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Geçen ayki yaz›m›zda bonsai hak-

k›nda genel bilgiler vermifltik. Bu ay

ise çok genel hatlar›yla bonsai nas›l

yap›l›r ondan bahsetmek istiyorum.

Bonsai ile ilgilenen ve bu sanata bafl-

lamak isteyenlere daha fazla ö¤ren-

mek için motivasyon kayna¤› olaca¤›-

na inan›yorum. 

Bir Bonsainin Küçük

Olmas›n› Ne Sa¤lar?

Bir bonsaide insanlar› en fazla hay-

rete düflüren ve onlarda hayranl›k

uyand›ran fley bunca yafll› bir a¤ac›n

bu kadar küçük olmas›d›r.  Bir çok in-

san a¤ac›n küçük kalmas›n›n nedeni-

nin a¤ac›n kök sistemine yap›lan mü-

dahele yani kök budamas› oldu¤unu

düflünür. Bu tam olarak do¤ru de¤il-

dir. Nas›l bir a¤ac›n dallar›n›n budan-

mas› a¤ac›n daha güçlü ve canl› büyü-

mesine yol açarsa, bir a¤ac›n kökleri-

nin budanmas› da a¤ac›n daha canl› ve

güçlü olmas›n› sa¤lar. A¤ac›n küçük

kalmas›n› sa¤layan, do¤an›n a¤ac›n

dallar› ile kökleri aras›ndaki dengeyi

sa¤lamas›d›r. Yani kökleri bonsai sak-

s›s› gibi çok küçük bir hacme s›k›flm›fl

olan a¤ac›n dallar› da buna ba¤l› ola-

rak çok yavafl büyürler. Bir bonsainin

küçük kalmalar›n›n nedeni a¤ac›n kök

sisteminin çok küçük tutulmas›d›r. 

Çok uzun süre bir saks›da bulunan

bitkinin kökleri zaman içinde saks›y›

doldurur ve topraktaki bütün besini

bitirir. Bitki bu flekilde b›rak›l›rsa za-

manla zay›flar ve sonunda ölür. Kök

budamas›n›n önemi buradad›r. Bonsa-

inin sa¤l›kl› yaflamaya devam edebil-

mesi için köklerinin periyodik olarak

budanmas› gerekir. Köklerin budan-

mas›  yeni ve taze köklerin oluflmas›-

na neden olacak ve bu da a¤ac›n dal-
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lar›n›n taze sürgünler vermesini sa¤la-

yacakt›r. Hem kök sistemiyle dallar

aras›ndaki dengeyi korumak hem de

bonsainin fleklini korumak için bu ye-

ni sürgünlerin düzenli bir flekilde bu-

danmas› gerekir. 

Özetle bonsainin küçük kalmas›n›

saks›n›n boyutlar› ve dallar›n budan-

mas› sa¤lar. Periyodik kök budamas›

ise bonsaiyi sa¤l›kl› tutmak içindir. Bu

üç nokta; küçük saks›, dallar›n ve kök-

lerin  budanmas› bonsai sanat›n›n te-

mellerini oluflturur. 

A¤aç Seçimi

DDoo¤¤aaddaann TTooppllaammaa:: Bir bonsai yapa-

bilmek için öncelikle uygun bir a¤aç

seçilir. A¤aç elde etmek için kullan›lan

en eski yöntem do¤adan toplamad›r.

‹çinde bulundu¤u koflullar yüzünden

do¤al olarak küçük kalm›fl bir a¤aç

uygun bir zamanda, kök sistemine en

az zarar vererek al›n›r ve bonsai yap›l-

mak için kullan›l›r. ‹lk bonsailerin bu

yöntemle elde edildi¤i zannediliyor.

TToohhuummddaann YYeettiiflflttiirrmmee:: ‹kinci yön-

tem ise tohumdan yetifltirmektir. Bu

yöntemin en büyük avantaj› bonsa-

inin stilini belirlemek aç›s›ndan sa¤la-

d›¤› mükemmel kontroldür. Tohum

topra¤a yerlefltirildi¤i andan itibaren

a¤ac›n nas›l büyüyece¤i, nas›l bir bon-

sai elde edilece¤i bonsai sanatç›s›n›n

kontrolü alt›ndad›r. Bir baflka avanta-

j›ysa baz› a¤aç türleri için tek yöntem

olmas›d›r. En büyük dezavantaj› ya-

vafl olmas›d›r. 

ÇÇeelliikktteenn ÜÜrreettmmee:: Bir baflka yöntem-

se çelikten üretmektir. Bunun avantaj-

lar› aras›nda çeli¤in al›nd›¤› a¤açla ay-

n› özelliklere sahip bir a¤ac›n üretil-

mesi vard›r. E¤er çeli¤in al›nd›¤› a¤aç

çiçek aç›p, meyva veriyorsa elde etti¤i-

miz bonsai de hemen çiçek aç›p, mey-

va vermeye bafllayacakt›r. Tohumdan

üretilen bir bonsainin bu duruma ulafl-

mas› y›llar alacakt›r. Bu yöntemin bir

baflka avantaj› ise bonsai için daha uy-

gun bir kök sistemi sa¤lamas›d›r.  De-

zavantajlar› ise flöyle s›ralanabilir: To-

humdan üretmek kadar olmasa da yi-

ne de yavaflt›r. Yukar›ya do¤ru yavafl-

ça daralan bir koni fleklindeki do¤al

gövde görünümünü elde etmesi zor-

dur; bunun için baz› özel tekniklerin

kullan›lmas› gerekir. Baz› a¤açlar›n,

örne¤in çam türlerinin, bu yöntemle

üretilmesi çok zor hatta imkans›zd›r.

FFiiddaannll››kkttaann AAll››nnaann BBiirr AA¤¤aacc›› BBoonnssaaii

HHaalliinnee SSookkmmaa:: Kimilerince 'heykeltrafl-

l›k tekni¤i' kimilerince de 'an›nda bon-

sai' olarak adland›r›lan bu yöntemle fi-

danl›ktan al›nan bir a¤aç bir kaç saat-

lik bir u¤rafl sonunda bir bonsaiye, da-

ha do¤rusu e¤itimine yeni bafllam›fl bir

bonsaiye dönüfltürülür. Tabii ki bu onu

bonsai yapan kiflinin sanatsal yetenek-

lerine ba¤l›d›r. Elde edilen fley istenen

bonsai tasar›m›n›n iskeletidir. Bonsai

sanatç›s› zaman geçtikçe bonsaiyi gelifl-

tirir ve istedi¤i forma sokar. 

Böyle bir a¤aç fleçerken dikkat edil-

mesi gereken baz› noktalar var. Kü-

çük yaprakl› veya k›sa i¤neli a¤açlar

tercih edilmelidir. Yapraklar aras›nda-

ki uzakl›k k›sa olmal›d›r.  A¤aç sa¤l›k-

l› ve sa¤lam olmal›d›r. Gövdenin yafll›

görünmesi tercih sebebidir. 

15-30cm yüksekli¤inde bir bonsai

yetifltirmek için 30-45cm yüksekli¤in-

de bir a¤aç seçin. Bu boy ilk bonsaile-

rini yetifltirmek isteyenler için  ideal

boydur. Zamanla deneyim kazand›kça

daha büyük ve daha küçük bonsailer

yetifltirebilirsiniz.

Yüzeye yak›n kökleri etrafa yay›l-

m›fl bir a¤aç tercih edilmelidir. Gövde

olabildi¤ince konik olmal›d›r. A¤ac›n

tepesi belirli olmal›d›r. En önemlisi

çok say›da ve her yöne uzayan bir dal

sistemi olmal›d›r. Gövdenin alt k›sm›n-

daki dallar daha kal›n olmal›, yukar›

ç›kt›kça dallar incelmelidir. 

Bundan sonras› ise bonsai sanatç›-

s›na kal›yor.

Nas›l Bonsai Yap›l›r?

Sat›n ald›¤›m›z bir fidan› nas›l bon-

sai haline sokar›z flimdi çok genel hat-

lar›yla ondan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle çok say›da dal›, her yöne

uzanan kökleri olan, gövdesi bonsai

yapmaya uygun görünümlü bir a¤aç

seçmeliyiz. Bu seçimi yaparken hangi

stilde bonsai yapmak istedi¤imizi de

göz önünde bulundurmal›y›z. 

A¤ac› seçip eve getirdikten sonra

bonsai formuna sokmak için fazla ace-

le etmeyin. A¤ac› iyice inceleyin. Yap›l-

mas› gereken ilk ve en önemli ifllerden

biri a¤ac›n ön taraf›n›n belirlenmesi-

dir. Önü belirleyin ve a¤ac›n üzerinde

iflaretleyin. A¤ac› ne forma sokmak is-

tedi¤inizin plan›n› yap›n. Buna göre is-

tenen ve istenmeyen dallar› belirleyin. 

Bundan sonra istenmeyen dallar› ve

dallar›n istenmeyen k›s›mlar›n› buda-

maya bafllayabiliriz. ‹kinci flekildeki en

alt dal uygun pozisyonda ve uygun bo-

yutlarda. Onu yerinde tutabiliriz. K›r-

m›z› ile gösterilmifl dal parças› yukar›-

ya do¤ru uzuyor. Afla¤›ya do¤ru e¤me-

si zor olabilir. Onu da buduyoruz. Olu-

flan bofllu¤u üzerinde bulundu¤u dal›n

di¤er k›s›mlar› ile zaman içinde doldu-

rabiliriz. Maviyle iflaretlenmifl dal ana-

dallardan birinin tam tersi yönde uza-

n›yor. Gövdenin ayn› noktas›ndan ç›-

k›p ters yönlere uzanan dallar istemi-

yoruz. Dallardaki simetri genç bir

a¤aç, asimetri ise yafll› bir a¤aç izleni-

mi verir. Bu yüzden mavi dal› da budu-

yoruz. Yeflille iflaretlenmifl dal afla¤›ya

do¤ru büyütülerek oluflan bofllu¤u dol-

durmada kulan›labilir. Bunlar› yapt›k-

tan sonra sa¤daki görünüme ulaflt›k. 
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Ayn› prensipler üçüncü flekil için

de geçerli. K›rm›z› dallar yukar›ya

do¤ru uzan›yor. Onlar› budad›k. Mavi

dal bir baflka güçlü dal›n ters yönüne

uzan›yor, onu da kestik. Yeflil dal› afla-

¤›ya do¤ru büyütüp bofllu¤u dolduru-

yoruz. Bu budamay› a¤ac›n sa-

dece öndeki dallar› için de¤il

bütün dallar› için yap›yoruz.

Tepedeki dallar› budad›ktan

sonra a¤aç daha belirgin bir

üçgen formu kazand›. Dör-

düncü flekilde a¤ac›n bafllan-

g›çtaki haliyle budama sonras› halini

görüyorsunuz. A¤ac›n bu üçgen

formunu korumam›z gerekli.

Bonsaiyi güzel gösteren

önemli unsurlardan biri

bu üçgen form. 

Üst k›sm›n buda-

mas› bitti. Bundan son-

ra düzenli olarak a¤ac›n

fleklini korumak ve gelifltirmek

için küçük küçük budamalar ya-

paca¤›z. Ama bu budamalar hiçbir

zaman ilki kadar a¤›r olmayacak. 

A¤ac›n üst k›sm›n› budad›ktan ve

belli bir forma soktuktan sonra, flimdi

a¤ac› do¤rudan bir bonsai saks›s›n›n

içine kök budamas›n› yapt›ktan son-

ra yerlefltirmek mümkün. Ama a¤a-

c› kök budamas›n› yapt›ktan sonra

bir süre daha eski saks›s›nda veya

biraz daha küçük, ama bir bonsai

saks›s› kadar s›¤ olmayan bir baflka

saks›da tutup e¤itimine bir süre da-

ha devam edebiliriz. Bir sonraki

kök budamas›nda e¤er a¤ac›n duru-

mu uygunsa, bir bonsai saks›s›na

yerlefltirmek en uygunu. Kullanaca-

¤›m›z topra¤›n drenaj›n›n iyi olmas›

çok önemli. 

fiimdi de ilk kök budamas›n› yapa-

l›m. A¤ac› saks›dan ç›karal›m.  Top-

ra¤› temizleyip kökleri etrafa yaya-

l›m. Gövdeye yak›n k›s›mda toprak

kalabilir. Bu ifllem uzun süre-

bilece¤inden köklerin kuru-

mas›n› önlemek için s›k s›k

suyla spreylemekte fayda

var. Kök sistemi gözü-

müzün önünde. 5. fle-

kilde görüldü¤ü gibi

di¤er yönlere uza-

nan yeterli sa-

y›da kök var-

sa gövde-

nin hemen

alt›nda afla-

¤ › y a -
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500 yafllar›nda 90cm yüksekli¤inde
bir Japon Akçam›
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do¤ru uzanan ana kökü ke-

siyoruz. Yafll›, ölü, afl›r›

uzam›fl kökleri de  ke-

sip k›salt›yoruz. Kök

budamas› ile birlik-

te a¤ac›n üst k›s-

m›n›n da budanma-

s›, kök ve dal

s i s t e m l e r i

aras›nda

b i r

denge sa¤lanmas› ve a¤ac›n sa¤l›¤›-

n›n korunmas› aç›s›ndan çok önemli.

(Bkz. fiekil  9)

Dikkat edilmesi gereken baz› önem-

li noktalar var. Dallar›n ve köklerin bu-

damas›n› a¤ac›n büyüme döneminde

yapmamak gerek. En uygun dönem

büyüme bafllamadan hemen önceki

dönem yani fiubat, Mart aylar›. Bu-

damalar yap›ld›ktan ve a¤aç e¤itim

saks›s›na yerlefltirildikten sonra bir

ay kadar do¤rudan günefl alt›nda

kalmamal› ve bu süre içinde gübre-

lenmemeli.  Bir y›l kadar a¤aç ken-

di haline b›rak›lmal› ve daha sonra

bonsai e¤itimine bafllanmal›d›r.  Bu

süre içinde  bonsainin fleklini koru-

mak ve büyümesini kontrol etmek için

dallar hafif olarak budanmal›. 

Bir ömür boyu sürecek  bonsai ya-

ratma sürecine bafllam›fl bulunuyor-

sunuz.  Ö¤renilecek ve uygulanacak

çok fley var. Örne¤in dallar›n bak›r ya

da aluminyum teller yard›m›yla iste-

nen forma sokulmas›;  jin, sharimiki,

sabamiki gibi a¤ac› oldu¤undan çok

daha yafll› göstermeye yarayan tek-

nikler. Görülecek ve hayran olunacak

bir o kadar da güzellik. Bu ö¤renme

ve yaratma sürecinde baflar›lar. Yafla-

yan varl›klarla u¤raflt›¤›n›z› unutma-

y›n. Onlara sayg›yla yaklafl›n ve onla-

r› sevin.     
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90cm boyunda
bir Satsuki açelyas›

(Rhododendron indicum)

80 yafllar›nda 60cm boyunda
bir tür Japon süs elmas›

Kengai stilinde 
bir Premna microphylla


