,

aynı

bile

toprak

bir
gibi

bağırsaklarımızı da mayalamamız gerek; o konuya da
geleceğiz.
Şimdi yukarıda anlattığım bitkileri hemen yetiştirmeye
başlayalım ve toprağımızı düzeltmek için gerekli
adımları

atalım.

Doğal

olarak

bağırsaklarımızı

düzeltmenin yolu toprağımızı düzeltmekten geçiyor.
Bir sebze bahçesine veya Viking yatağına yukarıda ki
maya ile mayaladığınızda toprak da kendine gelecek, bir
önceki

bölümde

beslendiğinde

bahsettiğim

yayılacak

ve

balık
bitkileri

gübresi
tam

ile

olarak

beslemeye başlayacaktır.

www.havatopraksu.org
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mezbaha atıkları ile yapılan kan ve kemik isminde bir

5. SEBZE BAHÇESİNİN EKİMİ
Öncelikle yetiştirmek istediğim şeylerin bir listesini

gübre aldım.

yaptım. Burada kış olduğu için kış bezelyesi, tucson

Güneşin açısına göre en arkaya bezelyeleri dikeceğim.

lahanası, soğan, sarımsak, çeşitli salata yeşillikleri,

Bunlar tırmanmaya başladığında arka kısmı fazla güneş

havuç, turp, maydanoz, kış ıspanağı ve bakla

almayacak. Yakınlarına sakın sarımsak veya soğan

seçtiklerim

dikmeyin. Bu ikisi birbirini sevmez. Bezelyeleri tohumdan

arasında.

Sizde

planınızı

yapın

ve

tohumlarınızı önceden temin edin.

başlatmak ve salyangozlardan korumak için ortadan

Gübre olarak solucan gübresi ve suyu, balık gübresi,
peynir altı suyundan hazırladığım mineralli gübre, bir
miktar elimde kalan kaya tozu ve kendi kompostum
var. Bir de takviye olması açısından burada satılan ve

ikiye kesilmiş borular kullanıyorum. Sonra bu borulardan
kaydırarak toprağa indiriyorum. Kökleri zedelenmiyor ve
hızlıca yerine alışıyor. Baharda bu borularda fasulye
yetiştireceğim.

Bezelyeler yarım borularda büyüyor
Soğanları, turpları, ıspanakları ve tucson lahanasını fide

Tucson lahanası oldukça büyüyor ve yaza kadar toprakta

olarak bir akvaryumun içinde yetiştiriyorum. Minik bir

duruyor. Ispanaklar da bahar sonuna kadar toprakta

sera gibi. Boylandıklarında toprağa aktaracağım. Havuç,

durur. Bu ikisini ortaya koydum. Böylece bezelye ve

soğan, sarımsak, dere otu ve maydanoz beraber

sarımsakları hasat eder etmez, baharda domateslere

ekilebilir. Bezelyeleri bahçenin bir ucuna, soğan ve

geçebilirim.

sarımsak türlerini diğer ucuna ektim. Birbirlerinden uzak
dursunlar da kavga çıkmasın.

www.havatopraksu.org
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Sanırım sıcaklıkların düşük oluşu, mikrobiyolojik hayatın

Kullanmak için 30ml balık gübresini 10 litre su ile

yavaşlaması,

seyrelterek yapraklara uygulayın. Veya 60ml balık

nedenler

toprak

köklerin

canlılarının
de

besinleri

yavaşlaması
çekme

gibi

yetisini

gübresini

10

litre

su

veya

seyrelterek
sebze

toprağa

yavaşlatıyor. Gübre ne kadar bitkinin alacağı formda

uygulayabilirsiniz.

olursa o kadar iyi; sıvı gübreler bu yüzden kışın daha iyi

Gübreleme zamanı sabah erkenden sıcaklık artmadan ve

sonuç veriyor. Baharda ise ne kadar kuru gübre varsa

bitkiler fazla güneş görmeden olmalıdır. Sıcaklık 14

kullanın (aşırıya kaçmamak şartıyla tabii), bunlar toprağı

dereceyi geçmeden bu gübrelerin atılması gerekiyor.

güçlendirecektir.

Ağaç

ile

fark

etmez.

Bu gübre tüm toprak mikorizalarını besler. Bitkinin

Fermente sıvı gübrelerden bence en iyisi balık hidrolize

ihtiyacı olan silika ve kalsiyumu verir. Bitkilerin

gübresi. Bu gübrenin yapımı biraz zorlayıcı ama küçük

coştuğuna şahit olacaksınız.

miktarlarda bile yapılabilir. Ben balıkçıdan bir kova
dolusu kafa, kılçık, deri, iç organlar topluyorum. Bütün
balık da kullanılabilir. Bunları biraz dondurduktan sonra
blenderden geçiriyorum. Şeker ve su ekleyerek bidonda
fermente ediyorum. Fermente olurken biraz koku çıkıyor
ama fermente bitince dayanılacak bir kokusu oluyor.
Tarif şöyle:

Geçen bölümden sorular
Toprağa eklenecek maddeler arasında vermikülit, perlit,
tuğla irmiği, pomza taşı, dere kumu gibi seçenekler
belirtildi. Vermikülit ve perlit çok iyi toprak iyileştiriciler
olsa da bunların fiyatları yüksek, üretiminde ve
ulaştırmasında çok fazla kirlilik yaratıyor. Yani hiçbir
açıdan sürdürülebilir değiller. Tuğla irmiği yeniden

•

1 ölçü blenderden geçmiş balık

dönüştürülmüş bir ürün olsa da bunun irmik haline

•

3 ölçü su

getirilmesi için harcanan enerji muazzam. Elektrik, su ve

•

1/3 ölçü şeker

yakıt kullanılıyor. O yüzden etik olarak bu ürün de

•

1/4 ölçü maya olarak kefir, sirke anacı veya ekşi

tercihlerim arasında değil. Pomza taşı kesinlikle pH

ekmek mayası kullanılabilir.

değiştirici bir madde, toprağa eklenmesi çok kötü

Hepsini bir bidona doldurup karıştırın.

Maya olarak

hiçbir şey bulamazsanız iki paket kuru ekmek mayası da
olur. Ağzına bir balon geçirin. Balon şiştiğinde iğneyle
patlatmadan tepesine bir delik açın. 3 ila 4 haftada
fermantasyon biter. Artık kokusu dayanılacak hal aldıysa
ve balon şişkin durmuyorsa olmuş demektir.
Süzerek başka bir bidona alın ve güneş görmeyen serin

sonuçlar

doğurabilir.

Zaten

üretimi

de

gene

sürdürülebilir değil. Dere kumu ise etik olarak geldiği
yerde ki ekosistemi bozduğu için kabul edilemez. Ayrıca
kamyonlarla taşınırken gaz olarak salınan karbonu bir
düşünün. Pek iç açıcı değil.
Toprağın 50 santim altında ihtiyacımız olan her şey var.
Tek sorun bunları oradan çıkartmak.

bir yerde saklayın. Fermente devam ettiği için bidonun

Killi topraklar hakkında ne yapacağız. Eminim

ağzını sıkı kapatmayın.

çoğunuz killi toprak ile boğuşmuşsunuzdur. Killi toprak

www.havatopraksu.org
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aslında içinde çok çeşitli mineralleri barındıran bir toprak

gidecek ve toprağın drenajını ve organik maddeyi

ama kökler içine girip bu mineralleri alamıyor.

arttıracaktır.

Killi toprağı sürerseniz, sabanın derinliğinde sert bir
taban oluşturmuş olursunuz. Üst kısımda ki toprak
yumuşak

olsa

bile

dipteki

sert

taban,

suyun

toplanmasına, aynen bir deliksiz saksı gibi hareket
etmesini sağlar. Çapa makineleri de aynı şekilde sert
taban oluşmasına neden olur.
Killi toprağın ilacı Karahindiba, karakafes otu ve deve
dikenidir. Bu bitkiler sıkışık kili delerek derinlere gider ve
kili açarlar. Öncü bitki

olarak organik maddeyi

çoğaltarak diğer bitkilere zemin hazırlarlar. Özellikle
karahindiba sıkışık topraklarda yaşar.
Restoranlardan toplayacağınız yumurta kabuklarını toz
haline getirip sıvı gübre hazırlayın. Killi toprağı hafif
kazarak, ya da geniş dirgen ile kırarak sıvı gübreyi serpin.
Yumurtada ki kalsiyum killi toprağı ayrıştırmak için
birebirdir.
Üstüne mevsime göre yulaf, çavdar, pirinç gibi kökleri
derine gitmeyen ticari ürünlerden ekebilirsiniz. Burada

Bu aletin sanayide yapılması çok zor değil

dikkat etmeniz gereken hasat sırasında biçerdöveri

Malç ve kompost eklentisi de killi toprağa iyi gelir.

yüksek tutarak sadece başakları almak ve sapları tarlada

Organik madde ne kadar çok olursa o kadar iyi.

bırakmak. Saplar malç olarak kompost olduğunda

Kurumayı engellemek için malç tabakasının kalın olması

toprağın organik maddesi de artacaktır. Kesinlikle

da gerekir.

anızları yakmayın.

Bio-intensive sisteminin çifte sürüm tekniğini de

Bir diğer yöntem traktörle 30-50cm aralıklı 30cm

yapabilirsiniz ama gene sabanla sürmede ki problem

derinliğinde ve 10cm genişliğinde yarıklar açacak bir

gibi bir sert taban oluşabilir. Ayrıca drenaj problemi de

sürme aleti ile toprağı çizmek. Bu yarıklara zamanla

olabilir. Eğer bir tarafından suyun akacağı bir kısım varsa

dolacak yağmur suyu ve organik madde ile üstünde

bio-intensive

büyüyen yonca gibi bitkilerin kökleri daha da derinlere

denenebilir. Tabii elinizde tam yanmış kompost veya

metodunun

çifte

sürüm

hayvan gübresi olması şartıyla.

www.havatopraksu.org
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Bio-Intensive metodunun çifte sürüm tekniği
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6. HÜGELKÜLTÜR YATAKLARI
Bu bölümde farklı bir sebze yetiştirme yönteminden
bahsedeceğiz.

Avusturyalı

permakültürcü

Sepp

Holzer’in kitabıyla isminden daha da çok bahsedilmeye
başlanan hügelkültür yatakları aslında Doğu Avrupa ve
genelde yüksek yerler olmakla beraber pek çok yerde
yüzyıllardır uygulanan bir yöntem. Özellikle yazların
kurak

geçtiği,

sulama

problemi

olan

yerlerde

uygulanması salık veriliyor.
Teknik olarak toprağın üzerine uzun ve kalın kütükler,
dallar, yeşil yapraklar, kesilmiş taze çim ve yanmamış
tavuk gübresi bir minik tepe şeklinde istifleniyor. En altta
büyük çaplı kütükler ve yukarılara doğru küçülen
malzeme ile yapılıyor. Aralarına toprak koyularak
dolduruluyor ki fare yuva yapmasın. Üstüne toprak

Hügelkültür yatağı 20 yıl sonra (resim richsoil.com

atılarak kapatılıyor. Böylece uzunca minik bir tepecik

sitesinden alıntıdır)

elde ediliyor3. Arazinin kod farkına göre paralel olarak
da inşa edilebilir.

Burada ki amaç kütüklerin ve gömülü organik materyalin
zamanla çürüyerek bir sünger gibi suyu çekmesi, içinde
ki azotu toprağa salması, kurak günlerde bitkilerin
köklerine su sağlamasıdır.
Bir hügelkültür yatağının tam randımanla çalışması 3
seneyi buluyor. Kütüklerin suyu çekmesi ve çürümeye
başlaması için bu zaman gerekli. Sonra 20 ila 30 yıl bu
sistem çalışıyor. Kütüklerinizin kalınlığına bağlı olarak

Hügelkültür yatağı ilk kurulduğu yıl (resim richsoil.com
sitesinden alıntıdır)

tabii.
Yararlarını sıralarsak:
•

Budanan dalları ve komposta girmeyen bahçe
artıklarını değerlendirmek için birebir.

3

https://richsoil.com/hugelkultur/

www.havatopraksu.org
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•

Yakmaya alternatif olduğundan hava kirliliğini
de önlüyor.

•

Çorak topraklarda çok hızlı toprak geliştirme
yöntemidir.

•

Yükseltilmiş sebze yataklarından daha nemlidir,
nemi iyi tutar. Birkaç sene sonra sulamaya gerek
kalmaz.

•

Sıkışık killi topraklarda drenajı arttırır.

•

İlk yıllarda çürüyen kütükler ısı yayar ve bitkileri
sıcak tutar, mevsimi uzatır.

•

Mikrobiyolojik hayatın çeşitlenmesine yardımcı
olur.

•

Mikoriza gelişimini sağlayarak bitkilere yardımcı
olur.

Devrilmiş ağaçlar, çürüyen kütükler, dallar, yeşil ve kuru
yapraklar, mukavva, gazete kâğıdı, kahve posası,
öğütülmüş yumurta kabuğu, talaş, biçilmiş çim, saman,
çürümüş balya saman, yanmamış gübre, toprak,

Evin önünde yeri belirleyip kazmaya başladım
Önce kalın kütüklerden çevresine bir sınır yapın. Sınırı
büyük taş ve kayalardan da yapabilirsiniz.

bitmemiş kompost ve 9:1 oranında seyreltilmiş idrar bu

Sınırın içinde kalın malzemeden başlayarak inceye ve

yatakların yapımında kullanılabilir.

yukarı doğru istiflemeye başlayın. Kütük aralarında

Kullanılmaması gereken şeyler ise sedir, ceviz, vişne,

boşluk kalmaması için toprakla doldurun.

yalancı akasya kütükleri gibi mikrobiyolojik aktiviteyi
engelleyecek ağaçlar, kimyasallarla işlenmiş kereste,
petrol ürünleri, sentetik halı ve kilim, yağlı kâğıt ve
yetişmesini istemediğiniz yabani ot tohumu barındıran
topraklardan uzak durun.
Kullanılabilir materyali topladıktan sonra hügelkültür
yataklarını yapacağınız yeri belirleyin.

www.havatopraksu.org
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Kütükleri yerleştiriyorum
Yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ya da
elinizde ki malzeme zaten buna karar verecektir.
Bütün istifi kapatacak kadar toprağınız olduğundan
emin olun. Eğer fazla toprağınız yoksa hügelkültür
yatağını koyacağınız yeri 30 santim kadar kazarak çıkan
toprağı kullanabilirsiniz. Kurak yerlerde de aynı yöntem
öneriliyor.
Bir sıra kütüğü yerleştirdikten ve aralarını toprakla
doldurduktan sonra sulayın. Böylece çürüme işini
hızlandırmış olacaksınız.

Kütükleri yerleştirip aralarını doldurdum
En üstte ince dallar, yapraklar, yeşil ve kuru materyal
olacak. Bunlar hızlı çürüyeceği için bitkilere hemen besin
sunacaktır.
En üstteki ince materyalin sıkışık olması için üstüne çıkıp
ezin.
Toprağı koymadan evvel bir azot gübresi eklenmesi şart.
Kütükler ve yeşil materyal ilk çürüme aşamasında
toprakta ki azotu çekecektir ve bitkilerin ihtiyacı olan
azot kaybolacaktır. Seyreltilmiş idrar, taze mutfak
artıkları, tavuk tüyü, sazan balığı, yeşil biçilmiş ot veya
yanmamış

gübre

kullanılabilir.

Tabii

çok

kaçmadan.

www.havatopraksu.org
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Kütüklerin tam olarak toprakla kapanmasına dikkat edin.

Eğer çok güneş altında iseler, malç katmanı 15-20

Ucu açıkta kalan kütükler fitilleme etkisiyle mevcut nemi

santim olsa iyi olur.

kaçıracaktır.

Eğer kurak bir yerde iseniz zaten su altyapısını baştan

En üstte 30 santim civarı toprak ekleyin.

kurmuş olmanız gerekiyor (yağmur hendekleri, göletler,

Hemen tohumları veya fideleri dikip malçlayarak
kapatabilirsiniz.

toprak çizimi, sünger havuzları, malç havuzları gibi).
2- İlk yıllarda hemen sonuç beklemeyin. Özellikle kuru

Alternatif olarak bir kış çürüme işinin başlamasını
bekleyerek baharda da ekim yapabilirsiniz.

yerlerde sistemin çalışması geç olacaktır. Bir arkadaşım
3

senelik

hügelkültür

yataklarını

çalışmadığı

gerekçesiyle kaldırmıştı. Kütüklerin sadece kabukları

Uçlarına yemiş çalılarından ya da bir ağaç dikilebilir.
Kalan kısımlarına istediğiniz her türlü sebze ekilebilir.
Ben çok yıllık kuşkonmaz, çilek ve marul gibi şeyleri
tercih ediyorum. Aralara yemiş çalılarından da ekiyorum.

çürümüştü. Kullandığı toprak hidrofobikti ve içine su
almıyordu. Hügel yatağının su toplayabileceği bir
havzası da neredeyse yoktu, bir tarafında yol ve diğer
tarafında da duvar vardı. Eğime dikey olarak yapılmıştı
ve yağan su kenarlarından akıp gidiyordu. Tabii kütükler

Hügelkültür yatağının malçla kapalı olmasına da dikkat

hiçbir zaman yeterince su toplayamıyordu. Belki bir 10

edin. Toprağınızın rüzgarla kaybolmasına veya sert

sene dursa yeterli suyu toplayacak ve çürümeye

yağmurlarla akıp gitmesini önleyecektir.

başlayacaktı.

Yıllar geçtikçe çürüyen ağaçlar yüzünden toprak aşağıya

3- Hacim azlığı. Üç beş dal parçası ile (ya da sadece

inebilir. Bir miktar toprak atarak yüksekliğini korumasını

dallar kullanılarak) hügelkültür yatağı yapılmaz. Kanımca

sağlayabilirsiniz.

üzerinde ki toprağın kalınlığı da önemli. Gördüğüm

Hügelkültür yatağı aynen arı kovanı gibi sabit bir
unsurdur. Yatağın yerine karar vermeden evvel yıllarca
orada duracağını düşünerek kararınızı verin.

birebir. Hatta kütükler daha fazla gibi duruyor.
Kütüklerin zamanla çürüyeceğini unutmayın.
4- Hügelkültür yapacağım diye ağaçları kesmeyin. Bu iş

Sorunlar
1- Hügelkültür yataklarının kuru ve yağışsız geçen
yerlerde çalışmadığını ve çok hızlı kuruduğunu söylüyor
bazı permakültürcüler. Eğer arazinin eğimine paralel ve
toprağı 30cm kazarak yaparsanız, su toplama kapasitesi
çoğalacak

uygulamalarda kütüklerin toprağa olan oranı neredeyse

ve

kütüklerin

yeterince

ıslanması

sağlanacaktır. Ayrıca kurumayı önlemek için malç koyun.

www.havatopraksu.org

tamamen

elinizde

olan

materyale

bağlı.

Bende

nemsizlikten dolayı olmayan mantar kütükleri ve
budamalardan çıkan dallar ile bir kompost bidonu
dolusu kuru materyal vardı onları kullandım. Ayrıca
mutfaktan çıkan ve solucan kompostlarım dolu olduğu
için kovalarda bekleyen artıklar ile yakaladığımız birkaç
sazan da girdi. Kahvecilerden topladığım kahve posaları
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ile bir miktar kompost solucanı da ekledim. Neredeyse
bahçenin tüm çöpleri toplandı.
Aşağıda çeşitli sitelerden alınmış uygulama örneklerini
görebilirsiniz.
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Tabii ki bitkilerin kardeş olanları kadar düşman olanları
7. KARDEŞ BİTKİLER

da var. Bu olaya dikkat etmemiz gerekiyor. Verdiğim

Tekdüze, mono kültür tarım hiç faydalı bir tarım tekniği
değil. Toprağın besin açısından yoksullaşmasına, bitki

hastalıklarının

gelişmesine

ve

polenleme

yapan

tablo internette bulabildiğim en geniş kardeş bitkiler
tablosu. Excel formatında. Türkçeye çevirip biraz

basitleştirerek size sundum. Sebze bahçenizi sezon

böceklerin tek tip polen toplamasına neden oluyor.

başında

planlarken

Bizim uygulamalarımızda ise her zaman biyo-çeşitliliği

tasarımınızı yapın.

bu

tablodan

yararlanarak

gözetmemiz, böcek ilaçları yerine çeşitli bitkilerden
yararlanmamız gerek.
Birbirini destekleyen bitkileri beraber ekme sebebimiz:
1- Yer kıtlığı
2- Toprağın mikrobiyolojisini desteklemek
3- Polen çeşitliliği yaratarak böcekleri çekmek
4- Bitkilerin birbirlerini destekleme özelliğinden
yararlanmak

www.havatopraksu.org
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Baklagillerin ilk toprakla buluşma anında bir miktar
gübre verilir. Yapraklar büyüyüp güneşi kullanmaya
başladığında artık azotlu gübre vermek gereksizdir.
Yukarıda saydığım baklagiller 1000m2 ekildiğinde
havadan yaklaşık 30 kilo azotu toprağa depolarlar.
Çok yıllık azot bağlayıcı bitkileri (yonca gibi) biçip
toprağa yatırdığınızda ise bir miktar gübreye ihtiyaçları
olabilir çünkü yapraklarını kaybettikleri için güneşi
kullanamaz ve azot bağlayamazlar.
İlk defa yaptığım plana göre bahçe yapacağım 😃
Azot Bağlama Görevi

Baklagillerin köklerinde oluşan nodüller renklerine göre
de ayrılır. Aktif nodüller pembe kırmızı arası, pasif
nodüller ise gri beyaz arasında olur. Pasif nodülleri bitki

Baklagillerin her türü azot bağlayıcı olarak görev yapar

dışlayabilir.

denir ama mesela normal fasulyelerin çok da fazla azot
bağladığı söylenemez. Sanırım yıllardır insanoğlunun

Eğer toprak azot açısından doyuma ulaştıysa, nodüller

fasulyeyi ehlileştirmesi sonucu bu yetisini kaybetmiş (ya

de oluşmaz, yani bitki azotu depolayamaz.

da sürekli azotlu gübrelerle büyütülmesi sonucu azot
bağlama özellikleri kapanmış).

Eğer azot bağlayıcı bitkileri topraktan sökerek hasat
edersek, toplanan azotu da çekip almış oluyoruz. Fakat

En iyi azot bağlayıcılar yer fıstığı, soya fasulyesi, bakla

toprak üstündeki kısmını kesip malç yapsak ve toprak

ve börülcedir. Bunlar neredeyse ihtiyacı olan tüm azotu

altındaki kısmını tamamen ellemeden bıraksak çok daha

havadan alıp köklerinde amonyak olarak depolar. Bu

iyi olur. Böylece tüm azot toprağa geri dönmüş olur.

ürünlerin azotlu gübrelerle desteklenmesi gereksiz.
Zaten azotlu gübre verilirse, havadan azot bağlama
özelliğini de kaybediyorlar.

Bizim kültürümüzde ki nadasa bırakma olayını aslında
örneğin soya fasulyesi dikerek yapsak çok daha iyi olur.
Ama

tabii

günümüzde

soya

fasulyesinin

GDO

Azotu toprağa amonyak olarak depolamak neden

olmayanını bulmak çok zor. Onun yerine bakla veya

önemli? Çünkü neredeyse tüm bitkiler toprakta ki azotu

börülce de kullanılabilir.

kullanarak büyür. Yani bir çeşit depo gibi düşünün.
Havada ki azotu toprağa depoluyoruz. Sonra azot
kullanılarak diğer sebzeleri yetiştiriyoruz. Her sebze
havada ki gaz halinde bulunan azotu kullanamıyor.

www.havatopraksu.org

Meyve bahçelerinde de hızlı bir çözüm arıyorsanız,
ağacın çevresine soya veya bakla dikin ve çiçeklendikten
sonra kesip yatırın. Böylece ağaçlara lazım olan azot
toprağa girecektir.
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Tabii meyve bahçelerinde daha uzun vadeli çözümler

Bunların bir kısmı toprağın ilk 30 santiminde mevcut.

gerekiyor, örneğin azot bağlayan çalı veya ağaçlar gibi.

Diğerleri 50cm ile 10 metre derinlikte kullanılmayı

Bu konuyu ileride etraflıca anlatacağım.

bekliyor. Dışarıdan su ve güneş enerjisi ile yaban
hayatından da bir miktar gübre geliyor. Doğru bir

Uzun lafın kısası, eğer gübre kullanımını azaltmak ve
aynı zamanda toprağın humus miktarını da arttırmak

yönetimle en geç 3 yılda killi toprağımızı iyileştirmek
olası hem de dışarıdan bir eklenti taşımadan.

istiyorsak azot bağlayıcı bitkileri sebze bahçemizin
döngüsüne entegre etmemiz şart ve zamanı gelince de

Kavanozda toprağınızı test edebilirsiniz ama bu test

kesip yatırmamız gerekiyor toprağın üstüne.

sadece ne kadar kil, humus, alüvyon ve kum olduğunu
söyler, o kadar. Belirleyici bir test değildir. O yüzden

Toprağın ihtiyacı olan şeyleri özetlersek:

·

Organik madde ihtiyacı ve çürüme ile
bunların humus olması,

·

Kaybolan minerallerin yerine koyulması.
Yaklaşık 90 farklı mineral sağlıklı bir toprak
için gerekli,

·

Toprağın nemli durması ki çürüme için
gerekli mikrobiyoloji işini yapabilsin ve
besinlerin taşınabilmesi için ortam olsun; o
yüzden nem ve malç çok önemli,

·

Oksijen; toprakta ki hava boşlukları ve
solucanların tünelleri çok gerekli. Toprağın
üstüne basmak ve sıkıştırmak iyi bir şey değil

burada

ayrıntısına

mikrobiyolojiyi,

girmeyeceğim.

mineralleri,

Bizim

humusu

arttırmak

asiditeyi nasıl ölçeceğinizi öğrenin yeter. Minerallerin
bitkiler

tarafından

alınıp

alınamaması

tamamen

asiditeye bağlıdır (nem, mikrobiyoloji ve mineraller
mevcut

olduktan

sonra).

Öte

yandan

yeterli

mikrobiyoloji ve mikoriza olduğunda bitkinin köklerinin
5mm çevresinde ki asidite toprağın asiditesinden farklı
olur. Mikoriza ve diğer mikro hayat kendi yaşayacakları
ortamı da değiştirme hünerine sahiptirler. Yani biz
toprağı besler, mikro hayatı desteklersek pek çok sorun
kendiliğinden çözülüyor.

Kil, alüvyon, çakıl, kum vesaire (mineraller).

www.havatopraksu.org

ve

bitkilere mükemmel bir büyüme ortamı sunmak. Bir tek

demiştik zaten,
·

işimiz
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8. BİO-INTENSİVE SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Biyo-yoğun Yetiştiricilik 8 temel nokta üzerine kurulmuş.

BioIntensive™ (Bayo-intensiv diye okunur, Türkçe’ye
biyo-yoğun

yetiştiricilik

olarak

çevrilmiş)

Bunlar:

John

1- Çifte sürülmüş sebze yatakları (Bölüm2’de

Jeavons’ın eski tarım yöntemlerini analiz ederek ortaya
çıkardığı

bir

tarım

yöntemi.

şemasını ve geniş dirgen aletini anlatmıştım)

Reklamlarında

2-

konvansiyonel tarım ile karşılaştırarak; %88 daha az su,

Kompost

yapmak

(biyo-yoğun

kendi

kompost malzemesini yetiştirir)6

yaklaşık %100 daha az gübre ve %99 daha az iş gücü ile

3- Yoğun dikim yapmak (normalden sık olarak

2-6 katı daha fazla gıda üretmek, doğadan 60 kat daha

diker veya altıgen şablon kullanılır)

hızlı toprak üretmek ve kullanılan alanı da yarıya

4- Kardeş bitkilerin yoğun kullanımı (Bölüm 7’de

indirmek gibi iddiaları var. İyi ki kanseri iyileştiriyor

verdiğim kardeş bitkiler tablosunu kullanın)

dememişler :-D

5- Gaz halindeki karbonu toprağa bağlamak

Bio – Biyodinamik kelimesinden geliyor. Yani Rudolf

(humus çoğaltmak ve malç kullanmak)

Steiner

6- Yeterli kaloriyi yetiştirmek

şarlatanının

yöntemi.

Şimdi

bu

konuya

girmeyeceğim ama bu düzenbazın ürettiği hiçbir

7- Atalık tohumları kullanmak

metodu desteklemiyorum.

8- Tarıma bütüncül olarak yaklaşmak (böcekler,

Intensive

–

Türkçe

“yoğun”

anlamına

toprak mikrobiyolojisi, hayvanlar, insanlar ve

geliyor.

doğa olayları)

Fransızların yoğun tarım yöntemleri bu bio-intensive
sisteminin temellerini oluşturuyor.
John Jeavons’ın “How To Grow More Vegetables” 4
kitabını okudum fakat umduğum kadar biyodinamik
metodu göremedim. Neden “Bio” kelimesini ön ek
olarak kullanmışlar bilmiyorum. Sanırım Rudolf’un çırağı
Alan Chadwick ilk olarak Fransız yoğun yetiştirme
sistemi ile biyodinamik yöntemlerini birleştirdiği için5 ve
Chadwick’in

çalışmaları

bio-intensive

için

baz

alındığından olsa gerek.

4

How To Grow More Vegetables – John Jeavons, biointensive sistemini anlatan kitap
5
http://www.alanchadwick.org/html%20pages/techniques/garden_plants/ve
g_photos.html

www.havatopraksu.org

6

Kompost yapımı için yararlı Türkçe rehber olarak şuna
bakınız.
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Yukarıda listelediğim ürünler iki kategoriye göre
seçiliyor7.
•

Alan-Etkin: Ortalama 65 metrekare alandan bir
kişinin ihtiyacı olan kaloriyi verebilecek ürünler.

•

Ağırlık-Etkin: Ortalama 2,7 ile 3 kilo üründen
bir kişinin ihtiyacı olan kaloriyi verecek ürünler.

Tabii

kitapta

bahsedilen

ürün

miktarlarının

yakalanabilmesi için anlatılan tüm metotların harfiyen
uygulanması gerekiyormuş.
Çifte sürülmüş topraklara iyi yanmış kompost eklenmesi
ile yataklar hazırlanır. Kompost burada ana gübredir.
Hayvan gübresi veya yeşil gübreler fazla tercih edilmez.
Biyo-yoğun Yetiştiriciliğin çifte sürüm tekniği
Biyo-yoğun Yetiştiricilik yaklaşık 370 metrekarelik
alanda %60 baklagiller ve tahıllar gibi karbon ve kalori
ürünlerini, %30 patates, sarımsak gibi yumrularla yüksek
kalori ürünlerini ve %10 vitamin ve mineral ihtiyacı için
sebzeleri yetiştirir. 370 metrekarelik alanı 40 ayrı sebze
yatağına bölersek ve her yatağın 9 metrekare (9 metre
uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde) olacağını
düşünürsek (kalan yerler yürüme yolu):
•

24 yatak baklagil ve tahıllar. Buğday, çavdar,
arpa, darı, quinoa, bakla, ayçiçeği, fındık, kuş
üzümü.

•

12 yatak yüksek kalorili yumrular. Patates, yer
elması, tatlı patates, sarımsak, turp veya şalgam,
yer fıstığı, soya fasulyesi, havuç, soğan.

•

4 yatak sebzeler için ayrılmıştır. Domates,

Ancak kompostu 6’da 1’i kadar hayvan gübresine izin
var. Organik sertifikalandırma sistemlerinde kullanılan
gübrelere eğer sadece bir defa kullanılacaksa izin var.
Bitkiler sık ekilerek doğal bir malç olması sağlanıyor.
Fidelerin

yetiştirilmesi

için

30X30cmlik

ve

derinliğinde tahta kutular kullanılıyor.
Toprakta ki belli minerallerin azalmasını önlemek için
belli bir döngüde ürünler yer değiştirilerek yetiştiriliyor.
Aynı yerde iki sezon soğan yetiştirilmiyor. Ekim nöbeti
yapılarak aynı türden olan bitkilerin 3 yıl geçmeden aynı
yere ekilmesi de engelleniyor.
Kompost için gerekli ürünler özellikle yetiştiriliyor çünkü
sistemin tek dayanağı kendi ürettiği çok kaliteli
kompost. Bu iş için özel alan ayırmanız da gerekiyor.
Ayrıca pazarda ürün satıyorsanız kaybolan mineral ve
karbonu yerine koymak için yöntemler düşünmeniz

patlıcan, marul, bezelye vesaire.

7

Kitap: Duhon isimli yazarın “One Circle” isimli kitabında
anlattığı gibi fakat günlük mü haftalık mı bilmiyorum.

www.havatopraksu.org
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gerekiyor. Kompost en fazla 1 ayda yapılırsa iyi oluyor8.

Belirtilen

Ayrıca humanure (insan dışkısı ile kompost) olayı da

sürdürülebilir değil. Zaten gereksiz de. Değerli bir

kullanılıyor.

materyal olduğundan kıvamında kullanılmalı.

Yaklaşık 0,05 metreküp kompost her 9 metrekare sebze

Öte yandan kompost yapacağız diye başka bir yerde ki

yatağı için her 4 ayda bir (yetiştirme sezonuna göre)

toprağı

uygulanacak biçimde hazırlanmalıdır. Yani 40 yatak için

gerekiyor. John Jeavons bu konuya oldukça fazla

2,24 metreküp kompost eder. Kompostun 1 ayda

değinmiş.

yapıldığını varsayarsak; her ay 0,56 metreküp (ortalama
yarım metreküp diyelim) kompost üretmeniz gerekiyor
(%50’si toprak). Sanırım 1 metreküp hazırlayacağınız
kompost yığınından yarım metreküp yanmış, hazır
kompost çıkar. Her ay iki kompost yığını yapıp (garanti
olması açısından) 2 ayda yeterli kompost yapılabilir. 4
ayda da fazlasıyla kompostunuz olur. Tek problem
kompost

için

gereken

materyali

bulmanız

veya

yetiştirmeniz. Biyo-yoğun Yetiştiriciliğe başlamadan
evvel kompost olayını bir düzene sokmak gerektiği
aşikâr.

miktarlardan

da

mineral

fazla

kompost

açısından

kullanmak

fakirleştirmememiz

Tabii ki toprakta bazı mineraller eksik ise kompost için
yetiştirdiğiniz

ürünler

de

bu

mineralleri

barındırmayacaktır. Bu yüzden topraktaki ana ve iz
minerallerinin miktarını öğrenmek için test yapılması ve
organik metotlarla bunların eklenmesi gerekiyor.
Bio-Intensive kitabını okumaya başladığım da farkına
vardığım şey, gübrenin, kalorinin, kompostun, ince ince
hesaplandığı

ve

kaidelerin

tam

olarak

uyulması

gerekliliğinin çok yerde vurgulanması idi. Hatta kaideleri
tam olarak uygulamazsanız, toprağın verimsizleşeceği,
üretimin düşeceği gibi yaptırım bazında söylemler de

Bu kompost sadece toprağın ilk 5 ile 10cm derinliğine
işlenir. Sebze yataklarının çifte sürüldüğünü söylemeye
gerek yok sanırım.
Eğer toprak tamamen kil ise, üst tabakada hiç toprak yok
ise, çifte sürüm uygulanırken en alt tabakaya kadar
kompost uygulanabilir ve bu sayede toprağın organik
materyalinin arttırılması sağlanabilir. Bu işlem bir kereye
mahsus yapılır ve her 9 metrekarelik yatak için en fazla
0,22 metreküp kompost kullanılır. Tabii önce kompostu
üretmiş olmanız gerekiyor.

var. Biraz da haklılar tabii. Bir metodu tam olarak
uygulamadığımızda ve sorun yaşadığımızda metodun
kendisini suçlu bulmuyor muyuz? Onlar da bunu
engellemeye çalışıyor kanımca.
Zaten ne iş yaparsak yapalım kaideleri tam olarak
uygulamadıktan sonra ne anlamı var ki?
Biyo-Yoğun

Yetiştiricilik

hakkında

ki

el

Türkçe’yede çevrilmiş. İndirip okuyabilirsiniz. Sadece
yukarıda bahsettiğim 8 temel noktanın ayrıntılarını
anlatıyor bu PDF. Linkini verdiğim kompost PDF’i ile

8

Sanki kompost için daha fazla zaman harcanıyor gibi geldi
bana.

www.havatopraksu.org
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birleştirirseniz elinizde başlangıç için çok iyi bir kaynak
olur.
Biyo-yoğun yetiştiriciliğin bir de öğretmenlik sertifikası
var. 5 günlük eğitimi aldıktan sonra birkaç yıl biyoyoğun yetiştiricilik yapıp veri topluyorsunuz. Üretilen
ürünlerin miktarı, kalitesi üretim şekillerini yazıyorsunuz.
Sonra

bunları

başvuruyorsunuz.
öğretmenlik

sunup

öğretmenlik

sertifikasına

edilirseniz

biyo-yoğun

Kabul

sertifikası

alıyorsunuz

ve

eğitimlerini

vermeye hak kazanıyorsunuz.
İşte sevgili okuyucu biyo-yoğun sistemi böyle bir şey.
Umarım birileri çıkıp John Jeavons’ın kitabını Türkçe’ye
çevirir de böyle bir sistemden yararlanmamızı sağlar.

www.havatopraksu.org
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ve düşüncelerimi değiştirip biyodinamik olayına objektif
yaklaşmamı sağladı. Tam bu sırada da forumdan

9. BİYODİNAMİĞİN 9 TARİFİ

RedHawk (ki düşüncelerine çok önem verdiğim bir
Her ne kadar geçtiğimiz sayfalarda Steiner hakkında

insan) kendisi de benim yaşadığım gibi bir deneyim

atıp tuttuysam da objektif olmak adına burada bu

yaşamış olacak ki, biyodinamik olayının ardındaki

tariflere yer veriyorum.

bilimsel gerçeklere ulaşmak için bir dizi deney üzerine
çalıştığını söyledi ve gözlemlerini yazmaya başladı.
Aşağıda yazdıklarım RedHawk’un yazdıkları, kendi
okuduğum biyodinamik tarifleri ve Wikipedia’dan
gelmektedir.
Steiner’ın yaşadığı zamanda bilim ve teknolojinin
yeni yeni oturması, dini, ruhani ve hatta büyü gibi

Steiner 1861-1925 yılları arasında yaşamış ve

zırvalıkların hortlaması, eğitimini yarıda bırakması, akıl

ölümünden 1 yıl önce çiftçilerin isteği ile 9 adet tarif

rahatsızlığı bulunması gibi nedenlerle kendini ruhani

vererek

atmıştır.

olaylara çok kaptırmış ve bu sayede çevresinde oldukça

girerek

hatırı sayılır bir topluluk oluşturmuştur (çok klasik bir

Avusturya sorumlusu olmuş bu arada da Gül-Haçlılar

yöntem, günümüzde dahi çalışıyor). Yaşadığı 1861 ile

tarikatı ile de haşır neşir olarak ezoterik bilgiler almıştır.

1925 arasında endüstri ve mekanikleşme devrimleri

Akabinde kendi dinini kurmak ister ama Madam

oluyordu, herkes ırkçıydı filan ve toplumun genel

Blavatsky izin vermez ve yolları ayrılır.

havasından esinlenmiş olması doğal. Yani zamanına

biyodinamik

Şarlatan

Madam

tarımın

Blavatsky’nin

temellerini
tarikatına

Modern bir

Hristiyanlık anlayışı getirmek ister ama o da olmaz.
Viyana Teknoloji Enstitüsünden mezun olmadan ayrılır.
Ailesinin

sürekli

taşınması

nedeniyle

sorunlu

bir

çocukluk geçirmiştir. Küçükken sürekli halüsinasyon
görür.

göre oldukça bilimsel bir adammış.
Bu arada tarım konusunda bazı dersleri olmuş ve 9
adet tarif vererek bunların yayılmasını sağlamıştır. Arılar
üzerine de hiçbir bilimsel temeli olmayan ve yanlış
(zamanına göre doğru) 8 ders vermiş ve bugün bile takip

Uzun zamandır biyodinamik olayına çok önyargılı

edilen yöntemler olmuş. Tabii 1800’lerde bu bilgilerin

yaklaşıyordum. Steiner’ın ırkçı, şarlatan olması, dini alet

yanlış olduğunu kimse bilmiyordu ve Steiner o zaman ki

ederek tarikat kurmaya çalışması biyodinamik yöntemini

mevcut

objektif açıdan değerlendirmek için önümde bir engeldi.

oluşturmuştur. Bizim de şu an yaptığımız gibi mevcut

Permakültür kitabımın ilk 15 sayfasını yayınladığım

bilgiyi kullanarak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama

zaman

250 sene sonra bu bilgilerin yanlış olduğu da ortaya

konuştuğum

bir

arkadaşım

biyodinamik

konusunda Türkiye’de yapılan uygulamalardan bahsetti

www.havatopraksu.org
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Tabii yazılan onca kitaptan sonra verdiği 9 tarif
oldukça

değişmiş,

Jeavons’un

hatta

bio-intensive

yenileri
yöntemi

eklenmiş.
de

John

Steiner’dan

esinlenilip üretilmiş bir yöntem.
Açıkçası

ben

biyodinamik

bakteri, maya, mantar, kök ilişkisini desteklemek amaçlı
yöntemler bunlar ve ister harfiyen uygulayın ister kısa
yoldan yapın işe yarıyor.
Bir geyik işkembesi bulup içini karahindiba çiçekleri

duyunca

ile dolduramayabilirsiniz. Hatta bunu gömüp 6 ay

karşımdakine sıkı bir tokat atmak istiyorum. Hele

bekleyecek zamanınız da olmayabilir. Artık 21. yüzyılda

biyodinamik

giderseniz

neyin neden olduğunu hemen hemen biliyoruz ve

Steiner’ı peygamber gibi gören tiplerle karşılaşıyorsunuz

kompost teknolojisi de oldukça ilerledi. Bugünkü

ve

zındık

bilgimiz dahilinde Steiner’ın ulaşmaya çalıştığı hedefleri

Bill

gözeterek, O’nun uygulamalarını yeniden laik olarak

kulüplerinin

lafını

toplantılarına

bilimsel

kanıt

istediğinizde

oluyorsunuz.

Bazı

permakültür

de

direk

gruplarında

Mollison’a olan yaklaşım gibi aynı.
Steiner kendi iç dünyasında pek çok sonuca hisleri

yorumlayabiliriz. Ya da Dr. Elaine Ingham’ın bir kitabını
alıp okusak yeter aslında.

ile varmış. Bunu şöyle açıklayalım. Otonom sinir

Ana fikir olarak Steiner doğru yolda aslında.

sisteminin bir parçası olan enterik sinir sistemi beyinden

Zamanın akademik bilgilerine erişimi olduğu açık.

ve ana sinir sisteminden bağımsız olarak çalışır. Eğer

Toprağın mikrobiyolojisini geliştirmenin ürüne pozitif

korteks (limbik, prefrontal ve neokorteks) 5 duyumuzla

yansıdığını gösteren pek çok araştırma o sırada zaten

algıladığımız veriyi analiz edip yorumluyorsa, enterik

mevcut. Bu akademik bilgileri Rosenkreuzer (Gül-

sinir sistemi de açıklaması olmayan duygularımızın,

Haçlılar) Şövalyelerinin dandik ruhsal öğretileri ve maji

kelimelere dökemediğimiz hislerimizin kaynağıdır. Halk

uygulamaları ile birleştirip ortaya bir karışık sunmuş.

arasında “beyninle mi karar verdin kalbinle mi” lafındaki

Çiftçiler zaten Steiner’a gelip yardım istemişler ve O’da

kalp esasen enterik sinir sistemidir. Ağaçların üzerine

bu 9 tarifi süsleyip püsleyip vermiş ellerine.

enterik sinir sistemini çizmek zor olduğu için kalp
denmiş 😊

İşe yaramış mı? Kısmen yaramış. Bazı oranlar yetersiz
olsa da zamanla toprakta tamamlanmıştır. Hiçbir şey

Bazen bilimsel yollarla yorumlayamadığımız olaylar

yapmamaktan iyidir. Gerçi kurban bayramında toprağa

veya deneyimler işte bu enterik sinir sistemi içinde

gömülen sakatatları düşününce Anadolu’nun neden çok

karara bağlanır. Biyodinamik yöntemleri de böyle. Tabii

verimli olduğu anlaşılıyor.

biyodinamik yöntemlerinde ki bazı büyü unsurları hariç.
Bu yöntemler tamamıyla zamanın ruhsal, dinsel,
ekonomik, akademik verileri ele alınarak Steiner
tarafından ortaya çıkartılmış. Temelde bizimde yapmaya
çalıştığımız gibi toprağın mikrobiyolojisini arttırmak,

www.havatopraksu.org

Aslında yöntem ne olursa olsun, esas amaç düzenli
bir şekilde bahçe ve toprakla uğraşmanın sağlanması.
Örneğin ay takvimine göre tohum dikmekte aynı. Eğer
ay takvimine göre diksek belli dikim tarihlerimiz olacak.
Ama ha bugün yaparım ha yarın derken vakit geçiyor ve

40

Karatepe Permakültür – Gürkan Yeniçeri
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
bazı şeyleri zamanında yapamıyoruz. Sonuç olarak bu

Boynuzun gömüleceği yer bir orman kenarı veya

metotlar bizi bazı şeyleri zamanında yapmamız için

sağlıklı bir otlak olursa mikrobiyoloji için çok daha iyi

dürtüyor. Ve metodu harfiyen uyguladığınızda başarıya

olur kanısındayım.

ulaşıyorsunuz çünkü tembel bir çiftçiden iki adım
öndesiniz.
Bu arada Ay Takvimine göre bazı işleri yapmak
esasen teknik olarak doğru.
Şimdi Steiner dangalağını bir kenara koyalım ve
tariflere objektif, laik açıdan yaklaşalım. Teknik olarak ne
yapılmaya çalışılıyor irdeleyelim. Bir de numara vermiş,
sanki Lewis kot.
500 – Boynuz Gübresi

Boynuz kullanmaya gerek yok. Cam kavanozla da
yapılabilir. Gübrenin yeterince nemli olması ve doğal
beslenen inek, keçi, koyundan gelmesi şart. Eğer hayvan
antibiyotik veya solucan ilacı aldıysa olmaz. 30 santim
derinde yüzeydekinden farklı bakteriler yaşar ve bunlar
direk köklerle ilişki içindedir. Bu bakteriler kavanozun
içine doğru yerleşmeye başlar. Ayrıca mikoriza da
gübrenin içine doğru büyür. Sonuçta su ile toprağa
tatbik edildiğinde mikrobiyoloji çoğalmış olur ama
toprağın üstü malç ile örtülü değilse güneş ışığı ve
oksijen bu bakterilerin sonunu getirecektir.
Vorteks oluşturarak karıştırma işini boya karıştırma
matkabı ile yaparsanız daha iyi bir solüsyon elde
edersiniz. Ama vorteks sırasında sanıldığı gibi su
moleküllerine pozitif şarj yüklemesi falan olduğunu
sanmıyorum. Suyun oksijen tarafı doğal negatif şarjlıdır
ve hidrojen tarafı ise pozitif şarjlıdır. Negatif şarjı birazcık
fazladır.

Bir adet inek boynuzu inek gübresi ile doldurulur. 30

Vorteks

moleküllerin

şarjı

karıştırma
değişmez.

işlemi

sırasında

Steiner

bu

karışımın

santim toprak altına açık kısmı aşağı gelecek biçimde

homojenize biçimde karıştırılmasının önemini kavramış

dikine gömülür. 6 ay beklenir. 6 ay sonunda 35 gram

ve uygulama yapanların takip edebilmesi için “vorteks

boynuz gübresi 10 litre suya atılır. Önce saat yönünde

yapalım 4 kere, suya elektrik şarjı yükleyelim” diyerek

vorteks yapacak şekilde karıştırılır. Dinmesi beklenir.

zamanın bilimsel bulgularını kullanıyor. Dinleyenler de

Saatin aksi yönünde tekrar vorteks yapacak biçimde

“olm adam elektrik şarjı dedi” deyip inanıyor çünkü herif

karıştırılır ve dinmesi beklenir. Bu işlem en az 4 kez

zamanına göre bilimsel konuşuyor. Şimdi Mr. Spock

tekrarlanır. Sonra sprey bidonuna doldurularak toprağa

gelse ışınlanmanın algoritmasını anlatsa kek gibi

sıkılır. Toprak bu su ile iyice ıslatılmalıdır.

inanırız.

www.havatopraksu.org
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Bu uygulamayı cam kavanozla 6 ila 9 haftada
yapabilirsiniz diyor forumlar.
Bu tarifteki tek problem bakteri miktarının yetersiz
olması, uygulama sırasındaki güneş ışığı ve tarifte malç
olmaması (o yıllarda bilinmiyor).
Dr. Elaine Ingham’ın irfan çayı buna bin basar.
501 – Boynuz Silika

501 uygulamasının yapılmasına gerek yok bence.
Direk toprağın üzerine kaya tozu atsanız da olur.
502 – Civanperçemi (Achilea millifolium)
Bir

geyik

işkembesinin

içine

alabildiği

kadar

civanperçemi çiçeği doldurulup dikiliyor. Yaz başında
güneşli bir yerde asılıp kurutuluyor. Kış gelince toprağa
gömülüyor. Bahar gelince çıkartılıp 500 gibi kullanılıyor.

Şeffaf kuartz kristallerinin öğütülmesi ve yukarıdaki
500 tarifine eklenmesi ile yapılıyor. Kuartz satın almak
gerektiği için yapılacak bir tarif değil. Burada amaç
toprağa silika eklemek. Silika bilindiği gibi çok gerekli bir
mineral.
Kaya tozu, un haline getirilmiş istiridye kabukları bu
iş için ideal. Diatomaceous Earth dedikleri ürün de çok
etkili olur. Ben burada DE ve kaya tozu kullanıyorum ve
direk toprağın üzerine atıp suluyorum. Aslında silika için
silica-gel paketlerinden çıkan minik kristalize topları da
öğütüp kullanabilirsiniz. Bunlar uzun yıllar toprakta
kalacak ve çeşitli sürüngen ve böceklerin sindirim
sistemlerinden defalarca geçerek sisteme yavaş yavaş
karışacaktır.

Yazın bir işkembeyi güneşli bir yere asmayı denemiş
olanlar buradaki problemi görebilir sanırım. Kokusu ve
üzerindeki milyonlarca sinek ile kurtlanması sonucu yaz
sonuna kadar işkembe yok olur. Yapacaksanız etrafına
tel bir çerçeve geçirip sineklerden korunması lazım ama
gene de kokacaktır.
Bu işlemin yerine az yıkanmış bir koyun veya inek
işkembesi

parçasını

ince

şeritler

halinde

kesip

civanperçemi çiçekleri ile beraber bir cam kavanoza
koyup ağzını üç dört kat peynir bezi ile sıkıca kapatın.
Kavanozu güneşli bir yerde bir yaz bekletin. Kavanozu
cam, kapı önüne filan koymayın zira felaket kokacaktır.
6, 7 hafta sonra kokusu değişip fermente bir gübre
gibi duracak. Bu aşamada kullanılabilir veya toprağa açık
kısmı aşağı gelecek biçimde gömülerek bir kış
bekletilebilir.

www.havatopraksu.org

42

Karatepe Permakültür – Gürkan Yeniçeri
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu karışım kompost aktivasyonu veya irfan çayı
yapımında kullanılıyor.

Kurban Bayramı sonrası ince bağırsak bulmanız
kolay olabilir. Bunu da ince parçalara kesiyoruz.
2 litrelik kavanoza papatya çiçeklerini ve kesilmiş
ince bağırsağı sıkı sıkı yerleştiriyoruz. En üstte 10cm
boşluk bırakıyoruz. Şimdi bize orman toprağı lazım. Bu
toprak sağlıklı bir ormandan gelmesi gerekiyor. 10 cm
boşluğa bu toprağı dolduruyoruz.
Kavanozun ağzına birkaç kat peynir bezini lastikle

Potasyum, silika, selenyum gibi mineralleri kullanan

bağlayıp karanlık bir yerde 6 ile 8 hafta bekletiyoruz.

bakterileri uyandırıyor ve sülfürün diğer elementlerle
etkileşime girmesine yarıyor.

Bu karışım azot açısından oldukça zengin olacak.
Mineralleri dönüştürmeye yarayan azotobakteri de çok

503 – Papatya (Matricaria chamomilla)
İneğin ince bağırsağına papatyalar dolduruluyor. Kış
başında toprağa gömülüyor ve 6 ay olgunlaştırılıyor.
Azot ve kalsiyum için iyi olduğu söylenmiş. Kompost

yoğun olacak. Ve kullandığınız toprak sağlıklı ise
mikoriza

da

bulunması

gerekiyor.

503

kompost

yığınlarında kullanılıyor.
504 – Isırgan otu (Urtica diocia)

aktivasyonu için kullanılıyor.
Isırgan otlarının çiçekleri çıktıktan sonra tepeden
15cm keserek toplanıyor ve toprağa gömülüyor. Böylece
toprağın demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sülfür
açısından zenginleşmesi sağlanıyor.

502-508 uygulamalarında kullanılan bitkiler aslında
parçalanarak veya ezilerek daha iyi sonuç veriyor.
Papatyanın sadece çiçeği kullanılacak ve altında sapı
varsa bunları temizlemeniz daha iyi deniyor.

Isırgan otlarını toplayıp cam kavanoza bir miktar
toprak ile basın. Burada otların iyice bastırılması ve
ezilmesi önemli.

www.havatopraksu.org
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Kavanozların kapakları takılıp karanlık bir yerde 6 ile
8 hafta arası fermenteye bırakılır. Kavanozda belirgin
biçimde sıvı kalmayana kadar beklenir.
Bu karışım bakteri açısından oldukça zengindir
(kullanılan toprağa bağlı olarak) ve kompost yığınlarının
aktivasyonunda kullanılır.
505 – Meşe kabuğu (Quercus robur)
Kış başında iyice parçalanmış meşe kabukları bir
ineğin kafatasına doldurularak suya batırılır. 6 ay
beklenir. Daha sonra bu su süzülerek toprakta ve
kompostta kullanılır. Kalsiyum ve fosfor açısından
zengin olup bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu karışım süzülerek meyve ağaçlarına, tohum
tepsilerine ve sebzelerin toprağına kullanılır.
506 – Karahindiba (Taraxacum officinale)
Bizim terp dediğimiz, kasaplarda koyun, dana
gömleği diye geçen, ince bağırsağı mide duvarına

Meşe kabuğundan elde edilen tanen aslında deri

bağlayan ince zarımsı bir organ vardır. Tıpta mezanter

tabaklamakta kullanılıyor. Ayrıca meşe kabuğunda

diye de geçer ve 2017’de bir organ olarak tanınmıştır.

mevcut salisilik asit başka işlere de yarıyor olabilir. Hatta

Kıbrıs yemeklerinden şeftali kebabının ana kaplama

meşe kabuğu yerine söğüt kabuğu da kullanılabilir.

malzemesidir. Kasaplara sipariş verdiğinizde rahatça
bulunabilir.
Karahindiba çiçeklerinin terp içine sarılıp toprağa
gömülür. 6 ay beklenir. İyice çürüyen bu karışım 500 gibi
su ile hazırlanır ve sebze toprağına verilir.

Bence bu tarifin hazırlanmasında kafaya gerek yok.
Birkaç taze kemik, biraz beyin ve deri ile meşe kabukları
geniş bir kavanozda suya basılırsa aynı etkiyi verecektir.

İşlemi hızlandırmak için terp ve karahindiba çiçekleri
blenderden

geçirilerek

cam

kavanoza

doldurulur.

Üzerine 10 cm sağlıklı orman toprağı koyularak kapağı

www.havatopraksu.org
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kapatılır. 6 ile 8 hafta arası beklenir. Karışım iyice

soğumaya bırakılır. Burada ki amaç at kuyruğu içindeki

fermente olduktan sonra su ile 500 gibi karıştırılarak

silikanın

tatbik edilir.

kullanılabilir ya da kilden yapılmış bir küpün içinde 2

çıkmasını

sağlamaktır.

Bu

şekilde

hafta bekletilerek doğal yollardan fermente olması

507 – Kediotu (Valeriana officinalis)

sağlanır. Fermente çay sülfür gibi kokar.

Taze kedi otu çiçekleri toplanır ve havanda dövülür.
Saf su (akü suyu) ile kavanoza basılır. Kavanoz güneşte
1 hafta bekletilir. 1 hafta sonra ince bezden süzülür ve
çiçekler ayrılır. Sıvı kısım bir kavanoza doldurulur ve saf

Bitkilere yaprak gübresi olarak verilir. Mantar
hastalıklarını

önlediği

söylenmiş.

1:10

oranında

sulandırılır ve istendiği kadar kullanılır.

su eklenerek ağzına kadar doldurulur. Buradaki amaç
oksijen miktarını azaltmaktır. Kavanozun kapağı kapatılır
ve hatta bir miktar taşar. Karanlık bir yerde saklanır.
Kullanımı sırasında önce 1 litre suya 50ml eklenir (%5
solüsyon). Sonra bu solüsyondan 10ml sıvı 13 litre
yağmur suyu ile karıştırılır. Çok sulandırılmış hatta
homeapathy gibi bir şey oldu ama yarısını kompostun
üstüne açılan bir delikten içine, diğer yarısını da
kompostun üstüne verebiliyoruz.
508 – At Kuyruğu (Equisetum arvense)

Bahar sonu ile yaz ortası arasında at kuyruğu dibe
yakın bir yerden kesilerek hasat edilir. Gölgede serilerek
kurutulur.

Hava

alacak

bez

torbada

saklanır.

Küflenmemesi çok önemlidir. 200-300 gram kuru at
kuyruğu 10 litre su ile 1 saat kaynatılır ve 24 saat

www.havatopraksu.org
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10. GIDA ORMANLARI

Bitkiler hayvanların ihtiyacı olan gıda ve barınak

Bu bölümde bir gıda üretim tekniği olan gıda

ihtiyaçlarını karşılarken, tohumlarının yayılması ve

ormanlarına bakacağız.

gübreleme için de hayvanlardan destek alır. Bin bir çeşit

Burada anlattığım konuların hiç birisi kayaya kazınmış,
kati uyulması gereken kurallar değildir. Sadece bir

böcek, arı, sürüngen, göçebeler de bu eko-sistemin bir
parçasıdır.

yöntemdir veya ipucudur. Uygulamada yerel koşullara

İnsan eli ile kurulacak gıda ormanı normal bir ormanı

göre farklılıklar olacaktır. Mevcut imkanlar, finans, iş

taklit eden bir yapıdır ve tüm seçilen bitkiler gıda üreten

gücü gibi kısıtlamalar da planların uygulanmasına yön

türdendir. Yukarıdan aşağıya tüm katmanlara bir

verecektir.

bakalım:

Gıda Ormanı Nedir?

1- Çınar, çam, sedir gibi ağaçları da entegre ederseniz

Gıda Ormanı yiyecek üreten ve bir orman mantığıyla

bunlar en yüksek tepe tacını oluşturur. Ama bu ağaçlar

çalışan bir yapıdır. Bu ormanda tüm bitkiler, insanlar ve

zaten orada yoksa yetişmesi çok zaman alır ve bir gıda

gözetimimizde ki hayvanlar için gıda üretecek biçimde

ormanında boğulabilirler. O yüzden çok tercih edilmiyor.

seçilir.

2- Elma, armut ağaçları gibi büyük ağaçlar tepe tacını

Bir ormanı gözlemlediğimizde neler görürüz?

oluşturur.

Yüksek ağaçlar vardır ve bunlar tepe tacını oluşturur.

3- Bodur ağaçlar, fındık, muşmula, yaban mersini, frenk

Daha küçük ağaçlar bir alt tabakada ki tacı oluşturur,
genelde büyük ağaçların genç olanlarıdır bunlar.
Aralarda meyveli çalı tipi yemişler vardır.
Çalıların kenarlarında otsu bitkiler ve toprağı kaplayan

üzümü, kızılcık gibi çalıdan büyük ama ağaçtan küçük
bitkiler tepe tacının hemen altında ki kanopiyi oluşturur.
Böğürtlen, ahududu, gibi bitkiler de bu kategoriye girer.
Bu katman elinizde ki bitkilerin yüksekliğine göre ikiye
de ayrılabilir.

bitkiler vardır.
Sarmaşıklar ağaçlara tırmanmaya çalışırken, göletlerde
de su bitkileri yaşar.
Akarsuların kenarlarında ise dikenli bitkiler ve sık otsu
bitkiler yaygındır.
Tavşan, tilki, bıldırcın, köstebek, kirpi gibi çeşitli
hayvanlar da yer altında, yer üstünde ve ağaçlarda
yaşarlar.

www.havatopraksu.org
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4- Otsu sebzeler, çok yıllık sebzeler, kuşkonmaz ve çalı

8- Su içinde yaşayan bitkilerde ayrı bir kategori oluyor.

olarak 30-40 santimi geçmeyen bitkiler de tavşan

Örneğin su kestanesi, pirinç, azolla gibi yenebilir bitkiler

Resim tcpermaculture.com sitesinden alıntıdır. Türkçeye ben çevirdim.

seviyesini oluşturur. Azot bağlayıcılar genelde bu
seviyede olur.
5- Otlar, ormanın tabanında yayılıp toprağı örten, tatlı
patates, yonca gibi bitkiler ise taban seviyesini oluşturur.

bu kategoriye dahil.
9- Mikoriza ve meyvesi mantarlar ise farklı bir katman
oluşturuyor.
Tabii gıda ormanı yapılacak yerin önceden hazırlanması

6- Toprağın altında büyüyen patates, soğan, sarımsak,

gerekiyor. Bu iş için de her işte imdadımıza koşan

beygir turpu gibi bitkiler toprak altı seviyesini oluşturur.

tavuklar olacak. Gıda ormanı yapılacak bölge elektrikli

7- Sarmaşıklar fırsatçı oldukları için farklı kategoride ele
alınıyor. Ağaçlara tırmanarak dikey yüzeyleri kullanmış

çit ile çevrilip tavuklar salınıyor. Tavuklar hem toprağı
rehabilite ediyor hem de dışkılarıyla azot sağlıyor.

oluyorlar üzüm, çarkıfelek, kivi gibi.
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Bir sezon tavukların rehabilite ettiği toprağa çok sık

örnekleri ve bulunduğu bölgenin yerel iklimi ve bitki

olmamak kaydıyla meyve ağaçları ekiliyor. Çok sık

örtüsü ile bağdaşan uygulamaları vardır.

olmaması yemiş çalılarına yeterli güneşin gelmesini
sağlamak amaçlı tavsiye ediliyor. Meyve ağaçlarının aynı
türlerinin de yanyana olmaması hastalıkları azaltmak için
gerekli. Örneğin elma, erik, armut sıralaması iyi bir
başlangıç olur.

bağlayıcı çalılar olabilir. Ağaçların yakınlarına üzüm
dikilebilir.

veya küçük başlayıp büyütülebilir.

seviyeyi kapsayacak gıda, malç üreten ve azot
depolayan bitkileri listeleyin. Tüm seviyeleri kapsayacak
bitki bulamazsanız sorun değil. Gıda ormanının tüm
katmanlarını uygulayacaksınız diye bir kural yok.

Tabana patates, sarımsak, kadife çiçeği, ayni safa, pırasa,
beygir turpu, yonca gibi bitkiler ekilebilir.

de

unutmayın.

Gıda

Daha sonra bunları kâğıt üzerine, kapsayacakları çapı da
düşünerek yerleştirin. Plan yapıldıktan sonra tavukların

Çoğu bitki gıda üretirken azot bağlayacak ve malç
bitkileri

çeşitlilik sağlanabilir. Daha büyük olması sizin yararınıza

Öncelikle çevrenizde yetişen ve yukarıda anlattığım 9

Aralara muşmula, kurt yemişi, frenk üzümü veya azot

olacak

Alan olarak en az 800m2 gerekli. Bu alanda gerekli biyo-

ormanının

sürdürülebilirliği, kendi kendine yetmesi bu azot
bağlayıcı bitkilere ve bunların devamlılığına bağlıdır.

toprak rehabilitasyonu ile işe başlayabilirsiniz.
Ben kendi ağacımı yetiştirmeyi tercih ediyorum o
yüzden çeşitli meyve ağacı tohumlarını toplarım.
Tercihim bunların büyüyeceği yerde tohumdan yeşerip

Beraber ekilebilecek bitkilere karar verirken daha önce

büyümesidir. Sadece yerinde tohumdan büyüyen ağaç

verdiğim Kardeş Bitkiler Excel dosyasını kullanın.

besin değeri yüksek meyve sunabilir ve Fukuoka San’ın

Zaman ilerleyip bitkiler palazlandıktan sonra ve çitle

doğal yöntemleri ile bakılabilir. Bu ağaçların:

çevrili ise yüksek bir kümes ile tavuk da entegre

•

Kök sistemi saksıdakinden çok daha iyi gelişir,

edilebilir. Beç tavuğu da çok iyidir. Kanatlılara yem

•

Mikorizalar ile ilişkisi erken yaşta başlar,

olması için tagasaste, ay çiçeği, buğday gibi tahıl ve

•

Bölgenin koşullarına hızlıca uyum sağlar,

baklagillerin yetişiyor olması da gerekir. Kanatlılar daha

•

Kökleri mümkün olan en geniş alana yayılır,

çok orman tabanını karıştırarak malçın kompost

•

Meyveleri yoğun besinli olur.

olmasına yardımcı olur ve sistemi gübreler.

Eğer gıda ormanı yapacaksanız en azından kendi meyve

Birkaç kara kovan ve diğer böceklerin yerleşmesi için

ağaçlarınızı tohumdan yetiştirin. Büyüyeceği yerde

böcek oteli de çok iyi iş görür. Bombus arılarını da

yetiştiremeseniz bile iyi bir kök gelişimi ve ekonomik

unutmayın.

olmasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak gıda ormanı insan eli ile kurulmuş, doğayı
taklit eden bir eko sistemdir. Dünya üzerinde pek çok

www.havatopraksu.org

48

Karatepe Permakültür – Gürkan Yeniçeri
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Mikoriza ve Gıda Ormanı

yağdığında bu çukur su geçirmeyen bir testiye

Dünya üzerindeki bitkisel canlıların %90’ı toprak altında

dönüşmek yerine içinde ki suyu boşaltabilecektir.

ki mikorizalardır ve yaşadıkları yerin koşullarına ve bitki

Çukuru yuvarlak açmayın. Kare açmamızın sebebi

örtüsüne uyum sağlamışlardır.

köklerin yan duvarlara geldiğinde dönerek dolanmasını

Mikoriza ile ilgili videomu seyrettiyseniz, mantarların

önlemektir.

gözünden bitkiler genel olarak üç sınıfa ayrılır. Bunlar

En alta 2 tane büyük sazan atın. Ve mutfak artıkları ile

otsu bitkiler, çalı tipi bitkiler ve ağaç tipi bitkilerdir. Her

kapatın. İlerleyen yıllarda ağacın kökleri bu derinliğe

tip için de farklı bir mantar türü gelişmiştir.

eriştiğinde azotu hazır olacak.

Otsu bitkiler ki bunlar bahçemizde yetiştirdiğimiz

Üstüne biraz toprak ve büyükçe bir kütük koyun. Kütük

sebzeleri de kapsıyor çoğunlukla arbüsküler mikoriza

zamanla çürüyerek hem su miktarını regüle edecek

mantarları ile arkadaşlık yapıyor.

hem de içinde bulundurduğu azotu toprağa geri

Çalı tipi bitkiler yani böğürtlen, yaban mersini, fındık,
gül, funda vs. gibi bitkiler ise erikoid mikoriza
(Ericaceous, Orchidaceous, Ectendo türleri) ile arkadaş.
Ağaçlar ise ektomikorizal mantarlar (ectomycorrhizae
ve endomycorrhizae türleri) tarafından destekleniyor.
Gıda ormanı gibi bir sistemde ise bu mantarlar
birbirlerinin çıktılarını kullanıyorlar. Örneğin bir meşe
ormanına baktığınızda ağaçların altında, güneş gören
açıklıklarda ve ormanın kıyılarında bu birliktelikleri
görebiliriz. Toprağın oluşması da mikorizanın ölen
kollarından oluyor.

verecektir. Bu çukur bir hügelkültür9 yatağı gibi
çalışacak yani.
Kompost, solucan gübresi, diğer gübrelerden
hazırlayacağınız karışımı kütüğü örtecek miktarda
çukura koyun. Kül, mangal kömürü, kömürleşmiş
turunçgil kabukları da ekleyebilirsiniz. Bunlar potasyum
sağlayacak ve yararlı mikrobiyoloji için ev olacaktır.
Üzerini toprak ile örtün ve ağacınızı yerleştirin. Eğer
kökleri saksının biçimini almışsa bunları biraz açmanız
hatta kesmeniz gerekebilir. Kesilmesi sonucu ağacın
hormonları değişecek ve yeni kökler uzatması için
harekete geçirecektir. Saksı içinde dolanmış kök

Ağaçların dikimi

toprağa girdikten sonra da dolanmaya devam

Her ağaç için yaklaşık 1 metrekarelik ve 90cm

edecektir.

derinliğinde kare bir çukur açın. Eğer toprak killi ise
yumurta kabuklarını sirkede eritip çukura atın ve su
doldurun. Üzerini bir muşamba ile örtün. Bu yöntem
kalsiyumun killi toprak içine sızmasına ve kili kırarak

Kökleri kaplayacak biçimde çukurdan çıkan toprağı geri
koyun ve kalan toprağı da eğime göre set olarak
çukurun etrafına yerleştirin. 3-4 kova su boşaltıp hava

drenajın artmasına neden olacak. Böylece yağmur
9

Yakında bu konuyu etraflıca anlatacağım.
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boşluklarının dolmasını sağlayın. Ayağınızla kökleri

fidelerin kurtarılması için harcayacağınız enerji ve para

zedelemeden hafifçe bastırarak sıkıştırın.

ile 10 tane fide alabilirsiniz belki de.

En üste malç koyarak toprağı kapatın.

Ağaçlar meyve verecek yaşa geldiğinde meyve uçlarının

Ağacın ilk yıllarında rüzgârdan devrilmemesi için iki
sırık ile desteklenmesi gerekebilir.
Genç ağaçların kabuklarını tavşanlar kemirebilir. O
yüzden gövdenin etrafına küçük delikli tavuk teli sarın.

da yerlerine dikkat ederek budamanızı yapın.
Çalıların Bakımı
Çalılar zaman geçtikçe çok büyüyebilir. Özellikle
böğürtlen, ahududu gibi çalıların meyve veren dalları
hasattan sonra kesilmeli. Muşmula, fındık ise hava

Ağaçların altına sarımsak, latin çiçeği, ada çayı, kadife

sirkülasyonu sağlamak için seyreltilmeli. Kurt yemişi

çiçeği ve ayni safa ekin. Bunlar hem topraktaki

zamanla öbek halinde, içinde tavşanların saklanacağı bir

mikrobiyolojiyi destekler hem de yararlı böcekleri

çalı haline gelebilir. İstemediğiniz bir durum ise bir

cezbeder.

miktar temizlik yapmanız kaçınılmaz.

Ağacın biraz uzağına karakafes otu ekin. Karakafes otu

Bitkilerin bakımı

ağaçla aynı çukura ekilmiyor. Tüm kalsiyumu

Genelde kendi tohumundan kendini yenileyebilecek

çekeceğinden ağacın büyümesini yavaşlatır. Karakafes

türleri seçin. Arılara polen sağlayacak ve mevsimin farklı

otunun yapraklarını malç olarak ağacın altına serine.

zamanlarında açan çiçekleri tercih edin ki arılara her

Yağmursuz mevsimlerde haftada bir sulayın. Ama fazla

zaman yiyecek bir şeyler olsun.

su vererek şımartmayın. Hafif stres köklerin uzamasına

Budanan her dal toprağın üzerine malç olarak geri

ve su aramasına neden olacaktır. Sonra ayda bire

dönmeli. İster kırpma makinesinden geçirin ister

düşürün. Birkaç yıl sonra sulamaya gerek kalmayacaktır.

budama makası ile kesip atın. Kes-Bırak tekniği ile malç

Ağaçların Bakımı
Doğal olarak gıda ormanı kurmamızda ki amaç, en az iş

yapmak her zaman iyidir. Ben sebze bahçelerimde de
kes-bırak yöntemini kullanıyorum.

gücü ile gıda üretebilmek. Fakat bu 50-100 yıllık

Kuşlar ve Böcekler

yatırımın ilk 5 yılında ağaçların güneşi engelleyen ve

Gıda ormanınızda kuşlar için yuvalar koyun. Her yetişkin

altında ki diğer çalı ve bitkileri gölgeleyen dalları

ağaç en az iki adet yuva bulundurmalı. Kuşların yiyeceği

budanmalı. Arada bir bu konulara dikkat edilmesi,

tahıllardan

dalların budanması gerekebilir. Ölü ve budanan dalların

planlamasında kuşların rolü büyük olacaktır.

malç olarak kullanılması iyi olur.
İyi gelişmeyen, cılız fideleri kurtarmak için bir şey

ekin.

Tırtıl

ve

diğer

böceklerin

Yuva büyüklüğü ve kuşlar için ekilecek tahılların kararına
çevrenizde ki mevcut kuşlar verecektir. Bunların ne

yapmayın. Ya kendi haline bırakın ya da söküp atın. O
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yediğini ve yuva büyüklüklerini gözlemleyerek karar
verebilirsiniz.
Sonuç
Gıda ormanı, farklı büyüklükteki ağaç ve çalıların, azot
bağlayan bitkilerin, otsu ve su bitkilerinin bir arada
yaşadığı,

biyo

çeşitliliği

temel

alan,

böceklere,

mikrobiyolojiye, hayvanlara yaşama alanı sunan, oksijen
sağlayan, doğayı destekleyen ve yiyecek üreten bir
sistemdir. Temelinde bu prensiplere bağlı kaldıktan
sonra

hangi

ağacı

kullandığınızın,

sistemi

nasıl

kurduğunuzun pek önemi yok. Kitabımda bu konu
hakkında oldukça geniş bilgiler var. Uygulamada farklar
gördükçe bunları da ekliyorum.
Ben burada çok basit olarak bir gıda ormanının kuruluş
ve işleyişini anlattım. Çok fazla ayrıntıya girmedim.
Uygulamaya geçtiğinizde seçtiğiniz ağaç ve bitkilere
göre sizin gıda ormanınız gelişecektir. Gıda ormanı
içerisinde örneğin tavuk hiç beslenmeden yaşayabilmeli.
Uzun vadeli bir yatırımdır ve verimliliği zaman geçtikçe
artar. Özellikle tohumdan yetiştirdiğiniz gıda ormanına
20 sene sonra bakıp duyacağınız huzur ve sevinç paha
biçilmez olsa gerek.
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11. İDRAR VE TARIMDA KULLANIMI

Bidon dolduktan sonra 1 aylık olgunlaştırma süresi

Bana göre sistemlerin uçlarının kapanamamasındaki en
büyük problem evlerimizdeki kanalizasyon sistemi.
Çünkü buradan giden atıklar hem besleyici değeri çok
yüksek, bahçede gübre olarak kullanılabilecek şeyler
hem de doğada kirlilik yaratıyor.

başlar.
Nasıl olgunlaştırılır
İdrar eğer sizin idrarınızsa direk kullanabilirsiniz. Eğer
başkasının idrarı ise 20°C’de 1 ay olgunlaştırın ve
oksijenle temasını kesin. Endüstride insan tüketimi için

Sağlıklı beslendiğinizi, herhangi bir hastalığınız (özellikle

üretilen sebzelerde kullanılacak idrar 20°C’de 6 ay

idrar yolları rahatsızlıkları) bulunmadığını ve düzenli ilaç

olgunlaştırılıyor (İsveç yasalarına göre ama Türkiye’de

kullanmadığınızı

böyle bir yasa var mı bilmiyorum).

varsayarak

idrarınızı

rahatlıkla

bahçenizde gübre olarak kullanabilirsiniz diyorum.

Eğer asidik toprağınız varsa idrarı olgunlaştırmak daha

İdrar, bizden çıktığı hali ile tamamen steril bir sıvı. Azot

da önemli oluyor, zira olgunlaşan idrarın asiditesi pH9

ve her türlü mineraller açısından zengin. Açelya,

civarında oluyor ve asidik toprak için dengeleme

turunçgil ağaçları, patates, soğan ve tüm geniş yeşil

yaratabilir.

yapraklı bitkilerin gübrelenmesinde kullanılabilir.

Nasıl kullanılır

İsviçre Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol dairesinin yayınladığı

Genelde 1:10 oranında (1 litre idrar, 10 litre su)

belgede idrar ile taşınabilecek mikroplardan Leptospira

sulandırılarak haftada iki kez kullanılması salık veriliyor.

interrogans, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi ve
Schistosoma haematobium (Feachem et al. 1983)
olduğu belirtilmiş ama bunların hastalık yapacak
çoğunlukta olmadığını ve halkın sağlığına negatif

İdrarın aktif biyo-kömür ile karıştırılması da bilimsel
olarak ürünün çoğalmasına neden olduğu kanıtlanmış.
Bu metot zaten pek çok yerde kullanılıyor.

etki etmeyeceğini de söylüyor. Ayrıca toprağa

Ayrıca eğer ilaç kullanıyorsanız odun kömürü ile

döküldüğünde bu patojen bakterilerin bulaşma riskinin

idrarınızdaki ilaçları temizleyebilir ve idrarınızı bahçede

de azaldığını ekliyor.

kullanabilirsiniz. Bunun için odun kömürünü idrar
bidonlarına eklemeniz yeterli.

Nasıl depolanır
Ben 2 litrelik HDPE süt bidonlarını yıkayıp temizliyorum

Eğer sulandırılmamış ise, tarlada bitkilere verilecek idrar

ve iyice kurutuyorum. Sonra idrar ile dolduruyorum.

bitkinin yanlarına açılacak oluklara verilir ve toprakla

Burada önemli nokta bidonların temiz olması ve

örtülür ki azot gaz olarak kaybedilmesin. Direk bitki

dolumdan sonra hemen kapağının kapatılıp oksijenle

köküne verilmez. Ben kendi idrarımı direk kullanıyorum

irtibatının kesilmesi. Çünkü yüksek pH, amonyak

ve henüz bir yanma görmedim sebzelerde.

konsantresi

yüksek

sıvılarda

azotun

gaz

olarak

kaçmasına neden oluyor (Jönsson 2004)
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Kompost yığınlarında karbon çok ise (kuru materyal)
üstten idrar döküp tekrar kompost işlemini tetiklemek
mümkün.

Verdiğim ölçülerde ve sıklıkta kullanırsanız toprakta tuz
oranının artmasına neden olmaz. Siz de biraz az tuz

At gübresi çok fazla sindirilmemiş atık barındırır. Ayrıca
ahırlardan çıkan talaş ile karışınca karbon oranı yükselir.
İdrar

Hasattan 1 ay evvel de idrar gübrelemesi kesilmelidir.

kullanarak

mis

gibi

kompost

olmasını

sağlayabilirsiniz.

kullanmaya çalışın ☺.
İçinde neler var
İdrarın içinde neler olduğuna dair pek çok araştırma var.
Bunlardan NASA’nın yaptığı araştırma en iyisi sanırım

Azota çok ihtiyaç duyan ürünlerden mısır, pirinç, darı,

fakat şurada daha anlaşılır bir araştırma var. Yaşları 20 ile

süpürge darısı, buğday, pazı, turp, havuç, lahana, kara

50 arasındaki 100 sağlıklı insandan alınan idrar örnekleri

lahana, marul, muz ve portakal yetiştirmesinde rahatlıkla

incelenmiş. Genel olarak %88 azot, %61 fosfor ve %74

idrar kullanılabilir.

potasyum var. Diğer pek çok mineral de mevcut.

Irımtüzen

sistemleri

ilk

kurulduğunda

nitrit-nitrat

döngüsüne girebilmesi için başlatıcı olarak kullanılıyor.
Koyun yününden keçe imalatında idrar sıklaştırıcı olarak
kullanılıyor.

Bunların suda eriyik olduğunu göz önüne alırsak
(Üründe Kalite konusundan hatırlayın) tam da bitkilerin
alabileceği modda olduğunu görebiliriz.
Sonuç
Evet,

görüyorsunuz

ki

uçları

kapatmak,

çevreye

Nerede kullanılmaz

verdiğimiz zararı azaltmak, bizden çıkanı tekrar bize

Tabii ki herhangi bir ilaç, antibiyotik veya kür

koymak ☺ çok önemli. Toprakla olan ilişkimizin,

kullanıyorsanız idrarınız tarlada kullanmaya uygun değil.

doğduğumuz, yaşadığımız, evirildiğimiz bu topraklarla

Şeker hastasıysanız sorun yok, hatta daha iyi çünkü

olan kardeşliğimizin yeniden farkına varmalıyız.

idrarda

şeker

daha

çok

olacaktır

ve

toprak

mikroorganizmalarını besleyecektir.
Tohumdan fide yetiştirdiğiniz yerlerde kullanmayın. Ne
kadar sulandırırsanız sulandırın genelde fideleri yakıyor.
Fasulye, bezelye gibi baklagil türlerinde de kullanmayın
çünkü bu bitkiler çoğunlukla ihtiyacı olan azotu havadan
alıyor, idrar gübresindeki azot bitkinin büyümesini
geciktirir.
Bitki ürün vermeye başladığında ise gübreleme yarıya ya
da 1/3 oranına düşürülmelidir.
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12. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GERÇEKTEN
ERİŞİLEBİLİR Mİ?
90’larda

Amerika’nın

Arizona

eyaletinde

yapılan

Biosphere2 projesi ile kapalı devre bir sistemde bir kişi
için 316 metrekare alanda gıdanın %80ini yetiştirmek
mümkün olduğu anlaşılmış. (Jeavons, 2002) Aslında
neredeyse %99 yetiştirilmiş ama projeyi baltalayan pek
çok unsur yüzünden yarıda kesilmiş. Elemanlar arasında

john Seymour'un planı

kavga çıkmış, birileri projeyi sabote etmiş, paraları bitmiş
ve bankerler firmaya el koymuşlar. Sanırsın ki projeyi

Tabii insanoğlunun ihtiyaçları da burada bir faktör. Eğer

Amerikalılar değil de biz yapmışız.

FukuokaSan gibi yaşarsanız çok da fazla toprağa
ihtiyacınız yok. Yani biraz da ihtiyaçları kısmaktan veya
tekrar

gözden

geçirmekten

geçiyor

yolumuz.

Biliyorsunuz ki yediğimiz kalori ve protein haddinden
oldukça fazla.
Endüstriyel tarıma baktığımızda ise 1400 ila 2800
metrekare
Biosphere projesinin binaları
Yukarıda ki veriye göre 4 kişilik bir ailenin 1264
metrekare toprağa ihtiyacı var. Eğer büyükbaş hayvan
eklenecekse bu alan biraz daha büyür tabii. John
Seymour’un kitabında dört kişilik bir aile için 4000
metrekare ile inek, tavuk ve tüm sebze ihtiyacı ile
barınak ihtiyacı karşılanacak biçimde planlar mevcut.
Yani istenirse yapılıyor. Zaten eskiden ne yapılıyordu ki,
köydeki yakınlarımız hala kendi yiyeceklerinin çoğunu
topraklarından çıkartmıyorlar mı?

alandan

bir

kişinin

gıda

ihtiyacını

karşılayacak seviyede (et, tahıllar ve diğer tüm gıdalar
dahil) üretim yapıldığını görüyoruz. Ek olarak kullanılan
kimyasal ilaçlar, azotlu gübreler ve verimliliği yok olan
toprak var tabii ki. Çevre zararı çok büyük. Harcanan su
özellikle muazzam miktarlarda. Tabii bir de gıdanın
ulaştırılması var ve harcanan benzin, mazot vesaire;
zararlar katlanarak büyüyor. Ürünlerin besin değeri de
düşük. Öyle ki sırf bize değil, gelecek nesillere bile zararı
dokunuyor.
Biospehere2 projesini yürüten Arizona üniversitesinden
Dr. Ed Glenn, sürdürülebilir üretimin, dışarıdan hiçbir
katkı maddesi gelmeden yapılabileceğini ve aynı
zamanda

toprağın

kalitesini

de

yıllar

geçtikçe

arttıracağını söylemiştir. Zaten bu bir sır değil.
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Bir kişiyi vejetaryen olarak beslemek için aslında gereken

başını gidiyor. Bu gidişata bir dur dememizin vakti geldi

arazi miktarı10 aşağıda ki gibidir. Tabii bu veriler

de geçiyor bile. Zaten düşünsenize musluktan akan suyu

toplanırken kişinin çiftçilik konusunda pek çok bilgiye

içemiyoruz. Parasını ödeyip aldığımız evimize kadar

sahip olduğu varsayılmış.

gelen bu hizmetin kalitesi oldukça düşük.

•

John Jeavons’ın yöntemi ile 404m2

Aslında bizim de zorunluluğumuz var şu anda ve dikkat

•

Eliot Coleman’ın savunduğuna göre 101m2

etmezsek “yokluk” seviyesine de geleceğiz. İşte o

•

Norman Myers’in tezine göre 687m2

zaman dananın kuyruğu kopacak. Uyanmamız gereken

•

S. Silverstone’a göre 202m2

konu bu. İthalatımıza baktığımızda belki de yokluk

Alın Fukuoka San, Bill Molison, John Jeavons kitabını da
yazmışlar. Şundan bir 50 sene önce ninelerimiz,
dedelerimiz ne yapıyordu ki? Yukarıda ki verilere göre
ortalama 350m2 arazi11 ile sebzemizi yetiştirmemiz olası

seviyesine çoktan geldik bile. Türkiye’nin kendi
içinde

sürdürülebilirliği

kalmadı

gibi

bir

şey.

İthalatımız bu kadar fazlayken, pek çok gıda maddesi
dışarıdan gelirken nasıl ülkemiz sürdürülebilir olabilir ki?

ki araya bir arı kovanı ve birkaç tavuk da eklemek

Tabii ki termodinamiğin ikinci yasasına göre hiçbir

mümkün. Biraz da avcılık ve toplayıcılık yapsak gerekli et

sistem, verimini sonsuza kadar aynı seviyede tutamaz.

ürünlerine de kavuşuruz ki bu da sağlıklı olmamızı

Yavaştan başlar, tepe yapar, sonra düşmeye başlar ve

sağlar.

biter veya bozulur.

Çan eğrisini gözünüzün önüne

getirin. Devridaim makinelerini de henüz pratik olarak

Zorlama Olmadan Buluş Olmaz
Tabii ki bazı toplumlar “zorunda” oldukları veya
“yokluk” çektikleri için bu yöntemler ortaya çıkmış. İlk

üretemediğimize

göre

elimizdekilerle

yetinmemiz

gerekiyor.

Çinliler en az toprağı kullanarak, en fazla gıdayı
üretecek tarım sistemleri geliştirmişler. Sonra Aztek ve
Maya uygarlıkları bu yöntemlerle halklarını beslemişler.
Sürdürülebilir ve onarıcı tarım yöntemlerini aslında
bizim

de

uygulamamız

gerekir.

Medyada

veya

konuşmalarda dile getirilmiyor fakat uyguladığımız
endüstriyel yöntemler, ilaç ve gübre dayatmaları hem
toprağı bitiriyor hem de etrafındaki hayatı. Su
havzaları kirleniyor, otlaklar kuruyor, çölleşme alıp

Standart çan eğrisi

10

11

https://gardening.stackexchange.com/questions/1433/how
-large-a-cultivation-area-to-feed-one-person
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Tabii her ne kadar sürdürülebilir bile olsa dışarıdan gelen

Bu tetikleme için de başka sistemler kurmanız

güneş, rüzgâr, yağmur var (tetikleyiciler). Toprağın da

gerekebilir. Yani birbirine pek çok hatla bağlı sistemler

ancak üstteki 30-50 santimini kullanıyoruz. Yukarıya

geliştirmemiz gerek. Bunu bir ağ gibi düşünün.

doğru da en fazla 5 metre kullanıyoruz.

Tabii sistemlerin kurulabilmesi için önce kendimizi

Böyle olunca sürdürülebilir tarım bile bir gün gelecek

değiştirmemiz ve bazı ön bilgileri öğrenmemiz

sürdürülemeyecek olacaktır. Bir gün güneş sönecek ve

gerekiyor. Peki ne tür mantalite değişimi ve bilgi

dünya yok olacak ve herkes ölecek ama bu olana kadar

gerekiyor bunları yapabilmek için?

toprağımızı korumak, geliştirmek, uzun vadede ürün
üretmek ve üretirken de doğanın döngülerine katkıda
bulunmak, desteklemek, toprağın yapısını düzeltmek
yani kısacası tasarlayacağımız sistemlerin çok uzun
vadeli olmasını sağlayabiliriz. Uzun vadeliden kastım
gelecek 3 ya da 4 nesili kapsamasıdır.
Toprağın 1 metre derininde ki mineraller karakafes otu
ile çıkartılmıyorsa, ağaçlar güneş ışığını dala yaprağa
dönüştürmüyorsa bu sisteme giren enerjiler boşa
gidiyor demektir.
Çan eğrisi demiştim ya; işte çan eğrisi düşüşe geçtiğinde

Mantalite

sistemi desteklemek ve tetiklemek için ne yapılabiliri
düşünmemiz

gerek.

Eğer

o

sistem

tekrardan

tetiklenebilirse belli bir seviye de uzun süreler gıda
üretecektir.

Bilgi
Mantalite Değişimi
Doğru zamanda yapılmış tetikleme üretimi devamlı kılar

Bu değişiklik kimi zaman zor, kimi zaman kolay ama şu
bir gerçek ki kesinlikle gerekiyor. Aşağıda yazdıklarım
benim genelde gördüğüm olaylar. En büyük problem de

www.havatopraksu.org
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finans ve sürekli maliyetleri düşürmek için yapılan

Boş vermişlik

yamalar.

o

lazım. Biz yapmazsak kim yapacak. Bunun sonu

Kısa yoldan köşeyi dönmek
o

Bizim millet olarak özelliğimiz adet başına kesilen
ücretten yıllık kazancı hızla hesaplayabilmek. Günlük
satışları bile tahmin edebiliyoruz.

o

Bir ağaç, 1 yılda ürün verecek hale gelmiyor.

o

Sırf kazanca odaklı olduğunuzda diğer unsurlar
(ahlak, adil paylaşım vs.) gözden kaçıyor.

o

Kaliteyi de düşünmek gerek.

o

Kısa yol, istenilen getiriyi sağlamayınca, yöntem
karalanıyor. Detayları uygulanmayan bir sistem tam
randımanla çalışabilir mi?

o

Amaaaan ben mi kurtaracağım Dünyayı dememek

tembellik.
o

verecek diye bir işe girmeyin.
o

Örneğin arıcılığa başlamak isteyen bir kişinin ilk
sorduğu soru kovan başına devletin ödediği teşvik
kredisinin kaç lira olduğu.

o

Avrupa Birliği teşvikleri de aynı şekilde. Bunlara bel
bağladığınızda işin özünden uzaklaşıyoruz. Bu sefer
kurallara uymak için ne yaparızı düşünüyoruz.

o

Buluşların çoğu o konu hakkında akademik bilgisi
olmayan

Kısa yol diye bir şey yok, detayları uygulanmadığı

kişiler

tarafından

yapılmıştır.

Problemlerimize biz çözüm bulmazsak, kimse

için kısalmış yöntemler var fakat sancılı olur;
söylemedi deme.

Devlete sırt dayamayın, sırf devlet teşvik kredisi

bulamaz.
o

Akşam yatağa yattığınızda “bugün ne öğrendim”

Problemleri temelden çözmeye değil, geçici çözümlere

diye düşünün. Bir şey öğrenmediyseniz, yarın iki şey

yönelmek

öğrenin.

o

Bu Afrikalı kadın her gün köyüne 10 kilometre
uzaktaki dereden su taşıyor. Kursanıza şu köyü
derenin kenarına herkes rahat etsin.

o

Problemin ana çıkış noktası gizli olabilir. Varroa için
oksalik asit basarsın ama varroa neden orada
düşünemezsin.

o

Bu gizli noktaları (daha doğrusu sizin tasarımda es

Günü kurtarmak
o

gelir zamanı” atasözüne yönelmemiz lazım.
o

o

Bir

yazıyı

okurken

sadece

“kalın”

kelimeleri

Beleşe yönelmek yerine okuyup araştırmak ve
uygulamak çok daha kazançlı olur.

o

Gelecek nesilleri düşünerek plan yapmamız gerek.
Cevizi, zeytini, kestaneyi ekerek en basitinden bunu

geçtiğiniz detayları) bulmak için temele dönmek
gerekir.

“Yarın ola hayrola” sözünü bırakıp “sakla samanı

yapabiliriz.
o

Günü kurtarma mantalitesi stresli bir yaşam tarzı
olur.

okuyanlar, detayları da kaçırır.

Bencillik ve narsistlik yapmak
o

Bilgiyi saklı tutma, gelecek nesile öğret ki tasarımlar
ve uygulamalar devam edebilsin.
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o

o

o

Burnu büyüklük taslama, somut veri karşısında

ancak

%20’sinin

öğrenecek bir şeyler vardır.

yerlerde pek çok “doğru bilgi” mevcut ama konunun

Dünyada bir tek biz yokuz. 100 tavuğa organik

derinine inmek için birkaç referans kitabı şart.

olarak bir dere kenarında bakabiliriz ama dereye

Tavsiyelere

kattığımız fosfat ve azot, yeşil ve kahverengi alg

tamamlayın.
o

uyun

ve

referans

kitaplarınızı

Kurslar pahalı olabilir ama ihtiyacınız olan bilgi de

kilometre sonra dereyi kullanan kişi çok kötü

sadece kurslar da olabilir. Kursun içeriğini tam

biçimde etkilenir. Dere hayatı da biter.

olarak inceleyin ve sizin ne gibi bir bilgiye ihtiyacınız

Bahçede kompost yapacağız diye ormanlardan

var düşünün.
o

Yaptığımız

Kursun bir diğer yararı ise sosyalleşmedir. Bir kursa
katıldığınızda orada ki insanlarla aynı paydayı
paylaşmış olursunuz. Ortak bir amaç etrafında
birleşirsiniz. Yeni kişiler tanır ve belki de uzun

kurmak
işin,

kurduğumuz

sistemlerin

dostlukların temelini atarsınız.

gıda

üretebilmesi kadar, göze de güzel görünmesi

Kıskançlık, Açgözlülük

gerekir.

o

Nazar etme ne olur, çalış senin de olur.

o

Kıskanacağınıza gidin sorun nasıl yapmışlar. Soranın

Gördüğüm

yerler,

seyrettiğim

videolar

da

çoğunlukla derme çatma işler yapılmış. Kitabına
göre yapmak ilk etapta pahalı olabilir ama uzun

bir yüzü kara :-D
o

Yardım isteyin ama bunaltmayın. Önce bir iki kitap

vadede kazandırır.

devirin konu hakkında sonra sorularınızı sorun.

Sırf birazcık az para harcayacağız diye sistemin bazı

Yardım istediğiniz kişilerin de bir hayatı olduğunu

detaylarına dikkat edilmemesi ileri de çok büyük

unutmayın.

problemlere yol açabilir.
o

bilginin

kitaplara ihtiyacımız var. Youtube, forum gibi

“Detaylara dikkat” yerine “derme çatma” sistemler

o

ki

Bu işi yapan diğer kişileri küçümseme, her zaman

oluruz.

o

kitaplarda

internette olduğu varsayılıyor. Kalan %80 için hala

yaprak toplarsak başka eko sistemlerin içine etmiş

o

Basılı

fikrini değiştirebil. Bilimsel ol.

yapar. Belki biz görmeyiz bunu ama bizden 10

o

o

o

Karşılaştırma yapın ama hasetten ölmeyin. Daha da

Derme çatma iş yapmayın; ölçün biçin ve finans

iyileştirme yapmak için ne gerekiyor araştırın, sorun,

toplanana kadar bekleyin. Sırf yapmış olmak için

uygulayın.

yapmayın.

o

Sizin başınıza gelen olayların “gözle, nazarla” ilgisi

o

Derme çatma bir kümese tilki kolaylıkla girebilir.

yok, sizin atladığınız detaylarla ilgisi var. Nazar

o

Hanımların sanat ve incelik anlayışına burada çok

boncuğu takacak kadar detaya iniyorsanız, sistemin

ihtiyaç var. Erkek biraz amele gibi olmalı, hanımlar

detaylarına da inip uygulamanız gerekir.

olaya yön vermeli.

www.havatopraksu.org

58

Karatepe Permakültür – Gürkan Yeniçeri
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Gereken Bilgi

▪

Doğanın döngülerini öğrenmek
o

Toprağın, suyun, havanın bir asiditesi

Azot döngüsü
▪

vardır, üzerinde yaşayan hayvanların ve

Havada %74 oranında azot gaz olarak

ürettikleri süt, yumurta, et gibi tüketilen

mevcut
▪

ürünlere de bu asidite yansır. Asidite,

Bazı bitkiler köklerindeki bakterilerle bu

alkalin skaladan asidik skalaya doğru

azotu toprak altı ödemlere amonyak (NH3)

uzanır. Genelde basit uygulamalar için

olarak saklayabiliyor.
▪

Sonra

bitki

öldüğünde

bu

pH olarak ölçülür, hassas uygulamalar

köklerdeki

içinse titrasyon asitliği ile ölçülür.

amonyak çürüme esnasında nitrit (NO2) ve

Örneğin toprağın asiditesi minerallerin

nitrata (NO3) dönüşüyor.
▪

Diğer bitkiler bu azotu kullanarak büyüyor.

▪

Gaz

formunda

ki

azotu

bitkiler

de asiditeyi bir miktar değiştirir.

o

▪

▪

Yağmur

▪

Dere ve akarsular

▪

Yer altı suları

▪

Buharlaşma

▪

Kışın akan çaylar

tarih öncesi olmuş volkanik olaylar,
mevcut granit, mermer gibi taşların
varlığı bölgenin mineral yapısını da
belirler. Alüvyon yatağı, delta, eski

▪

Doğum, yaşam, ölüm döngüsü

▪

Mevsimlerin döngüsü ve değişimler

▪

Tohum toplama

▪

Bir sonra ki sezonu düşünerek dikim yapma

▪

Konserve, reçel yapımı

akarsu yatakları da etki eder. Yabani
olarak yetişen bitki örtüsüne bakarak
mineral

kompozisyon

belirlenebilir

veya bir laboratuvar testi yaptırılarak
kompozisyon anlaşılabilir.
Yeni kurulacak bir çiftlikte arazinin

Yin ve Yang- Denge
Doğa kimin iyi veya kötü olduğuyla ilgilenmez. Doğa için
önemlidir

Mineral dengesi
Mineraller kayalardan gelir. Bölgede

Yaşam döngüsü

denge

alınıp

eklediğiniz gübreler, su, malç gibi şeyler

bunun yapılması gerek.
Su döngüsü

tarafından

alınamayacağına etki eder. Toprağa

toprağa

hapsetmemiz lazım, düzenli olarak her yıl

o

Asit dengesi

ve

kendi

haline

bırakıldığında

dengesini bulur. Zaten “iyi” ve “kötü” sadece bir
sınıflandırmadır ve göreceli bir kavramdır. Yani inek için

belirli

yerlerinden

toprak

örnekleri

alınarak karıştırılır ve içinden 1 kilo
kadarı

tahlile

gönderilir.

sonuçlarına göre değerlendirme yapılır

iyi olan kuş için kötü olabilir. Önemli olan dengedir.

www.havatopraksu.org
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ve toprağınızda neler yetişebilir veya

Bitkilerin döngüsü

nasıl takviye edilir belirlenir.
▪

▪

(yabani olanlar)

Böcek ve kuş dengesi

▪

Hayvanlar hangi otları tercih ediyor?

Kuşlar, böcekler ve tohumlarla beslenir.

▪

Hayvanlar otlarken otun neresini yiyorlar?

Bölgedeki böcekleri not ederek işe

▪

Belli bitkiler belli yerlerde mi yaşıyor?

başlayarak

▪

Sulu ve kurak yerlerin bitki örtüsü farkı

bir

katalog

oluşturun.

Bunların hangi dönemlerde yumurta

nedir?

yaptığını, pupa, larva süreçlerini de not

▪

edin. Sonra hangi kuşların hangi böceği
hangi aşamada yediğini not edin.
Böylece elinizde paha biçilemez bir
kütüphane oluşacak. Yıllar içinde bir
böcek haddinden fazla çoğalıyorsa
bunun nedenlerini hızlıca bulabilirseniz.
Belki o böceği yiyen kuşlar azaldı.
▪

Hangi durumlarda hangi tohum çimleniyor

İnsan ve verdiği zarar dengesi(zliği)
Bizim verdiğimiz zarar her şeyden daha
fazla olacaktır. Tabii biz hem amorti
etmeye (ağaç dikerek, humus yaparak)
hem de verdiğimiz zararı azaltmaya
(planlarımızı tekrar gözden geçirerek)
çalışıyoruz.

Yabani Hayvanların döngüsü
▪

Göçler

▪

Kış uykusu

▪

Yırtıcıların döngüsü

▪

Otçulların döngüsü

▪

Kanatlıların döngüsü

▪

Böceklerin döngüsü

▪

Sürekli arazide olanlar

www.havatopraksu.org

Tohumlar nasıl yayılıyor (rüzgâr, kuşlar,
çorap, hayvanlar vs.)

Doğanın örüntülerini öğrenmek
o

Renklerin dizilimi

o

Ormanda ağaçların büyümesi

o

Otlakta bulunan ot türleri ve nasıl dağıldıkları

o

Yabani hayvanların gezinme ve yeme özellikleri

o

Yılanın çıyanın yaşam döngüsü

o

Nehirlerin mevsimlere göre su taşıma kapasitesi ve
akış şekli

o

Rüzgârın hızı ve yönü

o

Yöresel cemre düşüş tarihleri

o

Bir ormanda farklı yüksekliklerde yaşayan bitkiler
nelerdir?

o

Bir ormanın kıyılarında (otlakla birleştiği yer) nasıl bir
hayat var?

Atalık tohum kullanmak
o

Hibrit ve GDO bizim sonumuzun gelmesini daha da
hızlandırıyor.

o

Yoğun besinli gıda istiyorsak bunu ancak atalık
tohum verebilir.

o

Bodur ağaçları boş verin.

o

Ağaç çekirdeği toplayın, büyütün ve aşılayın.
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Toprağı anlamak
o

Mikoriza, bakteri, mineral nereden gelir nereye

Yaban hayatı anlamak
o

gider?

Çevrede hangi kuşlar var ve bunlar genelde ne
yiyor?

o

Simbiyotik ilişkiler hangileridir?

o

Çevrede hangi toprak altı hayvanları mevcut?

o

Mineral toprağa nasıl geri verilir?

o

Yaban hayatının yiyeceği nelerdir ve bunlar kırsalda

o

Toprak nasıl desteklenir?

o

Toprak nasıl oluşur?

o

Kim kimi, neyi yiyor?

o

Bu toprakta hiçbir katkı yapmadan ne yetişiyor?

o

Desteklemek için ne yapılabilir?

o

Toprağın türü, toprak testi ve katmanları nelerdir?

o

Soyu tükenen, koruma altında hayvan veya bitki var

o

Derinlerde ne var?

o

Malç kullanımı. Diyorlar ki malç kullanımı Türkiye’ye
uygun değil. Adam testlerini yapmış, malçlı ve
malçsız sebze bahçelerinde iki yıl üst üste dikim
yapmış da sonuçlarını karşılaştırıyor sanırsın. Sonra
zannediyor ki ormanlarda uygulayacağız.

o

Toprağın kullanılabilir derinliğini arttırın, böylece
dipteki mineralleri yüzeye çekmiş olursunuz. Bunu
da ancak bio-intensive metodunun çifte sürümü ile
doğru yapabilirsiniz.

o

Sistemden dışarıya enerji çıkışını azaltın. Tüm bahçe
artığı kompost yapılmalı, humanure uygulamalarına
bakılmalı, suyun toprakta depolanması için organik
materyalin arttırılmasına çalışılmalıdır.

Suyu anlamak
o

Yağmur yağdığında su nerelerden akıyor?

o

Arazide en fazla yolu kat etmesi için ne yapılabilir?
(Eğer hidroloji ve toprak yapısı izin veriyorsa.)

o

Düşen yağmurun araziye depolanması.

o

Pınarlar var mı?

o

Hangi hayvanlar hangi suları tercih ediyor?

o

Gölet var mı, yapılabilir mi?

o

Mevcut göletler büyütülebilir mi?

o

Buharlaşma ne kadar?

www.havatopraksu.org

mevcut mu?

mı?
Felaketleri anlamak
o

Seller, yangınlar nerelere kadar ulaşıyor? Yüzyılda
bir tekrarlanan seller nerelere kadar geliyor?

o

Bunlar felaket mi yoksa üretkenliğin tetikleyicileri
mi?

o

Dere yatağına bile bile apartman dikiyorsan
sonuçlarını da katlanırsın.

o

Deprem olmuş mu?

o

Sert rüzgarların esiş yönü ve zamanı.

o

Yağmur yağdığında dere veya göl ne kadar
yükseliyor.

o

İsimli fırtınaların arazi üzerinde ki etkisi.

Tohumu toprağa atıp geçmekle olmuyor değil mi.
Arazimiz hakkında ne kadar veri toplarsak yapacağımız
planlar ve uygulamalar da o kadar gerçekçi, uzun yıllar
çalışan, felaketlerden fazla etkilenmeyen, bozulsa bile
hızlıca ayağa kalkabilen sistemler olacaktır.
Bence yapılması gerekenler çok basit.
1- Kompost yap
Sistemimize dışarıdan bedavaya girebilecek pek çok
besin var. Komşuların atıklarından tutunda, sebze
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halinden,

pazarlardan,

kahve

dükkanlarından,

Soğanlardan, sarımsaklardan ve pırasalardan da birkaç

restoranlardan belli bir düzen de toplanacak atıklar

çeşit olsun. Yer elması, patates, tatlı patates, turp, havuç

kompost yapılarak geri kazanılmalı. Bu sizin gübreniz

gibi yumru bitkilerinden birkaç çeşit olsun. Yapraklı

olacak. Humanure olarak insan dışkılarını kompost

sebzelerden ıspanak, pazı, marul gibi kesinlikle olsun.

yapın. İdrar ile mineral takviyesi de yapabilirsiniz. Eğer

Burada yapmaya çalıştığım şey dengeli beslenme

ürettiğiniz sebzeyi satıyorsanız zaten dışarıya kaçan bu

unsurlarını oluşturmak.

besini bir şekilde takviye etmeniz gerekiyor. Bu olay
bahsettiğim tetiklemelerden bir tanesi. Ayrıca çöp
olarak gidecek atıkları da geri kazanmış oluyoruz.

Diğer maydanoz, dere otu, kekik, rezene, fesleğen, semiz
otu, kuzu kulak gibi şeyler her yerden çıkıyor zaten.
Bunların tohumlarını hususi toplamıyorum. Bahçe

Kompost yapamıyorsanız bahçede çukur açıp artıkları

toprağını biraz eşeleyip sulasam bunlar büyüyor.

gömün. Ya da kes-at tekniğiyle

Toprakta bu tohumlar mevcut.

2- Toprağı geliştirmek ve korumak için gereken şeyleri

Atalık değil ama marketten aldığımız meyvelerin

yap

tohumlarını biriktiririm. Bunları sonra ağaç fidesi olarak

Kolunu toprağa soktuğunda omuzuna kadar girmeli.

yetiştirip tipine göre aşılıyorum.

Zamanla tabii hemen değil. Geniş dirgen ile derin
kazılmalı

ve

kompost

ile

desteklenmeli.

Sebze

yataklarının üzerinde kesinlikle gezilmemeli. Azot
bağlayıcılar yetiştirilmeli. Organik maddenin artması
için çalışma yapılmalı.

Derin köklü bitkiler

ile

derinlerden çekilecek mineraller malç yapılmalı. Yeşil

Bahar başında bahçenin sağında solunda çıkan gönüllü
domatesleri

esas

yerlerine

aktarıp

büyümelerini

sağlıyorum. Ayrıca ırımtüzen sistemime de bir kısmını
aktarıyorum. Doğanın tohum saklama işini benden daha
iyi yaptığı kesin.

gübre ile organik madde ve mikrobiyolojik hayat

4- Farklı sistemlerle gıda üret

desteklenmeli. Humus arttırılmalı.

Bir sistem tehlikeye girip gıda üretemezse diğerleri
halen daha bizi ve hayvanlarımızı beslemeye devam

3- Kendi tohumunu yetiştir ve kesinlikle atalık

etsin. Sistem çeşitliliği en az biyo-çeşitlilik kadar

tohumları kullan
Zamanla tohumlar sizin iklim koşullarınıza uyum
sağlayacaktır. Ancak atalık tohumlar ile besin değeri
yoğun gıda üretilebilir. Gıda güvenliği istiyorsak bu
birincil şartlardandır. Kendi tohumunu saklayamayan

önemlidir. Mümkün olan en fazla sistemi denemeniz
sizin yararınızadır. Böylece hangi sistemin yerel şartlara
uygun olduğunu da görürsünüz. Bu sistemlere örnek
verecek olursak

çiftçi aç kalır. Tohum saklarken şuna dikkat edin.

Viking yatakları ile balkon, teras gibi yerlerde sebze

Tahıllardan yörenize uygun birkaç çeşit olsun, örneğin

meyve yetiştirebilirsiniz.

buğday, pirinç gibi. Baklagillerden birkaç çeşit olsun,
örneğin

bakla,

börülce,

fasulye,

www.havatopraksu.org

bezelye

gibi.
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Ağaçlar ve çok yıllık sebzeler ile yıldan yıla artacak bir
meyve üretimi yapılabilir.
Irımtüzen ile balık ve sebze yetiştirebilirsiniz.
Sera ile mevsimleri uzatabilir ve kapalı ortamda sebze
yetiştirebilirsiniz.
Tavuk ve bıldırcın ile en iyi yumurtaları üretebilirsiniz.
Tavşan

ile

yeterli

protein

üretebilir

ve

ailenizi

besleyebilirsiniz.
İnek, keçi veya koyun ile et, yün, süt, gübre, biyogaz gibi
ürünlerden ve ot biçme, orman temizleme gibi
servislerden yararlanabilirsiniz.
Toprak sebze tarlaları ile her türlü şeyi yetiştirebilirsiniz.
Rutubetli bir yerde kütüklerde mantar yetiştirebilirsiniz.
Saksı

ve

büyük

konteynerlerde

istediğinizi

yetiştirebilirsiniz.
Gerilla usulü size ait olmayan yerleri ağaçlandırabilir
veya sebze ekebilirsiniz.
Gerilla usulü aşı yaparak süs ağaçlarını meyve veren
ağaçlara dönüştürebilirsiniz.
Bunların hepsi birbirinden izole sistemler de olsa belki
birbirlerinin çıktılarını kullanıyor olabilir. Bu sistemlerden
bir tanesi tehlikeye girse, diğerleri halen daha gıda
üretebilir.

www.havatopraksu.org
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13. GRİ SU KULLANIMI

3- Kara su – Tuvaletlerden çıkan sular.

Evlerimizde kullandığımız ve atık olarak kanalizasyona
giden suların bir kısmı geri dönüştürülerek tekrardan
kullanılabilir. Hatta bu konularda yurtdışında yaygın bir
bilinç var12. Sırf yaşam tarzımız yüzünden kirlenen doğa,
su kaynakları ve bu kirliliğin oluşturduğu kimyasal
yükleme gelecek nesilleri dahi etkiliyor. Akarsularda

Beyaz ve gri su kategorisinde olanlar çok hızlı biçimde
geri dönüştürülüp meyve bahçesinde kullanılabilir. Kara
su içinse biraz daha zahmetli bir sistem kuruluyor fakat
geri dönüştürülebilir13. Bizim konumuz şu anda beyaz ve
gri sular.

hayat ölürken, gıda için kullandığımız kaynaklar da

Deterjan ve Sabun

tükeniyor. Ben çocukken Şile’nin derelerinden çuvalla

Daha önceki yazılarımda mantalite değişikliğinden

balık çıkardı. Şimdi tek tük balık var onu da yemeye

bahsediyordum ya. İşte bu onlardan biri. Öncelikle

korkuyor insan. Atıklarımızı azaltmak amaçlı girişimlerde

deterjan ve sabun olayına bakalım. İyi bir geri dönüşüm

bulunmamız

istiyorsanız

gerekiyor.

Geri

dönüştürülemeyen

bazı

alışkanlıklarımızı

değiştirmemiz

eşyaların da kullanımını azaltmak gerekiyor. Bu bölümde

gerekiyor. Bunların başında da kullandığımız sabun ve

sizlere evimizde ürettiğimiz bazı atık suların geri

deterjanlar geliyor. Bazı maddeler evimize hiç girmemesi

kazandırılması konusunu işleyeceğiz.

gereken maddeler kategorisinde. Bunların çevreye ve

3 Farklı su atık olarak sistemimizden çıkıyor. Bunlar:

Beyaz

Gri

Kara

Su

Su

Su

vücudumuza verdiği zarar kanıtlanmış. Kaliforniya
Eyaleti Su İdaresi ofisine göre bu maddeler14:

1- Beyaz su – Lavabo, duş, banyo gibi fazla deterjanın
kullanılmadığı yerler. Belki biraz yağ olabilir.
2- Gri su – Çamaşır ve bulaşık makinesinden çıkan
sular, eğer iyi bir deterjan kullanıldıysa.

12
13

http://oasisdesign.net
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gri_su
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•

Klor ya da Çamaşır suyu, Ozon

•

Peroxygen kullanılan ağartıcılar

•

Sodyum perborate ve Sodyum trypochlorite

•

Boron ve borax

•

Petrol ürünleri barındıran

•

Alkylbenzene

•

Tüm ağartıcılar

•

Tüm yumuşatıcılar

•

Enzim içeren deterjanlar

Bakterileri öldüren klor ve peroxygen bazlı temizlik
malzemeleri

toprakta

kalıntısal

olarak

çoğalarak

zehirlenmelere yol açar. Sodyum (tuz) bazlı ürünler tuz

14

http://www.water.ca.gov/wateruseefficiency/docs/graywat
er_guide_book.pdf Sayfa 28
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oranını yükselttiği için iyi değil. Boron ve borax bitkiler

değil. Borax barındırmayan tarifler bulursanız daha iyi.

için gerekli ama Türkiye toprakları zaten boron açısından

Ayrıca

zengin, fazlası zarar. Petrol ürünleri ise herhangi bir işe

barındırmayan tek ürün olarak bunu buldum fakat bu

yaramıyor ve toprakta zehirlenmelere yol açıyor.

ürünleri kullanmadım ve onaylamıyorum. Siz kendi

Ağartıcı ve yumuşatıcılar ise içlerinde ne olduğu belli

araştırmanızı

değil. Enzimlerin de sentetik olması ve toprakta diğer

barındırmayan gri su için kullanılabilecek sabun,

mineralleri çözerek dengeleri bozmasından dolayı tercih

şampuan, deterjan ve kozmetik ürünlerini bulmanız

etmiyoruz. Fosfat içeren deterjanlar ise (sodyum

gerekiyor.

tripolyphosphate) zaten pek çok yerde yasaklanmış
durumda çünkü atık su arıtma merkezlerinin fosfatı
sudan tam olarak ayrıştıracak bir mekanizması yok ve
nehirlere karışan fosfatlı su, alg büyümesine neden
olduğu için iyi değil15. İçinde fosfat olmayan deterjanlar

petrol

ürünleri

yaparak

de

zararlı.

içinde

Petrol

petrol

tamamen doğal, bir ağacın meyvesidir. Aynen sabun
gibi kullanılabilir17. Köpürmez ve makineler için de
uygundur.

bahçemiz ve ağaçlarımız için uygun demek değil.
Deterjanlar dışında kozmetik ürünleri de zararlı olabilir.
İçinde paraben barındıran (methyl, propyl, butyl ve
ethyl) ürünler hormonların içine eden, kanser riskini
çoğaltan, kısırlaştıran, ana karnında ki bebeklerin
engelleyen16

bir

maddedir.

İçinde

bu

maddeleri barındıran kozmetik ürünlerini kullanmayın.
Doğru

ürünleri

kullanmanın

yanında,

kullanım

miktarını da azaltmamız gerekiyor. Örneğin pek çok sıvı
sabun ve şampuan miktarı az olduktan sonra ağaçları
etkilemiyor.
Ev yapımı sabunlar hayvansal ve bitkisel yağları

Sabun cevizi ağacı ve yemişleri

kullandığı için gri su sistemleri için ideal. Fakat ev yapımı
deterjan tariflerinde genelde borax olduğu için uygun
15

http://www.ovasuaritma.com/su-aritma/entry/atik-sudeterjan-ve-su.html
16
www.organicconsumers.org - Organic Consumers
Association, “Organic Body Care Tips,” Organic View
(Autumn 2004)

www.havatopraksu.org

ürünü

Sabun cevizi de bir çözüm olabilir. Sabun cevizi

doğa dostu olarak pazarlanıyor ama doğa dostu demek

gelişimini

ürünü

17

http://www.1organik.com/sabun-cevizi-dogaldeterjan.html
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Su

Suyun Arındırılması

Özellikle çamaşır yıkarken suyun yumuşaklığı çok

Aslında makinelerimizde kullandığımız su ve deterjanı

önemlidir. Su yumuşak olduğunda kirler daha iyi çıkar.

iyileştirdiğimizde, çıkan suyu direk meyve ağaçlarımıza

Bu yüzden daha az deterjan kullanılır. Yağmur suyu

verebiliriz. Herhangi bir işleme tabii tutmamıza gerek

bulabileceğiniz

çamaşır

yok. Tabii deterjanı kendimiz yapmıyorsak, üreticinin

makinenizin ömrünü de uzatır. Umarım çatınıza düşen

insafına kalmış oluyoruz ve içinde halen daha zararlı

yağmuru kanalizasyona verip göndermiyorsunuzdur.

sayılabilecek kimyasallar ve tuzlar bulunabilir. Hal böyle

Yağmur suyunu depolayıp kullanmanız sizin yararınıza

olunca suyun arıtılması için yapılacak ön temizleme

olacaktır.

ünitesi önemli oluyor çünkü ağaçlarımıza gidecek suyun

en

yumuşak

sudur

ve

kalitesi ağaçlarımızın sağlığı için önemli.

Güneşte Kurutma
Eğer

bir

kurutucunuz

varsa

umarım

gerçekten

Temel olarak arıtma sistemi suyun mümkün olan en

gerekiyordur. Çok çocuklu bir ailenin kaçınılmaz aleti

uzun yolu kat ederek kanallarda ilerlemesi18 ve bu

sanırım. Ama bilin ki güneşte çamaşırları kurutmak hem

kanalların içindeki bataklık bitkilerinin, bakterilerin azot

daha sağlıklı hem de daha ekonomik. Güneş pek çok

döngüsüne girmesini sağlayarak suyu bir miktar

bakteriyi öldürürken kumaşı da ağartır ve kirlerin bir

arındırmasını sağlamaktır19.

miktar yok olmasını sağlar. Kurutucu kullanmadığınız ve
elektrik harcamadığınız için de ekonomiktir. Tek
problem yağmur yağıp yağmayacağını kontrol etmek. :-

Arıtma

D
Dindirme

Makineler
Çamaşır ve bulaşık makinesi değiştirecekseniz bunların

Depolama
Kullanma

az su kullananlarını tercih edin. Üzerinde ki yıldız
miktarına bakarak karar verebilirsiniz.
Makineleri bağlarken tahliye edilecek pis su hortumunu

Bitkilerin özellikle seçilmiş, suyu süzen türden olması

gidere bağlamak yerine bahçeye doğru uzatmak, eğimi

gerekir20. Etrafınızda sulak alanlar varsa hangi tür

de kullanarak bir arıtma sistemine dolmasını sağlamak

bitkilerin su içinde yetiştiğine bakın. Bunları toplayarak

gerekiyor. Ya da önce bir depoda dindirilip arıtma

kendi sisteminize yerleştirebilirsiniz. Sulak alan bitkisi

sistemine verilebilir.

olduğu için de bahçenin diğer yerlerine yayılmayacaktır.

18

19

https://www.derwentestuary.org.au/assets/WSUD_Guideli
nes_-_Chap_8_-_Constructed_Wetlands.pdf
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https://unhabitat.org/books/constructed-wetlandsmanual/
20
http://www.palmiyemerkezi.com/sulakalan.htm Sulak
alan bitki listesi
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Benim bulduğum bitkiler:

Typha türleri (kamışlar)

Phragmites türleri (Sazlar)
Bunların dışında su nanesi, bambu, Japon şemsiyesi
gibi pek çok bitki de kullanılabilir. Kullanılan bitkilerin
hayvan yemi veya malç olarak kullanılması salık
verilmiyor. Ancak kullandığınız deterjan, sabun, diş
macunu ve şampuanlar tamamen zararsız ise üzerinde
yaşayan

bitkiler

malç

olarak

veya

hügelkültür

yataklarında dolgu olarak kullanılabilir.
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Arıtma sisteminin özellikleri

sazları sık olarak dikin. Birkaç kompost solucanı da

Aşağıda çizdiğim şemada arıtma sisteminin parçalarını

atabilirsiniz. Solucanlar ekstra mineralizasyon yapacak

görebilirsiniz.

ve çürüyen bitkileri besine dönüştürecektir. Solucanlar

Su

labirentine

giren

su

güneş

görmemelidir. Giriş borusunun üstüne ters bir saksı
kapatıp dere taşları ile örtün. Sağda çıkıştaki borunun
etrafında da bir koruma ve dere taşları vardır. Bitkilerin
büyüdüğü kısımlarda daha ufak çakıl taşları kullanılabilir.
Önemli olan küçük çakılların borulara kaçıp tıkamasını

önlemektir.

Küçük

çakıllar

bitkilerin

besinlerin miktarı kadar ürer ve aile planlaması yapar.
Çökelti filtresi aynen ırımtüzen sistemlerinde olduğu
gibi katı atıkların kovanın dibine çökmesine neden olur.
Üst kısımda ki çıkış borusu seviyesine fazla katı atık
çıkmaz. Bu kovayı daha büyük yaparsanız birkaç kerevit,

köklerinin

bodur yayın veya sazan balığı atarak yetiştirebilirsiniz.

tutunması için daha iyi olacaktır. Sert rüzgarlarda

Ben gambezi balıklarını tercih ediyorum, eğer sivrisinek

bitkilerin kopup gitmesini istemiyoruz.

yumurta yaparsa yiyorlar. Gambezi düşük oksijen

Ortadaki kırmızı çizgi su seviyesidir. Su seviyesinin 10cm
üstüne kadar çakıl doldurun. Böylece suyun güneş
görmesi ve alg üretmesi engellenecektir. Kamışları,
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tam
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mineralizasyon sağlamakta mümkün. Buradan çıkacak

muşmula vesaire ekin. Çalılar sulak alanları genelde

su oldukça besinli ve ağaçlarınız için iyi bir gübre

severler.

olacaktır.

Yararları

Çökelti filtresi eğer bitkilerin bulunduğu alan küçükse

Hem yağmur suyunu depolasak hem de atık suları bu

gerekiyor. Eğer bitkili sulak alanı büyütürseniz gerek yok.

şekilde geri kazansak belediyelerin arıtma tesislerinin
yükü oldukça azalır.
Mantalite değişimi ile daha iyi deterjanlar kullandığımız
için çevre kirliliği de önemli ölçüde azalır. Hatta
ekonomileri bile değiştirebiliriz. Arıtma tesislerine kaçan

Gambezi balığı –

Gammarus Pulex –

lepistes boyunda ve

tatlısu karidesinin 200

görüntüsünde

kadar türü var.

su daha iyi arıtılır.
Deterjandaki değişim cilt problemlerini de ortadan
kaldırabilir.

Çıkan suyun kullanımı

Meyve ağaçlarımızın her zaman sulandığını bilmek

Bu sistemden çıkacak su kesinlikle yumru sebzelerde

güzel. Su fazla mı geldi, daha fazla ağaç dikin.

veya normal sebze bahçesinde kullanılmaz.
Sadece ağaçlara ve çalılara verilir.
Bunun sebebi olabilecek tuzların ve kimyasalların sebze
bahçesini kirletmesini önlemektir. Ayrıca sebzeler kısa

Sulak alan habitatı oluşturduğunuz için farklı kuşlar,
sürüngenler görebilirsiniz. Bir ekosistem yaratıyorsunuz
sonuçta. Tabii ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak.
Atık suları değerlendiriyorsunuz.

kökleri ile zararlı maddeler varsa bunları hemen
yapraklarına ve meyvelerine taşırlar. Sebze bahçenizi
mümkünse sadece yağmur suyu ile sulayın.
Eğer su fazla gelirse bir depo yapılabilir ve suyun
toplanması sağlanabilir. Depo için yeriniz veya finansınız
yoksa 3 metre çapında ve 30-40cm derinliğinde bir
çukur kazıp içine kırpılmış ağaç parçaları doldurun 21. Bu
malç sünger gibi suyu çeker. Kenarlarına yaban mersini,

21

Rainwater Harvesting kitabında önerilen sistemlerden
biri.
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14. ÜRÜNDE KALİTE
Şimdiye kadar yazdığım yazılarda çeşitli tarifler verdim,
toprağın mineral ve mikrobiyoloji çeşitliliğini nasıl
geliştireceğinizi

anlattım.

Yaptığımız

iş

toprağı

güçlendirmek, yetiştireceğimiz ürünler için verimli hale
gelmesini sağlamaktı. Akabinde yetişecek ürünler de
aromalı, tatlı, besleyici olacaktır. Yani burada kaliteden
bahsediyoruz.
Peki bu kaliteyi nasıl ölçebiliriz?
Damak tadınızı geliştirip belli sebze ve meyvelerin
kalitesini anlayabilirsiniz. Ama bu size elle tutulur
bilimsel bir veri vermez.
Miktarı ölçebilirsiniz. Ama bu da sadece miktarı söyler,
besleyicilik konusunda bir fikir vermez.
İşte bu birim, daha önceki yazılarımda da adı geçen
Miktar ile beraber hangi ürünlere zararlı dediğimiz

“briks” değeridir. Fakat briks olayına girmeden evvel

böceklerin,

“kalite” nedir, üründe ki kalite özellikleri nelerdir, ona

kurtların

dadanıp

dadanmadığına

da

bakabiliriz. Bu biraz daha belirleyici olsa da elle tutulur

bakalım.

bir veri oluşturmaz.
Görsel Kalite
Bize ölçebileceğimiz, bir değer olarak deftere kayıt

%99 pazar ürünleri görsel kaliteye önem verir. Hiçbir

edebileceğimiz bir birim gerek.

müşteri ezik, çürük çarık ürünleri almak istemez.
Müşteriler hep kendileri seçip kese kağıdına doldurmak
ister. Tezgâhın önü al benili parlak ürünlerle donatılır,
arkalar ise yaralı, çürüklerle. Müşteri her zaman daha
parlak, eziksiz, çürüksüz ürünleri talep eder. Arz buna
yetmediği için aralara sürekli bir iki çürük karışır.
Besinsel Kalite = Yüksek Briks
Bir ürünü yediğinizde sizi ne kadar beslediğidir. Hani
toprağımızı iyileştirmek için mineral ve mikrobiyolojisini
geliştirdik ya, işte o mineraller, vitaminler, pitobesinler, amino-asitler, bakteriler, hormonlar ve daha
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ne işe yaradığı hakkında hiç araştırma olmayan pek çok

Ernst Karl Abbé 1869 yılında şu

besin öğesi, bitkinin yenen kısımları ile vücudumuza

an

girer. Vücudumuza giren bu besinler tamamen suda

refraktometreyi tasarladı fakat

eriyik biçimindedir. İşte bunların miktarı hakkında bir

Atamızın doğum yılı olan 1881

bilgimiz olması gerekiyor. Bu iş için de optik bir alet olan

yılına kadar ticari olarak üretilip satılamadı. Abbe ile

REFRAKTOMETREYİ kullanıyor ve briks ölçümlerini

beraber Carl Zeiss 1881’de ticari olarak üretip satmaya

yapıyoruz.

başladı. O günden bugüne tasarımda bazı değişiklikler

Besinsel kalite için toprağa yapılacak iyileştirmeler
(önceki yazılarda anlattığım) zaten sonuç olarak görsel
kaliteye de etki ediyor.

kullandığımız

olsa da ölçme mekanizması ve prensibi hiç değişmedi.
Refraktometre birkaç damla meyve suyu ile ölçüm
yapmamıza imkân veriyor.

Tahmin edersiniz ki besinsel kalite bizim için önemli olan
konu burada. Besinsel kaliteyi arttırmak için yapacağımız
çalışmalar her zaman daha önemlidir. Bu çalışmalar daha
kalıcı sonuçlar verir ve etkileri nesiller boyu devam eder.
Yara bandı çözümler değildir bunlar.
Tarihçe
1798-1870

tarihleri

arasında

Almanya’da yaşamış mühendis ve
matematikçi

Adolf

Wenceslaus

Brix

bitki

Ferdinand
sularının

yoğunluğunu ölçebilmek amaçlı çalışmalar yapıyordu.

Dr. Brix’in ismini onore etmek amaçlı ölçüm birimi de
“briks” olarak tarihe geçti.

En sonunda su içinde hidrometre yüzdürerek konuya

Neyi ölçüyoruz

son noktayı koydu. O saate kadar şarap ustaları üzüm

Briks su içinde eriyik olan tüm besinleri toptan ölçer.

suyunun

Yoğunluk

Sadece şekeri ölçtüğünü düşünmeyin. Tabii şeker

bilinmediği için şişeleme aşamasında şarabın kalitesini

burada en fazla olan maddedir ve taşıyıcı görevini görür.

anlayacak bir sistemleri de yoktu. Ama Dr. Brix’in

Şeker

yöntemiyle bu olay değişti. Tabii ilk yapılan bilgisayarlar

kullandığı ana maddedir.

yoğunluğundan

bi-haberdi.

gibi briks ölçme aleti de devasa ve ölçüm için neredeyse
5-10 litre üzüm suyu gerektiriyordu.

bitkinin

besinleri

taşıma

mekanizmasında

Şekeri bitkinin ana para birimi gibi düşünün, basit
şekerler vardır (bozuk para) ve bir de kompleks şekerler
vardır (kâğıt para). Bitki köklerinde ki mikro hayata şeker
verir, mineral alır. Güneş ışınları ile fotosentez yaparak
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şeker üretir. Bitki öz suyu, şeker ile bu mineralleri gerekli

beklenemez. Aslında zararlı böcek ismi bence yararlı

yerlere

böcek

iletir.

Bitkinin

sapında,

yapraklarında,

meyvelerinde ayrı ayrı briks okuyabiliriz.

uğrar. Böcekler az şekerli bitkileri tercih eder. Nedeni ise
pankreasının

olmayışı,

şekeri

sindirememeleri ve midelerinde fermente olan şekerle
kafayı bulmaları akabinde de serseri serseri uçarken
yem

olmalarıdır.

Saklanacak

tohum

sadece yüksek briksli bitkilerden tohum almalısınız.

Briks değeri düşük bitkiler böcekler tarafından saldırıya

kuşlara

değiştirilmeli.

yetiştiriyorsanız briks okumalarını yapmalısınız ve

Şeker neden önemli?

böceklerin

olarak

Milyonlarca

yıllık

Zaten Fukuoka-San’ın gözlemleri de bu yönde, değil mi?
Fukuoka-San pirinç tarlasında zararlılara rastlamış ama
bunlar sadece problemli bitkilere saldırıyor. Sonuçta
tonaj olarak diğer çiftçilerle aynı ürünü almış FukuokaSan.

evrim

Zararlılarla kimyasal mücadele endüstrisi trilyon dolarlık

sonunda kimse kuşlara yem olmamaya karar vermiş

bir endüstri. Firmalar bir sürü para harcayıp bu

neyse ki ☺

kimyasalları üretirler, sonra testlerini sponsor edip bu

Başka bir teori ise böceklerin kanında ki alkolün
kabuklarını erittiğini söylüyor. Bu durumda böcek aşırı
su kaybından ölecektir. O yüzden düşük şekerli ürünleri
tercih ediyorlar.

emilemeyecek

Tabii bunların test dedikleri şey bütün böceklerin
hunharca tüm ürüne saldırdığını varsayar. Peki hiç
düşündünüz mü, böcekler hunharca tüm yeşil bitkilere
saldırıyorsa, neden Dünyamız milyonlarca yıl önce çöle

Bir diğer teori, yoğun şekerli suların örneğin ağaç bitleri
tarafından

ürünlerin ne kadar iyi olduğunu reklamlarında anlatırlar.

kadar

yoğun

dönüşmedi?

olması.

Beslenemeyen afidler başka mecralara doğru kayıyorlar.

Eğer bitkinin kökleri iyi gelişiyorsa, mikoriza ile bağlantı
Başka bir açıdan bakarsak; böcekler az şekerli bitkilere
saldırarak olası bozuk bitki genlerini de ortadan
kaldırıyorlar. Düşük beslenen (şekeri az) bir bitki

kurduysa, toprağın minerali, organik maddesi, suyu,
havası, ısısı yeterliyse ve bitki yeterli güneş alıyorsa
sağlıklı olacaktır.

problemli bir bitkidir ve iyi bir tohum yetiştirmesi de

www.havatopraksu.org
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Bitki bünyesinde ki öz suyu istediği yere iletebilir. Eğer

çalışmadığından vücutta daha uzun süre kalarak yavaş

bir dalı kırıldıysa, öz su oraya gider. Çiçek açacaksa,

yavaş yanarlar ve enerjiye dönüşürler. İnsülin yüklemesi

tomurcuklara gider, meyve yapacaksa meyvelere gider.

olmadığından aşerme durumu da yapmazlar.

Hatta ertesi gün dolu yağacağını anladığında tüm öz
suyunu köklerine çeker ve bekler. Dolu geçtiğinde,
kırılan dalları onarmak, yeni dallar büyütmek için
köklerden geriye dallara gönderir. Tüm bu dolaşım
bitkinin ürettiği çeşitli hormonlarla olur.

Paketli ürünlerin hemen hemen hepsi yararlı mineral ve
pito-besinleri barındırmadığı gibi, çok fazla basit şeker
içerir.

Bunların tüketimi

yukarıda anlattığım gibi

pankreasa yüklenir ve insülin çoğalır. Açlık ve aşerme
yarattığı için de daha fazla şeker yersiniz ve insülin

Briks okumalarında 12 değeri önemli bir değerdir. 12°Bx

salgılanmasına neden olursunuz. Uzun vadede bu

basit şekerlerle, kompleks şekerlerin ayrıldığı değer. Yeri

insülin

gelmişken basit ve kompleks şekerler arasındaki farka da

kazanmasına yol açar. İnsüline takmayan vücut şekerleri

bakalım.

artık sistemden çıkarmadığında şeker hastası oldunuz

yüklemesi

vücudun

insüline

bağışıklık

demektir (tip 2).

Basit ve Kompleks Şekerler
İnsan diyeti açısından basit şekerler çok hızlı biçimde

Çözüm olarak şekerleri toptan bırakıp yoğun besinli

sindirilip dolaşıma girerler ve glikoza dönüşerek hizmet

gıdalara yönelmeniz gerekiyor fakat tek gıda kaynağınız

ederler. Basit şekerlerin içinde fazla vitamin ve mineral

süpermarket ise işiniz zor. Basit şekerlerle yüklü

bulunmaz. Marketten aldığımız rafine şeker, meyve

endüstriyel gıda aslında sizi şeker hastası yapıyor. Şeker

suları, süt, yoğurt, pekmez, baklava (üzülerek) bu

hastası

kategoriye girer. Bu şekerleri tükettiğinizde ani bir enerji

geliyorsunuz ve ilaçları ardı sıra yuvarlıyorsunuz ki bu sizi

hissedersiniz. Kan dolaşımında gezmeye başlayan şeker

daha da hasta yapıyor. Sonra 60 yaşını çıkartamadan

için pankreas hemen insülin üretir. İnsülin ile sistemden

tahtalı köye. Böylece emeklilikte ekonomik sisteme yük

çıkan şeker, insanı daha da çok aşerdirerek şeker

olmaktan çıkıyorsunuz. Hükümetler ve büyük şirketler

tüketmeye iter. Ve bu döngü bu şekilde devam eder.

tarafından belirlenmiş bir yaşama süreniz var (60) ki

Basit şekerlerin devamlı tüketilmesi sonucu pankreas

ekonomiye fazla zararınız olmadan ortadan kalkın. Eğer

insülin üretiyor ama bir başka hormon olan glukagon’un

100 yaşına kadar yaşasaydınız emeklilik sistemi göçer,

üretilmesini de yavaşlatıyor. Glukagon hormonu vücutta

ekonomi batardı. ☺

ki yağların yakılması için gerekli.

Böcekler

olunca

bile

tıp

az

sektörünün

şekerli

oyuncağı

gıdaları

seçip

haline

sağlıklı

Kompleks şekerlerin ise sindirimi uzun sürer. Lif,

beslendiğine göre bu işte bir iş var ☺, milyonlarca böcek

vitamin, mineral açısından basit şekerlere oranla daha

yanılıyor olamaz.

zengindirler. Sebzeler, kepekli, tam buğday ekmek,
tahıllar bu kategoridedir. Nişastalı ve lifli olmak üzere iki
tür

kompleks

şeker

vardır.

www.havatopraksu.org
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Briks
Neyse lafı çok uzattık. 12°Bx bitkinin fide aşamasında,
çiçek tutmadan ulaşması gereken değer. Tabii eğer
tohumunuz atalık tohum ise. Hastalık yapan mikroplar
(hem insanda hem de bitkilerde) basit şekerleri enerji
kaynağı olarak kullanır. Kompleks şekerler artarsa bitki
de sağlıklı olarak büyümesine devam edebilir.
Hibrit ve GDO tohumların üretilme sebeplerinden biri de
gelişme aşamasında şekeri yapraklara hapsedecek
biçimde üretilmeleri ki kimyasal ilaçlar uygulandığında
“yapraklar kilitli” olduğundan zehirden etkilenmesin.
Hibrit ve GDO bitkilerin doğru briks okumasına izin
vermeyeceğini bilin. 12°Bx veya daha fazlasını bitki
fideyken kendi doğal olarak üretebilirse, tohumu

Biraz daha pahalı olmakla birlikte eğer evde bira, şarap,

atalıksa, toprak sağlıklı ve güçlüyse ürünü de süper

mey de yapıyorsanız şu skalalı refraktometreyi öneririm.

olacaktır.
Fide aşamasında, tomurcuklanma olmadan, çiçekler
çıkmadan bitki öz suyunu ölçün. 12’den düşükse
yükseltmek

için

ne

gerekiyor

düşünün.

Örneğin

tariflerini verdiğim çeşitli gübrelerden tek tek deneyin ve
ertesi gün tekrar briks ölçün. Eğer yükseliyorsa doğru
yoldasınız

demektir.

Düşüyorsa

veya

aynıysa

uyguladığınız gübreyi değiştirip tekrar ölçün.
Yüksek briks değerinin bir diğer getirisi ise bitkinin ilk
birkaç dondan etkilenmemesi. Şekerli suyun donma
derecesi düştüğü için, aslında mevsim de uzamış oluyor.

Bir diğer dikkat etmemiz gereken unsur otomatik ısı
ayarlaması. ATC olarak kısaltılan bu özellik briks
ölçtüğünüz materyalin ısısını da hesaba katarak ölçüm

Hangi Refraktometre

yapar ve briksi ayarlar. Yoksa ısıya göre okuduğumuz

Ebay veya gittigidiyor gibi online dükkanlarda pek çok

briksi arttırıp azaltmamız gerekecekti.

refraktometre mevcut. Tuz, şeker, bal, yağ ölçmek için
farklı skalası olanlar da var. Bize 0-32°Bx ölçen şeker
refraktometresi gerekiyor.

www.havatopraksu.org
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Tabii

düşürüp

kırmazsanız.
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Refraktometre nasıl kalibre edilir
Refraktometrenin üst kısmında bir vida vardır. Zamanla
ayarı kaçan refraktometrenin kalibre edilmesi gerekir. Bu
iş için saf su kullanıyoruz. Saf su sadece H2O’dan oluşur
ve içinde hiçbir mineral yoktur. Bu yüzden briks
okumasında 0 vermesi gerekiyor.
İki damla saf suyu refraktometrenin camı üzerine
damlatın.

Sıfır göstermiyorsa üstteki vidayı çevirerek ayarlayın.
Briks nasıl ölçülür
Sabah erken saatlerde sıcaklıklar 14°C’yi geçmeden ve
bitki güneş görmeden briks ölçeceğiniz materyali
toplayın. Meyve, yaprak, sap olabilir. Keskin ve temiz bir
bıçakla keserek alın. Sıkarak birkaç damla bitki öz
suyunu camın üzerine damlatıp kapatın. Yapraklar için
ben bir sarımsak presi kullanıyorum. Dürbün gibi bakıp
okumanızı yapın. Not defterinize bitkiyi, zaman ve tarihi,
briks değerini not edin, ayrıca kullanılan gübreleri de not
etmeyi unutmayın. İşte bu kadar basit.
Alkol veya ispirto ile camı temizleyin ve iyice
kuruduğundan emin olun.

Kapağı kapatıp yere paralel tutarak dürbün gibi bakın.
Aydınlık veya gün ışığında yapmanız daha iyi olacaktır.

Soğan, sarımsak, acı biber gibi baharatlı ve keskin
aromalı bitkiler de aynı şekilde ölçülür.

Skalada mavi ve beyaz bölgelerin kesiştiği yer aşağıda ki

Refraktometre ürünün olgunlaştığını anlamak için

gibi sıfırda olmalıdır.

kullanılmamalı.
Dalından koparılmış bir ürünün mineral kazanması
beklenemez.
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Yüksek briksli ürünlerin daha iyi aromalı ve tatlı

Bulanık sınırlı ölçülen değerler F (Fuzzy) ile markalanır.

olduğunu fark edeceksiniz. Daha fazla vitamin ve

Yani F23°Bx okumasında

mineral aldığınızı düşünerek psikolojik olarak mutlu da

yapıldığına işarettir.

hissedersiniz. Yalan da değil. Vücudunuza yüksek briksli
ürünlerle giren besinler doktor masraflarınızı da
azaltacaktır.
Yüksek

briksli

ki “F” bulanık okuma

Briks tabloları
Tabii

refraktometrede

okuduğumuz

değeri

bir

referansla karşılaştırmamız gerek. Aşağıdaki tabloyu
ürünler

çürümez.

İçindeki

suyu

internette araştırmalarım sonucunda bulduğum farklı

kaybederek büzüşür. Bunun sebebi yüksek şeker

birkaç tabloyu birleştirerek oluşturdum. İnternette

miktarının lakto basili bakterilerini çekmesi ve akabinde

benim ki kadar geniş tek bir tablo yok. Türkçe kaynak

diğer küflere ortam kalmaması. Çürüme olmaz ama

zaten yok. Sadece refraktometre satan birkaç sitede üç

fermente olabilir.

beş ürünün genel briks değerleri var. Okuma yaptığınız

Bazı ürünler ne kadar sıkarsanız sıkın suyu çıkmaz. Bu
ürünlerden keskin bir bıçak veya maket bıçağı ile çok

değerleri aşağıda ki tablo ile karşılaştırarak sonuçları
değerlendirebilirsiniz.

ince bir dilim kesilerek refraktometrenin camı üzerine

Briks bir kere yükseldiğinde zaten dilinizde ki tat alma

konularak okuma yapılabilir.

dokularınız da bunu doğrulayacaktır. Yüksek briksli
meyveyi yediğinizde tadıyla, aromasıyla çok farklı bir

Bulanık Sınır = Süper Kalite
Refraktometreden

baktığınızda

mavi

ve

beyaz

bölgelerin sınırının bulanık olduğunu görebiliriz. Bu
demektir ki hem kompleks şekerler hem de mineral
oranı yüksek bir sıvıya bakıyorsunuz. Bu da daha
besleyici bir ürün demektir. Keskin ayrılmış mavi ve
beyaz alanlar basit şekerlere işarettir.

meyve olacaktır. F11.5°Bx domates ürettim ve yemeye
doyum olmadı, sanki birisi üzerine şeker serpmiş gibiydi.
Bu domates bahçemde birkaç tür domatesin kırması.
Eğer birkaç sene aynı şekilde üretmeyi başarabilirsem
kendi ürettiğim bir tür olacak.
UYARI:

Elinize

refraktometrenizi

alıp

manavın,

pazarcının başına çöreklenmeyin ☺. Adamlar zaten ayın
sonunu zor getiriyor bir de sizinle uğraşmasınlar ☺.
Onlara önce bu dokümanı basıp verin; bi okusunlar ve
tedarikçilerine

ulaştırsınlar.

Önemli

olan

çiftçiye

ulaşmak. Sonra ürünlerini ölçmenize izin veriyorlar mı
sorun ya da satın alıp evde ölçün. Sonra gübre tariflerini
verdiğim diğer yazılarımı basıp pazarcılara verin. Belki
bir bilinç oluşturabiliriz, kim bilir, birkaç sene içinde
yoğun besinli ürünleri pazarlarda bulmak olası olacak ve
bunda sizin de parmağınız olacak.
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Sebze/Meyve

Zayıf

Orta

İyi

Pekiyi+

Acı biber

6

8

10

12

Alabaş-yer lahanası

6

8

10

12

Ananas

12

14

20

24

Armut

6

10

12

16

Kuşkonmaz

4

6

8

12

Avokado

4

6

8

12

Bezelye

4

6

10

14

Bezelye (İngiliz)

8

10

12

16

Börülce

4

6

10

14

Brokoli

6

8

10

14

Çarkıfelek meyvesi

6

9

12

20

Çilek

6

10

14

18

Dolmalık biber

4

6

8

14

Domates

4

6

8

14

Elma

6

10

14

20

Erik

8

12

16

22

Fasulye

4

6

8

12

Bezelye

4

6

10

14

Frambuaz

6

8

12

16

Greyfurt

6

10

14

20

Havuç

4

6

12

20

Hindiba

4

6

8

12

Hindistan cevizi

8

10

12

16

Kavun

8

10

12

16

Ispanak

4

6

8

14

Kabak

4

8

12

16

Karnabahar

4

6

8

12

Karpuz

8

12

14

18

Kaysı

6

12

16

22

Kavun kantalup

8

12

14

18

www.havatopraksu.org

77

Karatepe Permakültür – Gürkan Yeniçeri
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Kereviz

4

6

10

14

Kiraz

10

16

20

27

Kivi

8

12

14

20

Kış kavunu

8

10

12

16

Komkat

4

6

8

12

Lahana

6

8

10

14

Limon

4

6

8

14

Mango

4

6

10

16

Marul

4

6

8

12

Marul Romaine

4

6

8

12

Maydanoz

4

6

8

12

Mısır (bitkinin sap kısmı)

4

8

14

22

Mısır (olmamış)

6

10

18

26

Mısır (tatlı)

6

10

18

26

Muz

8

10

12

16

Nektarin

6

12

16

22

Papaya

6

10

18

24

Patates

3

5

7

10

Patates (kırmızı)

3

5

7

10

Patates (tatlı)

6

8

10

16

Portakal

6

10

16

22

Salatalık

4

6

8

14

Şalgam

4

6

10

14

Şeftali

6

10

14

20

Siyah böğürtlen

4

6

8

14

Soğan

4

6

8

12

Soğan (tatlı)

6

8

10

18

Soğan (yeşil)

6

12

16

22

Sorgum- Süpürge darısı

6

10

22

32

Tahıllar

6

10

14

20

Turp

6

8

10

14

Turunç (lime)

4

6

10

14
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Üzüm (sofralık)

8

12

16

22

Üzüm (şaraplık)

12

16

20

28

Vişne

6

8

14

18

Yaban Mersini

6

8

12

17

Yabani marul

4

6

8

12

Yer fıstığı

4

6

8

12

Yeşil fasulye

4

6

8

12

Yonca

4

8

16

30

Süt

10

14

18

22
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15. DOĞAL ARICILIK

Aşağıda ki satırları bir makaleden çevirmiştim ve pek çok

Bu bölümde doğal arıcılık konusuna bakalım. Biliyoruz ki

forumda da kopyalanıp yayınlanmıştı. Direk bir çeviri

sağlıklı bir eko sistemin barındırdığı pek çok canlı var. Arı

değil ve aralarda benim de deneyimlerim var. Çok

da bunlardan biri. Bir permakültür tasarımının arı

değiştiği için artık özgün bir makale oldu ve bölüm 14

olmadan düşünülebilmesi bence neredeyse imkânsız.

için de eklemeler yaptım.

Bildiğimiz gibi arı diktiğimiz pek çok bitki ve ağacın
tozlaşmasına yardım ederek devamlılığını sağlayan
yegâne böcek. Benim böcek demeye bile dilim
varmıyor zira doğa için çok önemli bir yaratık.

Dünyada genel duruma baktığımızda arıcılığın geleceği
pek de iyi gözükmüyor. Arı yönetim sistemimizi baştan
aşağı değiştirmemiz gerekiyor. USA ve Avrupa’da arı
ölümleri %75’lere varıyor. Temelden bir değişiklik

Arının yanında başka böcekleri de sistemimiz içinde

yapmadan hem arılarımızın sağlığı ve gücü hem de balın

desteklememiz gerekiyor tabii ve bunun için de böcek

sonu gelebilir.

otellerini kullanıyoruz. Ama bu konu bu bölümün
dışında.

Arı

dediğimiz

böcek

evcilleştiremediğimiz

ama

beraber çalışma yöntemleri bulduğumuz tek hayvan.

Doğal arıcılığın genelde bilinen arıcılıktan çok daha farklı

Evcilleştirememekten kastımız, bu böceği hiç dışarıya

olduğunu

salmadan, yediğini içtiğini kontrol ederek bal üretmesini

belirteyim.

Ticari

uygulamalar

arının

geleceğini ve bağışıklık sistemini pek düşünmez. Ayrıca

sağlayamıyoruz

konvansiyonel

ve

tutabildiğimiz bu böceğe olan saygımızı arttırmamız ve

neonicotinoid bazlı ilaçların da arılara çok büyük

arılarla çalışma fırsatı yakaladığımız için kendimizi şanslı

zararlar verdiği artık biliniyor. Toplu arı ölümleri, ani

saymamız gerek.

tarımda

kullanılan

glyphosate

kovan terkleri, koloni çökmesi gibi pek çok sorun aslında
uyguladığımız yanlış yöntemlerden dolayı oluyor. Bu
resimlerde gördüğünüz Kenya kovanım kovana taşınan
glyphosate yüzünden öldü. Şimdi boş bir kutu ve tarım
ilacı ile kirlenmiş durumda.

demek.

Öyleyse

vahşi

formunda

Arının tarım alanında yaptığı işler gözle görülmese de
yediğimiz

yiyeceğin

%40’ı

kadarından

sorumlu

olduğunu unutmayalım. Çiçekten çiçeğe ve ağaçtan
ağaca konarken yaptığı tozlanma ile taşıdığı polenler
bitkilerin döllenmesine, mahsulün çoğalmasına yarıyor.
Aslında bu %40 oranı sandığımızdan daha fazla olabilir.
Merada tozlanan ve büyüyen otları inekler yiyor, et
oluyor; ağaçların çiçekleri tozlanınca tohumları döllü
oluyor ve toprağa düştüklerinde daha fazla şansları var.
Bahçede biber, kabak gibi bitkiler tozlaşma sonucu daha
fazla ürün veriyor. Bu kadar yaptığı işten sonra artık
arıya ve kolonisine gereken saygıyı gösterecek bilinç
oluşmuyorsa bu işi bırakmanızı tavsiye ediyorum.
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Modern

tarım

diye

dayatılan

sonucu

kadar işlemiş bizimle beraber evrim geçiriyor. Ama

kullandığımız kimyasal gübreler, makineleşme, genetiği

birileri bu yerel ürünlerin gelişmesine bilerek ya da

değiştirilmiş tohumlar ve böcek, mantar ilaçları sonucu

bilmeyerek sekte koyuyor. Amasya elmasının bitirilmesi

toprak ana bize öyle bir küsecek ki, bir gün üzerinde

gibi. Arıcı olarak da kendi yerel kolonilerimizden

yaşadığımız bu Anadolu bize bir lokma yiyecek

kendi anamızı üretmemiz gerek. Birkaç arıcı birleşip

sunmayacak. Eğer temelinden sarsarak bir şeyleri

genetik çeşitlilikte sağlandığı zaman ana arılarımız

değiştirmezsek Anadolu üzerinde hayatın devamı ve

mükemmel seviyelere gelecektir. Ancak bu şekilde

sürdürülebilirliği tehlikeye girecek ki örneklerini

sürdürülebilir bir arıcılık yapabiliriz. Her sene ne olduğu

şimdiden

Hayatın

belli olmayan, ithal ana arıları satın almaktansa kendi

doğduğu ve pek çok uygarlığın, dinin, mezhebin beşiği

mevsim şartlarımıza uygun, kendi bitki örtümüze uygun

olan Anadolu çorak ve verimsiz bir yer olacak.

bir arı ile çalışmış oluruz. Arının dili varsın uzun olmasın,

çevremizde

görmek

yöntemler

mümkün.

Sürdürülebilirlik burada anahtar kelime. Örneğin
genetiği değiştirilmiş tohumdan üretilen ürünün tekrar
tohum olarak ekilebilmesi mümkün değil. Keza dışarıdan
ithal edilmiş bir ana arının şartlarımıza uymadığı için

varsın boyu küçük olsun, varsın az bal üretsin ama yerel
arı olsun. Yoksa her sene tonla para harcayıp arı bulmak
için geçireceğimiz zaman bizim hayatımızdan çalacak ve
cebimizi boşaltacaktır.

ikinci seneye çıkabilmesi de mucize oranında bir şey. Bu
ana arının da sürdürülebilirliği çok az. Mevsimden
mevsime

devamlılığı

başvurmamızın

sebebi

olmayan
ne

peki?

yöntemlere
Her

söylenene

inanmayın, takım elbiseli satıcılara güvenmeyin, çok bal,
kuvvetli koloni, günde 5000 yumurta yapan ithal ana arı
laflarına aldanmayın. Laboratuvar şartları, doğanın
şartlarına benzemez, laboratuvarda çok yumurtlayan
ana arı Karadeniz yaylalarında küser gider de ne
olduğunu dahi anlayamazsınız!
Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı.
Ne güzel bir latife. İlkokulda yerli malı haftası yapardık.

Yani yerel arı ile çalışmak aslında daha ucuza mal olan
bir şey. Yerel kavramını daraltırsak bulunduğunuz
şehirde size en yakın arıcıdan temin edin arınızı. Başka
şehire bile gitmeyin.

Herkes evden elişi bireyler getirir, kermes yapılır ve

Yav larvan var, erkek arın var, bir sürü kovanın var;

satılırdı. Bu latifenin ekonomi üzerindeki etkisini bir

genetik çeşitlilik de mevcut, üretsene ana arını. Sana

kenara bırakalım. Yerel olan ürün bizim şartlarımıza göre

uygun olan budur, ithal edilmiş ana arı değil.

yetişmiş,

şekil

almış ve

dayanıklılığını kanıtlamış

üründür. Tüm tükettiğimiz yerel ürünler hücrelerimize
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Ticari boyutlarda yoğun olarak yapılan arıcılık hem çok

Bazı arıcılar ise potansiyel olarak tehlikeli ve yasal

fazla enerji ve zaman hem de finans harcıyor.

olmayan kimyasallar ki bunun içinde antibiyotikler ve

Karşılığında ise sürekli dalgalanan bir ekonominin içinde

organo-fosfatlar var, kullanarak hem kendi geleceklerini

ne kadar bal hasat edeceğimizi bilemeden arıcılık

tehlikeye atıyorlar (bunun polisi var, mahkemesi var,

yapıyoruz. Bu ticari üretim sırasında kullanılan büyük

hapsi var), hem kendi itibarlarını zedeliyorlar hem

miktarlardaki elektrik, su, temizleme ve sterilize etme

kendilerinin

ekipmanları, balmumu üretme ekipmanları ve tüm bu

oynuyorlar fakat bu arada arının problemlerine kalıcı

yapışkan işin temizliği için kullanılan deterjanlar ve

çözümler üretmeyi hiç düşünmüyorlar. Bu kullanılan

dahası kovanlarımızı taşırken yaktığımız benzin hep

antibiyotik ve kimyasallar, lipofilik diye adlandırılan

çevreyi kirletmekte. Bir dolu tahta kovan malzemesini

yağda

tutacak yapılar, sır kesme makinaları, bal sağma

balmumunun yeniden temel petek olarak kullanımı ile

makinaları,

arıcılık

karışık bir kokteyl olarak kalıntısal yolla dağıldığını ve

operasyonunun etrafında gittikçe çoğalan ve kirliliğe

yeni nesil arıları da etkilediğini biliyor muyuz? Yani günü

kirlilik katan,

kurtarmak adına kullanılan bu kimyasalların aslında sizin

kazanlar,

tanklar

çevremizi yaşanmaz

hayatımızı zorlaştıran şeyler.

ticari

hale getiren,

Kovanlar, çerçeveler,

işinizin

hem

çözünen

de

aktif

devamlılığını

müşterilerinin

maddeler

tehlikeye

sağlıkları

barındırdığını

attığını

ile

ve

görebiliyor

besleme aparatları ve daha pek çok arıcılık ekipmanı çok

musunuz? Yarattığımız problem aslında çok daha büyük

elektrik gerektiren makinalar ile ve insan gücü

bunun farkına varmamız gerek.

kullanılarak bir araya getiriliyor ve çevreyi daha da
kirletiyor. Harcanan karbon atmosferde toplanıyor ve
mevsimleri değiştirecek ya da ozonu delecek kadar da
çoğalıyor. Farkında olmadan kendimize, doğamıza,
gelecek nesillere kötülük ediyoruz.
Bu arada yanlış kullanılan antibiyotikler, parazitlerin ve
bakterilerin daha da güçlü olarak karşımıza çıkmasına
neden oluyor. Arımızın ise zaten doğallığından pek çok
şey kaybettiği için bu güçlü parazit ve bakterilerle
savaşacak dermanı yok. Arılarımızın atalarının 100
milyon yıldır süregeldiğini ve bu hastalıklarla mücadele
ettiğini düşünürsek bizim arıya verdiğimiz zararın
boyutları daha da çok ortaya çıkıyor.
Arının sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdık.
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Tüm bu kullanılan kimyasallar sonucu eğer bal
hasadımız çok süper olsaydı, arılarımız sağlıklı ve güçlü
olsaydı, bahar başında hiç koloni kaybı olmadan işimize
başlasaydık, bu işlemlerin gerekliliğini anlayabilirdim.
Ama bal hasadı tamamen hava şartlarına dayanırken ve
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bu yazıyı siz okurken bile bir yerlerde kolonilerin varroa

sürdürülebilir, organik tarım veya arı hastalıkları ile ilgili

ve taşıdığı virüslerden öldüğünü bilmek beni üzüyor.

araştırma geliştirme programlarına destek vermiyor.

Dışarıdan ithal edilen ana arı ve arıcılık malzemeleri
yüzünden Küçük Kovan böceği, Tropilelaps biti gibi
zararlıların Anadolu’ya girmesi an meselesi ki bunu da
Afrikalı Bal arıları takip edebilir. Afrikalı bal arıları gelirse
o hiç sevmediğimiz hırçın ama yerel türleri mum ile
arayacağız tabii mum yapacak bal mumu olursa!

İşimiz oldukça zor.
Pratik

yönden

baktığımızda

sürdürülebilir

arıcılık

felsefesi koloni başına daha az bal hasadı fakat sağlıklı
koloniler demektir. Ayrıca bu yöntemlerin uygulanmaya
başlandığı sezonun ilk kışı ile beraber koloni kayıpları da
olabilir ki bu güçlü kolonilerin ayakta kalması ve
zayıfların elenmesi olarak düşünülmelidir. Güçlüler
aralarında

çiftleşerek

daha

da

güçlü

koloniler

oluştururlar. Bu yöntem ile arının sağlığı kesinlikle
düzelir. Kalan kolonilerden iyi özelliklere sahip olanları
çiftleşecektir ve arıcı olarak sadece arıya bakmak değil
aynı zamanda kendimizi eğiterek güçlü ve iyi özelliklere
sahip koloniler yetiştirmek için çalışmamız gerekir. Bu da
kötü bir şey değildir.
Tabii ki günümüz modern yaşamında, insanların 9-5

Arıların bugünkü problemlerinin çözümü ve suçlusu da

ofislerde çalıştığı ve borçlarını ödemek için yaşadığı bir

arıcının ta kendisidir. Başka hiç kimse sizin kadar bu

dönemde arı ve doğaya yaptığı etkilerin önemini

konuya önem verip çözüm üretemez. Daha fazla bilgiyi

görecek anlayışın olmasını bekleyemeyiz. Pek çok kişinin

paylaşmalı ve normal halkı eğitmek için çaba sarf

gözünde bal arısı iğnesi olan ve saldırıp sokan bir

etmeliyiz ve bunun en önemli adımı da gelecek nesildir.

böcektir dahası kene gibi zararlı bir mahlukattır. Bal
Arısının doğal bir kaynak olduğunun, korunması
gerektiğinin

farkına

varılması

ve

bu

toplum

bilincinin yaygınlaştırılması için arıcılara büyük
görev düşüyor. Artık arıcı olarak kendi kovanımızın
dışına çıkmamız ve bal arısının ne olduğunu her fırsatta,
her yerde anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Pek çok
kişi eşek arısını bal arısından ayırt bile edemiyor.
Hükümetler ise test edilmemiş GDO’lu tohumların
kullanılması için finans vermekte fakat gerçekten

Son 165 yıldır yaptığımız arıcılık yöntemini yeniden
düşünüp
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kemikleşmiş yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Hiç

tabii, bir kısım kendi imkanları ile bir şeyler yapmaya

düşünülmeyen, akla gelmeyecek şeyi düşünmemiz

çalışıyor ve ananevi gelenek göreneklerini terk ederek

gerek:

doğa ile daha iç içe ve mevsimlerin devinimleri ile

Ticari

yöntemlerle

yapılan

arıcılık

sürdürülebilir değildir. Nede olsa 50, 100 veya daha
fazla koloninin, bu sayıyı desteklemeyecek bir vadiye
sıkıştırılması aynen ticari

kafes tavuğu

yetiştiren

fabrikalarda 10bin adet tavuğun sıkışık yaşadığı ve
hastalıkların da çok hızlı yayıldığı berbat sistemlerden
farkı yoktur.
Haddinden

yaşamayı yeniden öğreniyor.
Buna göre son yıllarda çok hızlı büyümeye başlamış ve
artarak giden permakültür ve organik yiyecek hareketi
ile halkın gözünde bir şeylerin değişmeye başladığını
görebiliyoruz. Atalık tohuma verilen değer, internet
sayesinde hızlı bilgi paylaşımı, okunacak ve seyredilecek

fazla

kullandığımız

zirai

donanım

kaynakların çoğalması gibi sağduyu gerektire konular

kimyasallarını tekrar gözden geçirip daha iyi bir bal

hep bizi daha doğala dönmemiz için uyarıyor. Bu

hasadı için ne yapmamız gerektiğini ortaya çıkartmamız

okuduğunuz PDF dosyası da aynı iş için üretildi.

gerekiyor. Unutmamamız gerekir ki sentetik kimyasallar
ile uyguladığımız hastalıklarla mücadele yöntemleri en
sonunda koca bir yanlış olarak ortaya çıkacak ve
bağımlılığı da arttıracaktır. Kalıcı çözümler ise gene
arının kendisinde aranmalıdır. Onlara en iyi yaşam
koşullarını sunarsak, hastalıklarla mücadele için kendi
yöntemlerini

geliştirebilirler

ki

milyonlarca

yıldır

yaptıkları bir şey zaten, bunu ellerinden almayalım.
21. yüzyılın perspektifinden bakıldığında, 165 yıldır
yaptığımız ticari arıcılık, insanın doğaya hükmetme ve
diğer canlıları kendi istekleri doğrultusunda geliştirme
isteğinden dolayı türlü yöntemler ile gelişmiştir. Tabii bu
dünya üzerindeki baskın

tür olmamızdan dolayı

problemlere hep bilimsel çözümler üretme yoluna da biz

Buna rağmen karşımızda çok büyük kimyasal tarım
ilaçları üreten holdingler var ki, terbiyesizce kendi
ürettikleri genetiği değiştirilmiş, mutasyona uğramış
tohumlarla, kimyasal ilaçlara bağımlı hale gelmiş
ürünlerini dünyamız üzerine serpiştirmeye devam
ediyorlar.
Geçtiğimiz yüzyılın en büyük dersi bu kadar hor
kullandığımız doğa ananın çektiği ıstırabı gelecekte
bizim ve torunlarımızın çekecek olmasıdır. Yağmur
ormanlarının kesilmesi, içinde yaşayan canlıların yok
edilmesi,

erozyon

ile

toprak

kaybı,

mevsimlerin

değişmesi gibi sonuçlar yalnızca bizi değil, gelecek 10 ya
da 20 nesili de etkileyecektir.

gidiyoruz (her şeyi biliyoruz ya). Sonucunda da güzel

Gelelim

dünyamızı kendi burnu büyüklüğümüzden dolayı dibi

kendilerinden daha iyi bildiğimizi sandık, hangi petek

olmayan bir çöplük olarak değerlendirdik. Dazlak kalmış

büyüklüğünü

ormanlar, artık üretkenliğini yitirmiş toprak ana,

koloninin bir arada yaşaması gerektiğini biz dikte ettik

kirlenmiş

kendimize

ve hayatlarının her aşamasında müdahale ettik ta ki ana

gelmemiz için yeterli bile olmuyor. Bazı çalışmalar var

arının suni çiftleşmesine kadar. Ve şimdi de kendi

su

kaynakları

bizim
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kibrimizin meyvelerini topluyoruz! Arılar artık hayatta

nektar toplayabilir hale gelmişlerdir fakat burada

kalabilmek için kimyasallara ve insan müdahalesine

gözden kaçan çok büyük bir yanlış var. Vücudu büyüyen

ihtiyaç duyuyor.

arının uçma mesafesi ve hayatı kısalıyor. Parazit ve
hastalıklara da daha yatkın hale geliyor. Yani arılara
doğallıklarını kaybettirmiş oluyoruz.

Bu olgu tersine çevrilebilir mi? Bu soruya hiç kimse
doğru bir yanıt veremez ama sürdürülebilir arıcılık yapan

Peteklerini kendi istedikleri gibi ördüklerinde ise varroa

kişiler cevabın arıcılıkta daha düşük teknoloji kullanarak

parazitinin

kendi

yapay

gelişirken petek içinde daha az yer var hem de arının

kısıtlamalar yaratan çerçeve ve temel petek kullanımına

toraksı (ensesi) küçüldüğü için parazitin tutunabileceği

maruz bırakmamak olduğunu düşünüyorlar ve bunda

daha az alan. Arılara seçenek verildiğinde peteklerini

haklı oldukları da her geçen gün perçinleniyor. Çözüm

hep aynı boyda örmüyorlar. Bizim sadece tahmin

belki de sandığımızdan çok daha basit.

edebileceğimiz nedenlerle farklı boyutlarda petek

peteklerini

örmesine

izin

vermek,

Temel petek kullanımı arılara yardım amaçlı ortaya
çıkmış, enerjilerinin bir kısmını petek örmek yerine bizim
için bal toplamaya yönlendirmelerini sağlamıştır. Çünkü
temel peteklerin boyutu sadece işçi arı yumurtalarını
destekleyecek biçimde tasarlanmıştır. Şişman ve olan
balı yemekten başka hiçbir iş yapmadığı sanılan erkek
arılar bu peteklerde yetişmez! Ve bu arada bu peteklerin

azaldığı

gözlemlenmiştir.

Hem

larva

örüyorlar. Temel petek vererek her şeyi kontrol etme
arzumuz, arıların bugünkü problemlerini ortaya çıkardı.
Bugün o güzel ve doğal örülmüş petekleri kendi Kenya
ve Varre kovanlarımda gördükçe hem bu mucizevi
mimarlığa hayran hayran bakıyorum hem de kesinlikle
çerçeveli arıcılığa dönemem diyorum. Bu mutluluğu
benden kim alacakmış şaşarım…

boyutu doğal petek boyutlarından 0,3 ila 0,5mm arası

Görünüşe göre arılar kendi peteklerini örmekten daha

büyük olduğu için de işçi arının vücudu büyümüştür.

mutlular; zaten bunun için yaratılmamışlar mı? Kendi

Büyük arıların daha iyi arılar olduğu düşünülmüştür hep.
Dilleri de buna nazaran büyük olduğu için daha fazla
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doğal yaşam döngüleri içinde ve vücutlarının yapıları
gereği balmumunu üretmiyorlar mı? O zaman bu işi
yapma özgürlükleri de var demektir. Eğer bu, koloni
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mevcudunun %15’i erkek olacak demekse varsın olsun.

kısmı.

Neden %15 oranında erkeğe ihtiyaç duyduklarını belki

meyvelerini belki de onların çocukları yiyecek.

hiçbir zaman bilemeyeceğiz fakat bilmemize de gerek
yok.

Konvansiyonel

arıcılıkta

erkek

larvalarının

öldürülmesi ana arının kalitesini düşürmez mi? Arıların
en iyi özelliklerinin erkek arılardan geçtiğini unuttuk mu?
Etrafta

bulunan

kalitesiz

ana

arıların

erkek

arı

yoksunluğundan dolayı olduğunu hiç düşündünüz mü?
Bir de üstüne üstlük suni dölleme metodu ile erkek

Küçük

beyinlere

bir

tohum

ekiyorum

ki

Kenya veya Varre kovanlar yapımı çok basit olan kovan
tipleridir. Her arıcının gelecek sezon bir iki tane yapıp
normal langstroth kovanlarının yanında bunu da
denemelerini isterim ve garanti ediyorum ki arıcılık
deneyiminize yeni ufuklar açacak ve bu işi daha
gönülden yapmanızı sağlayacaktır.

arılardan topladığımız spermleri ana arılara basan tipler

David Heaf ile yazışmalarımda öğrendim ki oksalik asit

var. Bu erkek arı 3 ile 5 kilometre yükseğe uçup kendini

bile en zararsız varroa ilacı gibi görünse de bilimsel

ispatlamış

şerefine

olarak kanıtlanmış ki ana arının yumurtlamasına negatif

ulaşabilmiş mi? Bence suni dölleme Rahip Langstroth’un

etkisi var. Bu iş için geliştirilen aparatlar ise akıl sır

çıkartılabilir çerçevelerinden sonra olmuş en berbat

ermeyen şeyler.

mı

ki?

Ana

arıyla

çiftleşme

şeydir.
Arıcılığı artık karlı bir hobi yerine doğal kaynakları
koruma ve restorasyon olarak görüyorum. Balı çok
sevsem de kendi kendine bakabilecek arılar yetiştirmek
istiyorum. Ne kadar başarılı olacağımı bilmiyorum ama
umarım diğer arıcılar ve gelecek nesil de benim izimden
gider ve bilginin ışık hızıyla paylaşıldığı şu günlerde
dengeli ve gerçekten sürdürülebilir bir arıcılık yöntemini
geliştirmeyi başarabiliriz. İşte o zaman arılar doğada
vahşi koloniler kurabilecekler ve genetik çeşitlilik için
gereken erkek arılar her yerde bulunabilecek.
Benim Kenya kovan ile olan kişisel deneyimim henüz
yolun başı. Fakat bir oğulun bu kovana yerleşip büyük

Nasıl Doğal?
Her türlü kovan tipi ile doğal arıcılık yapılabilir.
Langstroth, Perone, Varre, Kenya, Karakovan, Sepet
Doğal kovanın bazı özellikleri var bunlar sırasıyla:

bir özveri ve istek ile peteklerini örmesini seyretmek,

Kuluçka kısmı kovanın kutsal yeridir, rahmidir.

kendi evini inşa etmesine tanık olmak bu düşük

Buraya arıcı dokunamaz. Kuluçka kısmı kurulurken boş

teknolojili kovanın basitliğini anlamak için yeterli.

bir kovan kutusuna çapraz iki ağaç dalı yerleştirilir. Arı

Penceresinden çocuklara petekleri göstermek ve onlara

buraya çerçeve ve doğal petek olmadan peteklerini örer.

çeşitli arı hikayeleri anlatmak ise işin bir diğer eğlenceli

İlk yıl bu tek kutu olduğu gibi bırakılır ve ellenmez. İkinci
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yıl yeni bir kat çıkılarak bal çerçeveleri 8’lik kutuya 6 ve

Propolis, mum, polen ve arı sütü kovandan kesinlikle

10’luk kutuya 8 çerçeve olarak verilir. Eğer Kenya model

hasat edilmez. Bunlar arının kendisi için topladığı ya da

kovanınız varsa ilk 10 çerçeve kuluçka kısmı olur ve

ürettiği şeylerdir ve zaten miktarı da azdır. Polen

ellenmez.

çiçeklerden toplandığı formda ham olarak insan

Kovanın ısı ve nemini etkileyecek uygulamalardan
vazgeçiyoruz. Kovan zırt pırt açılmaz. Arılar yuvalarını
34 derecede ve %85 nemde tutarlar. Biz çatıyı

tarafından sindirilemez. Propolis ise bazı yararları olsa
bile hasat edilecek kadar çok çıkmaz doğal bir
kovandan.

kaldırdığımızda bu düzen bozulur. Kışın 4 günde ve

Konunun en önemli kısmı ise etraftaki çiçek ve ağaç

yazın 1 günde eski haline döner ve eski haline

yoğunluğunu desteklememiz gerektiği. Biz ne kadar

döndürmek için ballarını tüketirler. Fakat Kenya kovanda

tohumdan ağaç yetiştirip dikersek, ne kadar çiçek

bu durum söz konusu değil. Yatay olması ve çıtalar

yetiştirirsek arılar için de o kadar iyi.

arasında boşluk olmaması sebebiyle havası değişmiyor.

Unutmayın ki arı kolonisi sadece birkaç kutu ve arılardan

Arı kendi peteğini örmeli. Kesinlikle hazır temel petek

meydana gelen bir şey değildir. 8000 farklı tek hücreli

verilmemeli. Arının sağlıklı olmasını istiyorsak bunu

canlı 170 akar, karınca, yalancı akrep, kulağa kaçan

yapmak zorundayız.

böceği gibi pek çok böcekle bir bütündür. Bütüncül

Arı bal ve polenden başka bir şey yemez. Eğer

düşünce sistemimizi burada da kullanmamız gerekiyor.

besleme gerekiyorsa ve elinizde bal yoksa, şeker, su,

Zaman

ısırgan

makalelere

otu,

papatya

karışımından

bir

şerbet

hazırlanabilir. Ayrıca kışın arıya yetecek kadar bal
olmalıdır. Bal sağımı yapıldıktan sonra kovan kuluçka
kısmına sıkıştırılmalı ve alabildikleri kadar bal geri
verilmelidir.

www.havatopraksu.org

içinde
ve

çevirisini

yaptığım

videolarıma

aşağıda

veya

yazdığım

ki

linklerden

ulaşabilirsiniz. Bunların tamamını okumanız çok önemli.
Arıcılık hakkında yazdığım makalelere bu linkten
erişebilirsiniz

87

Karatepe Permakültür – Gürkan Yeniçeri
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
16. TİCARİ PERMAKÜLTÜR ÇİFTLİĞİ

Babanızdan, dedenizden kalma yerler varsa ve bunları

Aşağıdaki satırlar PRI için derlediğim bir makalemden

değerlendirmek istiyorsanız buradaki püf noktalarını

çeviridir. Konunun temeli permies.com forumlarından

dikkate almanızı ve değişen zamana ayak uydurabilmek

geliyor. Konu hakkında çok araştırma yapıp pek çok

için üretim ve dağıtım modelinizi toptan değiştirmeniz

makale okudum, video seyrettim, kitap devirdim ama

gerektiğini de bilin isterim.

forumlardaki Bryant Redhawk kadar konuyu basite
indirgeyip anlatabilene rastlamadım. Kafamdaki pek çok
soruya

yanıt

veren

yazısını

derleyip

kendi

deneyimlerimle birleştirdim ve ortaya bu yazı çıktı.
Hobi Çiftliğinden Bir Adım Öte
Ekonomik olarak sürdürülebilir bir çiftlik konusunda
araştırma yaparken ortaya çıkardığım birkaç konu var.
Bunlara püf noktaları demek daha doğru olur.

Öncelikle

tabii

permakültür

eğitimi

aldığınızı

ve

prensiplere göre gıda yetiştirmeyi, kendiniz ve aileniz
için başardığınızı var sayıyorum. Ya da en azından
permakültürün etik prensiplerine dayanarak üretim
yaptığınızı düşünüyorum.
Hiç olmazsa bir permakültür tasarımcısından ücret
karşılığı sizin için plan

yapmasını isteyebilirsiniz.

İsteklerinizi burada yazdığım gibi sıralarsanız size uygun

Ticari olarak değerlendirildiğinde para kazanan pek çok

bir tasarım yapacak pek çok permakültür tasarımcısı var

permakültür çiftlik örneği var. Fukuoka-San, Sepp

Türkiye’de.

Holzer, Michael Phillips, Mike Sheppard, Paul Wheaton,
Curtis Stone, Joel Salatin bunlardan en bilinenleri.
Bunların pek çok ortak yönü de var ve konvansiyonel
çiftçilerden çok farklılar.

www.havatopraksu.org

Verdiğim püf noktaları tam bir liste olmayabilir. Sizin de
kendi yaşadığınız yere, imkanlara, finansa, müşteri ve
tedarikçi potansiyeline göre pek çok değişiklik olabilir.
Yani burada yazanlar katı kurallar değil.
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Şimdi bu püf noktalarına bir bakalım.
Çiftliğin su altyapısını kurun
Arazinizin ve toprağınızın ne olduğunu test ettirerek
öğrenin. Toprak testleri, yitik mineralleri fark etmenize
yardımcı olur. Arazinizin coğrafisi ve florası ise yapılacak
altyapı hakkında belirleyici faktör olur. İlk iş olarak su
altyapısını halletmeniz gerekiyor. Su nereden gelir,
nereye gider, belli zamanlarda yağan yağmurların
miktarı nedir? Bu miktardaki su ile başa çıkabilmek için
yağmur hendekleri, göletler nasıl yapılmalıdır? İlk
yapılan altyapının performansını gözlemleyerek ne gibi

Eğim bulma çerçevesinin nasıl kullanılacağı şuradaki

değişiklikler

videoda anlatılıyor.

zamanlarda
permakültür

yapılması
karar

gerektiğine

verebilirsiniz.

kurslarında

de

ilerleyen

Görüyorsunuz

öğrendiğimiz

ki

“gözlem”

yeteneğimizin gelişmesi için pek çok imkân var.

Sebze bahçeleri bu

metoda göre kurulduğunda

aşağıdaki resimdeki gibi olur.

Arazinin hidrolojik altyapısına göre su yönetimini bir kez
oturttuğunuz zaman yıllarca size hizmet edecektir.
Çok yıllık bitkilere karar verin
Su yönetimi için yapılacak çalışmalardan sonra meyve
ağaçlarına karar vermeniz ve hemen bunları dikmeniz
gerek. Çevrenizde ne yetişiyor, hangi türler yöreye ve
iklime uyum sağlamış tespit edin. Ayrıca bunların
ürünlerini satacağınızı düşünerek seçmenizde de yarar
var.

Biyo Çeşitlilik Yaratın
Dikilecek ağaçlara karar verdiğinizde tek tip dikim
yapmayın, bunu söylemeye bile gerek yok sanırım artık.

Ekim için eğime paralel (kod farkına paralel) bahçeler

Çeşitli ağaçları ve azot sağlayacak çalıları da sisteme

yapmayı unutmayın. Bu iş için de bir eğim bulma

katın ki geliriniz sadece bir ürüne dayanmasın.

çerçevesi gerek.
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Olgunlaşma dönemleri zamana yayılan ürünler de tercih
edin. Böylece her hafta, ay, sezon satacak bir şeyleriniz
olur.

Ağaçların büyümesi ve ürün vermesi zaman alacağı için
ağaç sıralarının arasına kısa zamanda para getirecek bir
sebze dikebilirsiniz (tarımsal ormancılık). Bu size sıcak
para akışı sağlar.

piyasaya sürerek sıcak para akışını canlı tutabilirsiniz.

Yetiştirilecek ürünlere karar verirken sormamız gereken
soru hangi müşterinin hangi ürünlere ihtiyacı var ve
hangilerini

normal

tedarikçilerinden

bulamıyorlar. Tabii öte yandan bu ihtiyaç olan şeylerin
de sizin tarafınızdan yetiştirilebiliyor olması gerekir. Sırf
organik kuzu etine ihtiyaç var diye kuzu yetiştirmek
ancak 7/24 çiftlikte olacaksanız yapılabilir. Eğer arada bir
tatile çıkayım, çiftliğe halamın oğlu bakar derseniz
battınız demektir.

üretilecek ürünlere karar vermek gerekir.

Ağaç sıralarının arasında hem sebze yetiştirin hem de
toprağı geliştirmek için malç olacak bitkiler yetiştirin.
Daha önceki yazılarımda bunları listelemiştim. İster kesip
yatırarak ister koyunla tekrardan işleyip gübreye
dönüştürerek bunları toprağa geri verin. Böylece
toprağın içinde kilitli kalmış mineralleri de yüzeye
çekmiş olursunuz ve toprağın kalitesi de yıllar geçtikçe

Oturacağınız evi tasarlayın
Yaşayacağınız yeri planlayıp, gri ve kara su sistemleri ile

Ürün çeşitliliği
iyi

Malçını kendin üret

yükselir.

Pazar’ın gereksinimleri ile sizin isteklerinizi eşlemek ve

Planınızı

turşu, reçel, tütsü gibi katma değer katılmış ürünler de
üretin ve satacak hiçbir şey kalmadığında bunları

Ürün seçimi

bunlardan

Kışlık ve yazlık taze sattığınız ürünler yanında konserve,

beraber tasarlayın. Kompost tuvaleti, roket sobası,
yapıp

ürün

çeşitliliği

sağladığınızda

sisteminizde sağlıklı ve güçlü olur. Yani bir ürün o sene

güneş bacası, yağmur suyu toplama depoları gibi
mekanizmaları da tasarlayıp plana dahil edin.

iyi vermezse diğer bir ürün faturaları ödemeye yetebilir.
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gerekir. Meyve sebze satıyorsanız, kaliteli meyve sebze
üreticisi olarak tanınmanız gerek.
Toplumun bir parçası olun
Kendinizi ve çiftliğinizi tamamen izole edip dünyadan bi
haber üretim yapıp satamazsınız. Kulüplere, derneklere
Hayvanların kalacağı yerleri, alan analizini de göz
önünde tutarak, yazın serin, kışın sıcak olacak biçimde
tasarlayabilirsiniz.

üye olun ama yönetim de yer almayın. Yönetim işi
tamamen farklı bir iştir. Toplantılara katılın, sunumlar
verin, diğer çiftçilerle arkadaşlıklar kurun. Onları dinleyip
problemleri

hakkında

bilgi

edinin.

Hangisinin

Güneşin yazın ve kışın doğup battığı yerleri bularak evin

permakültür konularına açık fikirlilikle yaklaştığını

yönüne de karar verebilirsiniz.

bulmaya çalışın.

Diğer çiftçilere örnek olun
Edindiğiniz permakültür bilgisi ve uygulamalarınız diğer
çiftçilere

örnek

olmalıdır.

Yapılabildiğini

görmek,

dershane modunda kuru bilgi öğrenmekten daha iyidir.
Özellikle para kazandığınız uygulamalar çok daha iyi
örnek olur. Uyguladığınız yöntemleri körü körüne
yüceltmek yerine, kısaca abartmadan nasıl yaptığınızı ne
kadar para harcadığınızı ve ne kadar kazandığınızı
söylemeniz yetecektir. Değerlendirme kısmını onlara
bırakın.

Kısa eğitimler ya da günlük sunumlar hazırlayıp ortamı
anlamaya çalışın. Kim karşı çıkıyor, kim kabul etmeye

Kendinizi tanıtın
Kendinizi nasıl tanıttığınız, iş yaptığınız ortama göre çok
önemlidir. Web sitesi, kartvizit, sosyal medya varlığı,
giyim, davranış sizin göstergeleriniz olacaktır. İsminiz
veya firmanızın ismi akılda kalıcı ve çağrışım yapıcı
nitelikte olmalıdır. Genel de “permakültür” terimi ters
tepki de yaratıyor olabilir. Kendinizi tanıtırken ileri de

hazır anlarsınız.
Toplum destekli tarım da başka bir kavram. Müşteriler
üretim aşamalarının için de karar verici olarak yer alır.
Daha tohumu toprağa atmadan müşterisi hazırdır.
Karşılıklı antlaşmalarla sistemdeki üretici ve tüketici bir
araya getirilir.

kurslar vereceğinizi de düşünün. Eğer hedeflediğiniz
pazar diğer çiftçiler ise, sizin de onlardan biri olmanız
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Kârınızı kanıtlayın
Başarılı olduğunuzu kanıtlamanın en güzel yolu kar
yaptığınızı

kanıtlamaktır.

Eğitim

verirken

bunu

vurgulamanız önemli yoksa boş vaatlere kimse inanmaz.
Kalitenizi kanıtlayın
Bilimsel

olarak

uyguladığınız

yöntemlerin

gıda

üzerindeki kalite etkilerini de ölçerek kanıtlayabilirsiniz.
Bu ölçümleri daha önce atlattığım gibi refraktometre ile
yapabilir ve sonuçları sitenizde ya da sosyal medya

Öyleyse

hesaplarınızda
müşterileriniz

paylaşabilirsiniz.
tarafından

da

satış pazarımızı

Sağlık

yararları

Öncelikle

anlaşıldığı

zaman,

toptancıya

satışı

değiştirmemiz

kendiniz

yapmanız

gidiyorsanız

gerekiyor.

lazım,

hakkettiğiniz

eğer
ücreti

piyasadan yüksek fiyatlarınız için bir dayanak noktası

alamayacağınız aşikâr. Sizin ürettiğiniz kaliteli ürünü

olacaktır.

başka bir şekilde pazarlamanız ve doğru tüketiciye
ulaşmanız gerek. Bu “doğru tüketici” nerededir, bunun
analizini yapmanız gerekiyor. Plaza çalışanları, büyük
restoran şefleri ya da bu restoranların tedarikçileri
başlangıç olarak iyi olabilir. Sosyal medya hesaplarınız
ile bir süre sonra kendi müşteri ağınız da ortaya
çıkacaktır.
Tembellik yok

Ayrıca toprağınızın kalitesini de vurgulayın. Kaliteli ve

Biraz tembellik edeyim dediğiniz gün, başarısızlığa

yoğun besinli gıdaların ancak kaliteli toprakta yetiştiğini

doğru gidilen ilk gündür. Her şey iyi gidiyor olabilir,

öğretin.

bilançonuzda kafa kafaya gelmiş hatta biraz kar bile
vardır ve biraz rahatlamak için bir şeyler yaparsınız ya,

Pazarlama
Ürettiğiniz ürün için organik sertifikası alabiliyor
musunuz?

Zaten

permakültür

prensipleri

ile

üretiyorsanız, toprağa ve gıdadaki besin değerlerine

işte o tembellikten bahsediyorum. Ama daha sisteminiz
oto

pilotla

uçmaya

hazır

değildir.

Direksiyonu

bıraktığınız anda duvara toslar.

önem veriyorsanız kalitenizde yüksek olacaktır. Bu
kaliteli ürün pazarda satılan ürünlerden farklı bir üründür
ama pazarda satışa çıkarırsanız müşterinin gözünde aynı
kategoride değerlendirileceklerdir.
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dikkat edin, hasat dönemi geldiğinde araziden atılmak
istemezsiniz.
Markalaşma

da

çok

önemlidir.

Ürünlerinizi

nasıl

paketlediğiniz, etiketlerinizi nasıl bastığınız, logonuz çok
önemlidir. Markanız anıldığında akla ne geliyor, müşteri
nasıl algılıyor çok önemlidir.
Pazar’ın ihtiyaçlarını belirleyip bazılarını karşılarsınız.

Dürüst olun

Ufak bir müşteri topluluğunuz vardır. İsminiz ağızdan

Doğruluğu kanıtlanmamış bir bilgiyi yaymayın ve

ağıza yayılmaya başlar. Sonra gidip daha fazla müşteri

ürünleriniz hakkında abartılı söylemlerde bulunmayın.

bulursunuz ve sonra daha fazla müşteri ve daha sonra

Bilimsel olarak kanıtlayamadığınız bulguların arkasında

daha fazla müşteri... Sistemin ölçeklenebilir olması ve

durmayın. Satış yaptığınız kişilere her zaman dürüst

talebe göre kapasitenin arttırılması çok önemlidir.

olun.

Ölçeklenebilirlikte

sistemin

tasarlanması

sırasında

katılacak bir özelliktir.

Ünlü bir doktorun veya diyetisyenin bilimsel verilere
dayanmayan

Hemen devlete sırtınızı dayayıp ne kadar teşvik alırım

söylemlerini

de

sosyal

medya

hesaplarınızda yaymayın. Doğru olduğunu bilseniz bile.

diye araştırmaya başlamayın. Bu teşviklerin çeşitli ön
şartları olabilir ve bunlar permakültür prensipleri ile ters
düşebilir. Zaten teşvik işleri proje bazlıdır ve bizimki bu
tür bir proje değil. Siz toprağın ve ürettiğiniz ürünün
kalitesini nasıl yükseltirim diye çabalarsanız, müşteri de

Çiftlik turları düzenleyin ve üretiminizin neden farklı
olduğunu, toprağa, besine nasıl önem verildiğini anlatın.
Hayvanlarınızın sağlıklı olduğunu belgeleri ile sergileyin.
Titizlikle yapılan işler kendini zaten gösterir.

kapıya yığılacaktır.
Sizin tek amacınız kaliteyi sürekli kılmak ve zaman
Firma kurun

geçtikçe arttırmak. Bu yolda ilerlediğinizde gerisi önemli

Yaptığınız iş ile kişisel muhasebenizi ayırın. Bir firma

değil.

kurup tescilleyin ve ileride firmaya bir şey olursa en
azından kişisel birikimleriniz ayrı durmuş olur.

Üretime geçtiğinizde ne ekip biçeceğinize müşteri de
yön

Tabii her zaman mümkün olmasa da banka kredisi

verebilir.

Eğer

müşteriyi

dinleyip

talepler

doğrultusunda ekim yaparsanız çok daha iyi olur.

almamak, borç olmadan bu işi yapmakta çok önemli.
Benim bildiğim kiralık topraklar üzerinde üretim yapan
veya sahibi yaşlandığı için toprağını işleyemeyen ve
biraz sebze, meyve karşılığı toprağını ödünç verenler
bile var. Tabii her şeyin yazılı çizili ve imzalı olmasına

www.havatopraksu.org

Öğrenmenin yaşı yok
Bu yazdıklarım sadece başlangıç adımları. İnterneti iyi
kullanarak, belli yazar ve içerik üreticileri takip ederek
öğrenmeyi elden bırakmamak ve yeni sistemleri
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uygulamak her zaman aklınızda olmalı. Bu arada bu

olacaksınız. Esas doğanın kazanmaya başladığı yer bu

içerik üreticileri desteklemeniz de şart ki oluşturdukları

nokta. Doğaya zarar vermeden yapılacak her üretim

bedava içerik devam edebilsin.

desteklenmeli ve yayılmalıdır.

Sonuç

Çiftçi bilir ki harcamadığı her kuruş cebine kalacak ve

Siz

kurduğunuz

üretim

sistemi

ve

uyguladığınız

kullanmadığı kimyasal gübre, su, tarım ilaçları ve en

permakültür prensipleri ile örnek bir işletme olacaksınız.

önemlisi de zamanı kendine kar olarak geri dönecektir.

Verdiğiniz eğitimler ile de bunu yayarak daha fazla

O zaman balığa, ava, gezintiye gitmek için daha fazla

çiftçinin bu yöntemleri uygulaması için ön ayak

vakti de olacaktır.

Bu kitabı okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen Youtube kanalıma üye olup vaktiniz
olduğunda videoları da seyredin.
ESEN KALIN

Gürkan Yeniçeri
YouTube kanalım için resmime tıklayın

Aşağıda ki kitapların içeriğine ulaşmak için resimlerin üzerine tıklayın.
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