
ADVENTURES IN    H IGH   R ISE HORTICULTURE 

roomservices presents:

the Hanging Gardens
YÜKSEK-KATLI BAHÇECILIK    MACERALARI
Asma Bahçeler

Using home-grown vegetables in cooking
Evde yetiştirilmiş sebzeleri mutfakta kullanmak

Recycle AC water.
Use excess water from 
the air condition unit to 

water your plants.

Irrigate from unused resourc-
es in urban environment use 
gray-water, rooftop rainwater 
and AC excess water.

Recycle grey-water. Make a 
simple connection between 
sink and toilet to use water 

from the sink for flushing.

Recycle rain water. Install a 
diverter in the rain gutter and 

irrigate the plants with rain 
water. Build a collector of sev-
eral old 20 liter water bottles.

Reinterpret the Ottoman cuisine.
Use the new homegrown vegetables to 
recreate the old Ottoman cuisine.

Recycle seeds. Use seeds from 
fruits and vegetables consumed at 
home and  develop simple methods 
for growing these seeds into new 
healthy plants. 

Zip bag seeding. A simple 
way to get started with seed-
ing is to place the seeds on 
moist tissue in zip bags like 
micro green houses.

PET bottles. Cut the pet bottles into 
two and place some dirt (3 cm) on the 
bottom together with some seeds and 
some drops of water, close the cut lid 
back on top of it.  Or use the lid top of 

your pot as a green house.
Make new soil. Decompose organic 
household waste from the kitchen 
into compost to enrich the soil.
Reduce the amount of green waste 
going into landfills while you produce 
nutriment for your plants.

Create a simple compost tumbler.
Use an old 20 liter water bottle as a 
compost. Cut open the lid and seal 
it with tape. Mount it on a frame 
and put small wheels underneath 
and you have a perfect  compost 
tumbler.

Istanbul, a city of 17 million inhabitants, suffers from severe envi-
ronmental problems. The average Istanbul habitant does not sort the 
garbage and a bulk of the 13.000 tones of daily waste of Istanbul 
ends as landfill. There is an informal economy operated by waste col-
lectors but this unregistered system doesn’t include organic waste.
Water shortage became urgent in Istanbul over the last years. Daily 
consumption of water has risen up to 2 million m³ by 2006 whereas the 
actual resources were around 1/10 in 2007. Lack of water occurred 
water shortages and triggered municipalities to run campaigns on 

İstanbul 17 milyona yaklaşan nüfusu ile ciddi çevre problemleri ile 
karşılaşmaktadır. Ortalama bir İstanbul sakini çöpünü türlerine göre 
ayırmamakta ve kentte her gün üretilen ortalama 13.000 ton çöp hala  
çoğunlukla vahşi depolama yöntemi ile uzaklaştırılmaktadır. Kayıtdışı 
ekonominin bir parçası olarak çöp toplayıcıları bu ayrışmayı kısmi ola-
rak sağlasa da onlar da organik atıklar ile ilgilenmemektedir. 
İstanbul ile ilgili bir başka çevresel sorun ise son yıllarda giderek kritik 
bir düzeye çıkan susuzluk problemidir. Günlük su kullanımı 2007 itiba-
riyle 2 milyon m³ ‘e ulaşmış fakat barajlardaki doluluk seviyesi bunun 

Make Compost tea. Steep compost in 
water and make a liquid solution.

Apply the liquid undiluted as a spray to 
non-edible plant parts of the plants, soil-
drench or root dip, or use for seedlings.

PET bottle greenhouses.
Recycle everyday materials 
to create greenhouses and 
good environments for seed-
ling support.

Hanging containers.
Construct plant contain-
ers for hanging on your 
facade, on the balcony and 
outside your windows.

Balcony compost.
Recycle organic waste to 

create new soil, use as soil 
conditioner, and especially 

in compost tea – fertilizer 
for your vertical garden.

Top vegetables in (average)
economic value:

Tomatoes
Beets

Green bunching onions
Carrots
Lettuce

Cucumbers
Turnip (greens + roots)

Peppers
Squash
Broccoli

Edible podded peas
Onion 

Swiss chard
Beans (pole, bush)

Easiest starters:
Lettuce

Herbs (particularly basil, parsley, 
arugula, mint, purslane, dill, 

radish, chicory, sage, rosemary, 
lavender and thyme)

Spring onion
Beans

Tomatoes
Garlic 

More advanced:
Cucumbers

Bell peppers
Egg plant

Ocra

Ortalama ekonomik değeri 
en fazla olan sebze

Domates
Pancar

Taze soğan
Havuç
Marul

Salatalık
Şalgam (Yeşillik ve kök 

kısımları)
Biber

Kabak
Brokoli

Bezelye
Soğan

Pazı 
Fasulye (sırık fasulye veya 

bodur fasulye)
Lahana

Kolay başlangıçlar:
Otlar (özellikle fesleğen, 

reyhan, roka, nane, mayda-
noz, semizotu, dereotu, taze 

soğan, hindiba, adaçayı, 
biberiye,lavanta ve kekik)

Yeşil soğan
Domates

Turp
Sarımsak 

Marul
Beans

Biraz daha ileri seviye:
Salatalık

Biber
Patlıcan
Bamya

Bezelye

Vegetable Soup 

Ingredients*
Onion 1 medium size
Butter or vegetable oil 4 table-
spoons
Flour 2 tablespoons
Water (hot) 5 cups
Celery leaves 3-4
Chard leaves 2
Parsley 3-4 springs
Potatoes 2 small size
Carrots 1 small size
Rice 1 table spoon
Salt 2 teaspoon
Black pepper 1/3 teaspoon
Egg 1
Milk 1 cup
*depending on the season differ-
ent vegetables can be added or 
removed

Preparation 
Peel the onion, wash and chop 
finely and place in a saucepan 
together with the butter or vegetable 
oil, cover and sauté for 3-4 minutes 
over low heat, stirring. Add the flour 
and wait until they brown lightly. Add 
the water, blend well and leave to 
boil. Wash the other vegetables, re-
move the leaves where relevant and 
chop them finely. Pare and grate 
the potatoes and the carrot. Wash 
the rice. Add the vegetables, rice 
and the salt to the boiling mixture. 
Boil the mixture for 35 - 40 minutes 
at low heat. Pass through food 
processor, add black pepper, stir 
and continue to heat. In a separate 
pot stir the egg with the milk, add a 
couple of spoons from the hot soup 
to warm it and very gradually add 
this egg-milk mixture to the pot, stir-
ring constantly, bring to boil and turn 
off the heat. 
Servings: 6 persons

Sebze Çorbasi 

İçindekiler*
Orta boy kuru soğan 
4 çorba kaşığı katı veya sıvı yağ
2 çorba kaşığı un 
5 su bardağı kaynamış su 
3-4 Kereviz yaprağı
2 Pazı yaprağı
Bir demet maydanoz
2 küçük boy patates
1 küçük boy havuç
1 çorba kaşığı pirinç
2 çay kaşığı tuz
Karabiber
1 yumurta
1 su bardağı süt
*mevsim sebzelerine gore içindeki-
lere yeni sebzeler eklenebilir veya 
çıkarılabilir.

Soğanı yağda pembeleşinceye 
kadar kavurun un ekleyip 3-4 
dakika daha az ateşte kavurun. 
Suyu ekleyin iyice karıştırın ve 
kaynamasını bekleyin. Bu arada 
diğer sebzeleri yıkayın ve minik 
kuşbaşı doğrayın. Pirinci yıkayın ve 
sebzeler pirinç ve tuzu kaynayan 
karışıma ilave edin. Kaynadıktan 
sonra ateşten alıp mixerden geçirin 
veya elle iyice ezinve içine biber ek-
leyin. Ayrı bir kapta yumurtayı sütle 
çırpın, bu karışımı biraz ısıtmak için 
çorbadan birkaç kaşık içine ekleyin. 
Tamamen karışınca çorbanın içine 
yavaşça ekleyin ve kaynayıncaya 
kadar tekrar ısıtın. (6 kişilik)

Stuffed Tomatoes with Ground 
Meat 

Ingredients
Measure
Tomato 12 medium size
Rice 2/5 cup
Onion 2 medium size
Parsley  1/2 bunch
Dill 1/2 bunch
Ground Meat (medium fat) 1 3/4 
cup
Salt 2 teaspoon
Mint 1 tablespoon
Black Pepper 1 teaspoon
Margarine 1 tablespoon
Water (warm) 1/4 cup

Preparation
Cut an opening on stem sides of 
tomatoes about 3 cm (1 1/4 inch) 
in diameter. Reserve cut pieces. 
Set aside. Scoop out pulp gently: 
mince. Combine ground meat, 
rice, 1 cup of minced tomato, 
finely chopped onions, parsley 
and dill, mint, salt and pepper. Mix 
thoroughly. Fill tomato shells with 
mixture. Press reserved pieces 
as lids covering filling. Arrange in 
a shallow saucepan side by side 
with stem sides up. Add hot water. 
Cover and simmer for 45-50 min-
utes or until rice is tender, remove 
from heat. Serve hot. 
Servings: 6 persons

Etli domates dolması

İçindekiler
12 orta boy domates
Yarım su bardağı pirinç
2 orta boy kuru soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Orta yağlı kıyma 300 gr
2 çay kaşığı tuz
Nane (Kuru veya taze)
Karabiber 
1 çorba kaşığı Sıvı yağ 
1 su bardağı su

Hazırlanışı 
Domateslerin tepesinde 3 cm 
çapında bir delik açın. Kestiğiniz 
parçaları atmayın. İçini nazikçe ka-
bukları delmeden çıkarın ve kenara 
ayırın. Kıyma, pirinç, doğranmış 
taze domates, soğan, maydonoz, 
dereotu, nane tuz ve biberi karıştı-
rın. İçini çıkardığınız domateslere bu 
karışımdan doldurun, sakladığınız 
üst kısımları tekrar yerine yerleştirin. 
Alçak bir kapta yanyana boş yer 
kalmayacak şekilde yerleştirin. 
Sıcak su ekleyin ve 45-50 dakika 
kısık ateşte pirinç yumuşayıncaya 
kadar pişirin ve sıcak servis edin. 
(6 kişilik)

irrigation
sulama

cooking
yemek yapma

horticulture
bahçecilik

seeding
tohum ekme

composting

gübreleme

recipes
tarifler
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Yağmur suyunu yeniden kullanın.
Yağmur suyu borusuna ayırıcı bir 
boru takın ve bitkilerinizi bununla 

sulayın. Eski 20 lt.lik su bidonlarınızı 
kullanarak yağmur biriktirebilirsiniz 

Sulama. Kentsel alanda 
yeniden kullanılmayan 
kaynakları kullanılır hale 
getirin – atık su, çatıda 
biriken yağmur suları, 
klimaların atık suyu vb.

Atık suyunuzu yeniden kullanın.
Lavabo ve tuvaletınız arasında basit 

bir bağlantı yaparak, lavaboda kullan-
dığınız suyu sifona aktarın.

Sıvı gübre yapın. Oluşturduğunuz 
gübreyi suya yatırarak sıvı gübre elde 

edin. Bu sıvıyı olduğu şekilde spray 
şişesine doldurabilir ve yiyeceklerin 

yenilmeyen kısımlarına, toprağın dibine 
veya köklere ya da fideleri yetiştirmek 

için kullanılabilirsiniz.

PET şişeler. PET şişeyi ortadanikiye ke-
sin, alt kısmına 3cm yüksekliğinde toprak 

koyun ve tohumları üzerine yerleştirin 
birkaç damla su ekledikten sonra kestiğini 
kapağı yerine yerleştirin. Ya da kestiğiniz 

kapak kısımlarını diğer saksılarınızda 
sera etkisi yapmak üzere kullanabilirsiniz.

Balkon gübreleri.
 Organik atıklarınızı yeni 

toprak üretmek, gübre 
ve dikey bahçe topra-

ğınıza besin desteği 
olarak kullanın.

Klimanızın suyunu yeniden kullanın.
Klimanızın dışarı attığı suyu, bitkilerinizi 

sulamak için kullanın

Yemek yapma Osmanlı mutfağını yeniden yorumlayın.
Evde yetiştirdiğiniz sebzeleri Osmanlı mutfağının tariflerini 
kullanarak yeniden yaratın.

Basit bir döner gübre kabı yapın. Eski bir 20 
ltlik su bidonunu gübre yapmak için kullana-
bilirsiniz. Kapağı kesin ve kesik kısmı bantla 
yapıştırın bir çerçeveye oturtun ve altına küçük 
tekerlekler yerleştirin. Mükemmel bir döner 
gübre kabınız var artık! 

Tohum yetiştirme. Kapalı naylon 
poşetlerde tohumlama
Tohumları nemli bir kağıt havlu 
üzerinde kapalı minik naylon po-
şetlere yerleştirin, poşetler güneş 
altında mikro ölçekli sera etkisi 
göstersinler.

Tohumları yeniden kullanın. Evde 
yediğiniz meyve ve sebzelerin tohumlarını 
basit yöntemlerle sağlıklı yeni bitkilere 
dönüştürmek üzere kullanın.

Asılmış saksılar.
Cephenizden, balkon 
kenarlarından ve 
pencere pervazından 
uzayabilecek sakı ve 
bitki kapları yapın.

PET şişe seraları. Günlük mal-
zemeleri fide elde etmek için sera 
ve korunaklı çevre yaratmak için 
kullanın.

Toprağı yenileyin. Organik ev atıklarınızı 
toprağınızı zenginleştirmek için gübre ola-
rak çözülmesini sağlayın, vahşi depolama 
alanlarına gidecek yeşil atıklarınızı bitkileri-
niz için besin haline dönüştürün.

-

Some tips for the vegetables
Too much wind hurts the veg-
etables, the plants should be 
protected
Too narrow planting welcomes dis-
eases and also the plants instead 
of having fruits mostly tend to grow 
longer to reach more sunlight.
You can spray diluted soap to get 
rid of white plant lice (aphids).

Greeneries
Greeneries should have semi-
shade in Mediterranean summer 
and should be under sun at other 
times. They like watering but you 
should avoid excessive watering.
Arugula and cress can be planted 
as frequent as every two months 
on wide surfaced pots. Swiss 
chard and celery root would give 
new leaves as the leaves are 
taken away for cooking. Lettuce 
seedlings are planted one seedling 
per pot.

Tomato
Any type of tomato can be grown 
in the pot; bushy types will be more 
successful. Home grown seedlings 
should be placed one by one to 
25-30 cm deep pots. They should 
be placed at a sunny spot with 
wind protection. As the plant grows 
it should be supported with a small 
stick and soft ropes If you take 
away some low leaves and buds 
that come underneath the leaves 
the plant will be more productive. 
Seedlings don’t need very much 
water but you should increase the 
water amount after the plant starts 
to give fruit.

Pepper
Planted just like the tomato 
seedlings. Instead of taking away 
the low leaves you can increase 
the production by taking away very 
little from the top. You need to sup-
port the plant with sticks if the plant 
gets too big.

Sebze yetiştirmek için bazı püf 
noktalar
Fazla rüzgar sebzelere zararlıdır, 
saksılar rüzgardan korunaklı 
şekilde yerleştirilmelidir.
Fazla sıkışık yerleştirilmiş saksılar 
hastalıkların hızlı yayılmasını 
sağlar ve ayrıca sıkışık mekanlar-
da bitkiler ışığa ulaşabilmek için 
boyuna uzar.
Oldukça sık görülen bir zararlı 
olan yaprak biti, görülen noktalara 
sabunlu su püskürtülerek uzaklaş-
tırılabilir.

Yeşillikler
Yeşillikler Akdeniz güneşinde yarı 
gölgeli noktalarda diğer mevsim-
lerde ise güneşli noktalarda bu-
lunmalıdırlar. Suyu severler fakat 
aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
Roka ve tere tohumları geniş 
saksılara iki aylık periyodlarla 
ekilebilir.Yaprak kereviz ve pazı da 
saksıda yetiştirilebilir. Toplandıkça 
tekrar yapraklanarak uzun süre 
ürün verirler. Kıvırcık ve marul 
fideleri her saksıya bir adet olarak 
ekilir.

Domates
Her tür domates saksıda yetişti-
rilebilir. Tohumdan yetiştirdiğiniz 
fideler 25-30 cm derinliğindeki 
saksılara dikilir. Saksılar bol güneş 
alan rüzgarsız noktalara kon-
malıdır. Bitkiler uzadıkça çubuk 
ve yumuşak iplerle bağlanarak 
bitki desteklenmelidir. Fidenin alt 
yaprakları ve yaprakaltı filizleri te-
mizlenirse meyveleri daha düzgün 
çıkar. Fideler meyve verene kadar 
çok sulanmamalıdır. Meyve verdik-
ten sonra su miktarı artırılmalıdır.

Biber
Fideler aynı domates gibi ekilir 
ve sulanır. Bunun yerine tepeleri 
minicik koparılarak bitkinin 
dallanması sağlanabilir. Fazla iri 
cinslerde meyve zamanı çubukla 
desteklemek gerekir.

Eggplant
Planted just like the tomato seed-
lings. You need to support the plant 
with sticks during the fruit period.

Beans
Green beans or the pole beans can 
be grown at the balcony pots and 
they will also look quite decorative 
with nice smelling flowers and dif-
ferent colored fruits. Unlike tomato, 
pepper and eggplant you plant 3-5 
seeds to each pot and after they 
start to grow as seedlings, leave the 
biggest one. Pole types need stick 
support. 

Peas
Peas are planted in autumn in warm 
climates, in spring in cold climates. 
Like the beans you are supposed 
to plant multiple seeds and leave 
the strongest of the seedlings 
afterwards. During winter the soil 
must be kept well moist and should 
be watered regularly and frequently 
in spring.

Cucumber
It is planted like beans and peas 
with multiple seeding and after 
seedling phase the strongest one is 
left in the pot. Cucumber likes the 
sunny spots with some protection 
from the wind.

Carrot
Seeds are planted to a wide pot and 
the seedlings like water. Seeds can 
be planted couple of times in a year.

Onion and garlic
Both onion and garlic can be planted 
all year long. In winter you can keep 
it in sunny and cool interior spaces.

Okra
Pot grown okra doesn’t give too 
much product but it is a very decora-
tive plant with some okra for the 
vegetable soup. It likes direct sun 
and little water.

Patlıcan 
Domates gibi ekilir ve sulanır. 
Meyva zamanı destek gerektirir.

Fasulye
Yer fasulyesi veya sırık fasulye 
cinsleri saksıda yetişebilir ve 
oldukça dekoratif görünür.  Do-
mates, patlıcan ve biberden farklı 
ve salatalık ve bezelye ile benzer 
olarak her saksıya 3-5 tohum 
ekilir. Fidelerden en büyüğü kala-
cak şekilde bitki sayısı sonradan 
teke indirilir. Sırık cinslere çubuk 
desteği yapmak gerekir. 

Bezelye
Bezelye ılıman bölgelerde sonba-
harda sert iklimlerde ilkbaharda 
ekilir. Fasulye ve salatalık gibi çok-
lu tohum ekilir ve çıkan fidelerden 
en güçlüsü toprakta bırakılır. Kış 
boyunca toprağı nemli tutulmalı-
dır. İlkbaharla beraber düzenli ve 
sıkça sulanır. 

Salatalık
Salatalık fasulye ve bezelye gibi 
saksıya çoklu tohum ekilir ve en 
kuvvetli fide bırakılır. Domates gibi 
bol güneşli ve rüzgardan korunaklı 
bir noktaya yerleştirilir. 

Havuç
Tohumlar geniş ve derin bir saksı-
ya seyrekçe serpilir. Havuç suyu 
sever. Tohumlar yılda bir kaç defa 
ekilebilir.

Soğan ve sarımsak
Soğan ve sarımsak yılın her döne-
minde ekilebilirler. Kışın da güneş 
alan kapalı ve serin iç mekanlarda 
büyütmek gerekir.

Bamya
Bamya evde oldukça az ürün 
veren ama çiçekleri ile dekoratif 
de olabilen bir sebzedir, gün boyu 
doğrudan güneş alabilir ve fazla 
su sevmez.

collecting and saving water These campaigns partly decreased 
the consumption but the real problem remained unsolved as the 
city grows daily by one thousand inhabitants.
Growing vegetables in vegetable gardens that are well integrated 
to the urban fabric was a common practice during Ottoman pe-
riod where certain parts of town were famous with different sorts 
of vegetable, for example the area Cengelkoy with its cucumbers. 
This practice has totally disappeared with the increase in urban 
density.

1/10’u derecesinde kalmıştır. Uzun süreli su kesintileri ve su kullanı-
mına ilişkin sıkı tedbirlerin yanısıra belediyeler su toplama ve suyun 
idareli kullanımı üzerine reklam kapmanyalarına başladılar fakat her 
gün hala 1000 kişiye yakın göç alan kentte bu sorun çözümlenme-
miş durumdadır.
Sebze ve meyveyi kent dokusunun bir parçası olan bostanlarda ye-
tiştirmek Osmanlı döneminde yaygın bir uygulama idi, bazı sebzeler 
(Çengelköy hıyarı)  kentin farklı bölgeleri ile bile adlandırıldı. Bu uy-
gulama kentsel yoğunluğun artışı ile günümüzde ortadan kalkmıştır.


