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BAHÇE KULLANICILARININ
MOTİVASYONLARINI KENT BAHÇESİ
PLANLAMASINA NASIL DAHİL EDEBİLİRİZ?
Hedef
Birçok Avrupa kentinde kent bahçesi için talep artıyor; yerli otoriteler ve kent bahçesi dernekleri
bekleme listelerinin arttığını görüyorlar ve bazı durumlarda insanlar bahçecilik yapmak için arazi
bulmadan önce bir kaç sene bekliyorlar. Bu talebi göz önüne alarak, bir çok şehirde, yerli otoriteler
kent bahçelerini, gelişme planlarına dahil etmeye çalışıyorlar. Bu süreç kent plancıları, mimarlar ve
peyzaj mimarları tarafından desteleniyor.
Gelişme planları göz alındığında, bahçe kullanıcılarının bahçelere, belirli bir beklenti ve
motivasyonlarla geldiklerini göz önüne almak gerekir.
üstelik, kentlerdeki sınırlı mekanı kullanırken oluşan çatışmalar göz önüne alındığında, kent
bahçelerinin kent planlamasına dahili, ancak bu motivasyonların, bahçelerin planlama ve tasarım
sürecine dahil edildiklerinde meşru kılınabilir. Bu ayrıca bahçelerin kent sakinlerine sunacakları
potansiyel fonksiyonları garantiye alır.
Son olarak, bazı mevcut kent bahçelerinin, tamamen kullanılmayan potansiyele de sahip olabilirler.
Motivasyonların anlaşılması, bahçenin işleyişini ve bahçe kullanıcılarının beklentilerini karşılamaya
uygunluğunu iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
Bu bilgi notunda üzerinde duracağımız sorun, bahçe kullanıcılarının beklenti ve motivasyonlarını,
kent bahçelerinin planlama ve tasarım sürecine dahil etmek.

Resim 1 – Belediye kent bahçesi, Barselona. Fotoğraf: Carolina Villar
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Resim 2 - Pla Buits Bahçesi, Barselona. Fotoğraf: Carolina Villar

Resim 3 – Geleneksel bir aile bahçesinin görünümü.

Fotoğraf: Jeanne Pourias

Planlama ve Tasarım Uzmanları için Tavsiye Notları
Motivasyonlar, zaman içinde değişir ve
kişisel ilgi ve çıkar, sosyal statü,
kültürel geçmiş ve dış faktörler (küresel
sosyal değişimler, ekonomik krizler
veya çevre felaketleri dahil)le şekil
bulurlar.
Bahçe kullanıcıları tarafından dile getirilen
ana motivasyonlar şunlardır:
Gıda üretimi ve bağımsızlık:
Bahçe kullanıcıları, kendi yetiştirdikleri, iyi
kalitede ve ekonomik gıda istiyorlar.
“Hiç bir dükkanda, bahçemizde
yetiştirdiğimiz gibi bir lahana görmedim!
Yani, sadece bazen, fakat gerçekten de
nadir olarak. “ (Paris’ten bir bahçe
kullanıcısı).
Psikolojik ve fiziksel sağlık:
Bahçe dinlenmek ve fit kalmak amaçlı bir
yer olarak görülüyor.
“Birçok hayat kalitesi sunduğunu
düşünüyorum. (İnsan) İşten eve yorgun ve
stresli döndüğünde, çimenlerin üzerine yatıp
tamamen farklı bir dünyayı deneyimliyor.“
(Oslo’dan bir bahçe kullanıcısı).
Çevresel, politik ve ekonomik kent
hayatına katkı:
Bahçe arazileri, boş alanlara hayat veren
kolektif gücün kaynağı olarak
görülüyorlar.
“İnisiyatif geliştirebileceğimiz bir yer,
kent parkları gibi, sadece
dinleneceğiniz bir yer değil”
(Barselona’dan bir bahçe kullanıcısı).

bahçe kullanıcısı).
Öğrenmek, öğretmek ve
bilgiyi aktarmak:
Bahçeler, farklı sosyo-demografik ve sosyoekonomik özellikleri olan insanlar arasında
öğrenmek, bilgiyi üretmek ve paylaşmak
için bir arena olarak görülüyor.
“Buraya torunlarımla, onlara fasulyelerin
nereden geldiğini göstermek içim
gelirdim. ” (Barselona’dan bir bahçe
kullanıcısı).
Dinlenme, hobi ve kendini –
gerçekleştirmek:
Bahçe kullanıcıları dışarıda olmaktan,
doğayla ilgilenmekten ve dinlenme
zamanlarını anlamlı bir şekilde
geçirmekten zevk alıyorlar.
“Burada yaşadığımı hissediyorum, burada,
hayatın yaşamaya değer olduğunu
hissediyorsunuz.”
(Nitra’dan bir bahçe kullanıcısı).

Daha Fazla Öğrenin
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http://www.urbanallotments.eu/
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uyumu zenginleştirdiklerine inanılıyor.
“Sadece ekip biçmek fikri değil; insanlarla
ilişkiye girmek de önemli…” (Paris’ten bir
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Resim 4 – üretime ayrılmış parsel bahçesi. Fotoğraf: Maria Bíhuňová and
Barbora Čakovská

Resim 5 – Oslo’daki Etterstad Parsel Bahçesi.
Fotoğraf: Helena Nordh

Daha Fazla Öğrenin

Tasarımcılar için Mesaj
Tasarım süreci başlamadan önce…
• Aklınızda bulunsun,
arazilerin tasarım ve
mekansal yapısı,
k u l l a n ı m l a r ı n ı e t k i l i y o r . Mesela,
arazileri daha çok kare ya da dikdörtgen
olarak düşünüyoruz, fakat onları üçgen
şeklinde yaparsak, tüm üçgenlerin
kenarlarında kolektif bir bahçe ya da bahçe
kullanıcıları için buluşma noktaları için yer
açılabilir.
•
Bahçeler,
kullanıcılarının
motivasyonlarını
edebilmeleri
için
sağlamalılar.

bahçe
çeşitli
ifade
olanak

• Bahçe kullanıcıları
motivasyonlarını
anlamak, bahçenin bahçe
kullanıcıları için uygun
olmasının ve mahallenin
ihtiyaçlarının
karşılayacağının
garantisi oluyor.
• Bahçeler, esneklik
sağlamalılar, böylece
mücadele edebilir ve bahçe
kullanıcılarının bireysel
motivasyonlarında, bahçeci
grubunda ya da daha genel
olarak toplumun
gelişmesiyle bağlantılı olan
beklentilerde karşı
konulamaz olan değişimlere
adapte olabilirler.
Tasarımcılara Öneriler
• Bahçe kullanıcılarını
aktif olarak tasarım ve
uygulama sürecine dahil
edin.

•

•

Var olan farklı
bahçelerden yararlanmaya
çalışın ve ilham için
diğer deneyimlere ve
hatta yurtdışına bakın:
parsel, kolektif, sosyal, topluluk, okul
bahçeleri.

• Farklı parsel türlerini aynı mekanda birleştirin.
Farklı boyutta parseller, farklı bahçe kullanıcıları
aynı bahçeye dahil eder; hem daha fazla becerisi
ve vakti olanlar, daha büyük bir parsel ekip
biçebilir ve hem de küçük bir parselin yeterli
olduğu insanlar da. Kolektif parseller, yeni
başlayan, bahçecilikte ilk yılında kendilerini test
etmek isteyenler için iyi bir opsiyon olabilir, diğer
bahçe kullanıcıları da bireysel parseller tercih
ederken.
•

Bahçecilikten farklı amaçlar
için de yer ayırın: barbekü,
piknik ya da bahçenin
kolektif hayatını
zenginleştiren farklı türde
aktiviteler için yerler.

•

Bahçeyi basit tutun, çok
f a z l a s o f i s t i k e o l m a s ı n ; bahçe
kullanıcıları, zamanla kendilerine göre
kurgulayacaklardır.
Bahçenin mümkün
olabildiğince kapsayıcı
o l m a s ı n a d i k k a t e d i n ve belirli
kişilerin bahçede vakit geçirmesine engel
olabilecek olası engelleri göz önüne alın:
mesela, yerden yüksek zeminler ya da engelli
insanların kullanabileceği erişilebilir
tuvaletler.

•

Durum Çalışması
“The Jardin des Bordes”, “La
Plaine des Bordes” adlı,
Chennevières- sur-Marne’a
yakın Paris bölgesindeki
bölgesel parkta yer alan bir kent
bahçesidir. 2004 yılında
kurulmuştur ve hem kolektif
hem de bireysel ve farklı
boyutlarda parsellere sahiptir.
Kolektif parsellerden biri yeni
başlayanlar için eğitim yeri
olarak hizmet veriyor.
Aletler için ayrılan barakalar bahçe
kullanıcıları arasında paylaşılıyor ve
ayrıca bahçe kullanıcılarının buluşup
etkinlik düzenleyebilecekleri kolektif
alanlar da var: kolektif bir kabin ve
masa ve sandalyelerin
bulunduğu gölgelik bir çim
alanı.

Resim 6 & 7 - Jardins des Bordes - Plan
ve fotoğraf. Fotograf: AC Daniel

Gelecekteki bahçe
kullanıcıları tanıyın: onlara
motivasyonlarını ve
beklentilerini sorun.

• Gelecekte bahçeyi kimin
kullanacağını bilmiyorsanız,
diğer bahçelerdeki bahçe kullanıcılarıyla konuşun.
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COST (Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği) Avrupa’yı kapsayan hükümetler arası bir çerçevedir. Misyonu, yeni
kavram ve ürünler yaratarak Avrupa’nın araştırma ve inovasyon kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayan
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlamaktır.
www.cost.eu

COST AB Hedef 2020 Çerçeve Programı tarafından
desteklenmektedir.

Teşekkür
Bu bilgi notu COST (Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği) tarafından desteklenen COST Action TU 1201 “Avrupa
Kent Bahçeleri” çalışmasına dayanmaktadır.
www.urbanallotments.eu

Avrupa Kent Bahçelerine Katılın
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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