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Do¤an›n iyileﬂtirici gücünün fark›nda olan, ayn› zamanda gezegenimizin sa¤l›¤›ndan da endiﬂe
duyan kimi araﬂt›rmac›lar, insanlar›n do¤aya ilgisinin kayna¤› ve do¤an›n insanlar üzerindeki
olumlu etkisinin araﬂt›r›lmas› üzerinde çal›ﬂ›yorlar. Araﬂt›rmalar, insan›n çal›ﬂt›¤› yerin
penceresinden bir parça yeﬂillik görmesinin, hatta do¤a betimlemelerinin bile onun üzerinde
olumlu bir etki yapt›¤›n› gösteriyor. ‹nsan›, yeryüzündeki yaﬂam a¤›n›n bir parças› olarak gören
kimi bilim adamlar›ysa, hem biz insanlar›n, hem de öteki canl›lar›n sa¤l›¤›n›n, üzerinde
yaﬂad›¤›m›z gezegenin sa¤l›¤›yla do¤rudan ilgili oldu¤unu vurguluyorlar.
Michigan Üniversitesi’nden psikolog Rachel Kaplan, 17 y›l boyunca çal›ﬂt›¤› odas›n› de¤iﬂtirdi¤inde, yeni yerinde kendini çok daha iyi hissetti¤ini
farketmiﬂ. Eski odas›n›n penceresi,
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k›yormuﬂ. Yeni odas›n›n penceresindense, bahçedeki a¤açlar görülüyormuﬂ. Bu manzara de¤iﬂikli¤inin yaratt›¤› etkinin, Kaplan için hiç ﬂaﬂ›rt›c› olmad›¤›n› da belirtelim. Çünkü, o ve eﬂi
Stephen Kaplan’›n uzun y›llard›r in-

san-do¤a iliﬂkisi üzerine yürüttü¤ü
araﬂt›rmalar, "yeﬂil"in insanlara iyi
geldi¤ini gösteriyor. ‹nsanlar›n yeﬂil
alanlara ve daha genel anlam›yla do¤al yaﬂama karﬂ› içten gelen bir ilgi
duyduklar› ve bu ortamlarda bulun-

man›n insanlar üzerinde olumlu etkiler yaratt›¤› ortada. ‹nsanlar›n do¤ada
bulunmaktan, kuﬂlar›n ﬂark›lar›n› dinlemekten ya da bir a¤ac›n alt›nda oturup düﬂ kurmaktan neden bu kadar
çok hoﬂland›klar›; ya da nas›l tepkiler
gösterdikleri, gittikçe daha çok ilgi çeken bir araﬂt›rma konusu. Kimi araﬂt›rmac›lara göre, do¤an›n insanlar
üzerinde yaratt›¤› olumlu etki, günlük
yaﬂamdan kaynaklanan yorgunluklar›n› üzerlerinden atmas›ndan ibaret.
Günlük yaﬂam›n kargaﬂas›ndan, gürültü, hareket ve görsel karmaﬂadan bunalan insanlar, daha az karmaﬂa demek olan yeﬂil alanlarda stres at›yorlar. Kimi araﬂt›rmac›lara göreyse, yeﬂil
alanlar›n ve do¤an›n insanlar üzerindeki etkisini, evrimsel geçmiﬂimizden
kaynaklanan al›ﬂkanl›klar›m›za dayand›rmak olas›. Belki de, geniﬂ Afrika
düzlüklerinde yaﬂayan atalar›m›z,
a¤açlar› ve baﬂka bitkileri yiyecek ve
içecekle özdeﬂleﬂtirmeyi ö¤renmiﬂ olduklar› için yeﬂil alanlar onlarda bir
tür keyif duygusu yarat›yordu; do¤a
sevgimizi de bu özelli¤in kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›larak günümüze kadar gelmesine borçlu olabilir miyiz?
Rachel Kaplan ve arkadaﬂlar›, do¤an›n, insanlar›n zihinsel iﬂlevleri, toplumsal iliﬂkileri ve hatta fiziksel sa¤l›klar› üzerindeki etkilerini araﬂt›r›yorlar. Bu bilgilerin insanlar›n kendi kendilerini onarmalar›na yard›mc› olan,
dinlendirici ev ve iﬂ ortamlar›n›n tasar›m›nda çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorlar. Araﬂt›rmac›lar›n yola ç›k›ﬂ noktalar›ndan biri, insanlar›n do¤adayken
ya da bahçe iﬂleriyle u¤raﬂ›rken yaﬂad›klar› büyülenme ve kendini kapt›rma duygusu. Bunun, psikolojinin atalar›ndan William James’in 1892’de dile getirdi¤i "istemsiz dikkat yöneltme"
olgusuyla örtüﬂen bir durum oldu¤unu düﬂünüyorlar. Büyülenme ve kendini kapt›rma duygusunu vurgulamalar›n›n nedeni, bu duygunun yaln›zca
insanlar› cezbetmesi ve s›k›lmalar›n›
önlemesi de¤il, istemli olarak ve çaba
harcayarak herhangi bir yere dikkat
yöneltmeyi de gerektirmemesi. Dikkat
yöneltmenin istemsiz ve otomatik olarak gerçekleﬂti¤i ortamlar, insanlar›
dinlendiriyor, iyileﬂtiriyor. Kaplanlar,
1970’li y›llar›n baﬂ›nda, bu alanda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Araﬂt›rmalar›, bugün hâlâ oluﬂma aﬂamas›nda olan çevre psikolojisi alan›nda çal›ﬂan birçok

Araﬂt›rmalar, insanlar›n yaﬂad›klar› bölgedeki bir parça yeﬂilli¤in bile, kimi zaman kasvetli kent ortam›n›n
olumsuz etkisini hafifletebildi¤ini gösteriyor.

araﬂt›rmac›ya yol göstermiﬂ. Rachel ve
Stephen Kaplan’›n araﬂt›rmalar›n›n
vurgulad›¤› en önemli gerçeklerden
biri, do¤an›n iyileﬂtirici etkisini yaﬂamak için, insanlar›n mutlaka ormana
ya da k›rlara gitmesinin gerekmedi¤i.
‹ﬂyerinde çal›ﬂ›rken pencereden d›ﬂar›
göz att›¤›nda yeﬂillik görmek, ya da
evinin bahçesindeki yeﬂillik bile insanlar›n üzerindeki iyileﬂtirici etkisini
gösteriyor. Örne¤in, araﬂt›rmalarda,
çal›ﬂt›¤› yerin penceresinden yeﬂil bir
alan› gören iﬂçilerin, öteki iﬂçilere göre iﬂlerini daha çok sevdikleri, daha
sa¤l›kl› olduklar› ve yaﬂamlar›n› daha
tatminkar bulduklar› görülmüﬂ.
Frances E. Kuo ve arkadaﬂlar› da,
çok küçük bir do¤a parças›n›n insanlar üzerinde önemli etkiler yapt›¤›n›

düﬂünenlerden. Kuo’nun araﬂt›rmalar›
da bu görüﬂü destekliyor. Asl›nda
Kuo’nun etkisini araﬂt›rd›¤› "do¤a"
ço¤u insan›n böyle adland›rmayaca¤›
türden. Kuo, bir parça yeﬂilli¤in bile,
kasvetli kent ortam›nda yaﬂaman›n
olumsuz etkilerini hafifletmeye yetti¤ini görmüﬂ. Bu araﬂt›rmalar›n ço¤u,
dünyan›n en büyük toplu konut yerleﬂimlerinden biri olan ABD’nin Chicago kentindeki Robert Taylor Evleri’nde yap›lm›ﬂ. Araﬂt›rma yeri olarak
seçilmesindeki en önmeli etkense, bölgenin, kent çekirde¤indeki yoksul yerleﬂim yerlerine iyi bir örnek oluﬂturmas›. Bulgular›n bir bölümü, Rachel
ve Stephen Kaplan’›n dikkat konusundaki varsay›mlar›n› destekler nitelikte.
Örne¤in, yeﬂil alanlarda oynama olana¤›na sahip çocuklar›n dikkat yöneltme kapasitelerinin, ayn› çevrede yaﬂayan, ancak evlerinin yak›n›nda yeﬂil
alan olmayan çocuklar›nkinden daha
fazla oldu¤u görülmüﬂ. Kuo ve arkadaﬂlar›, evlerin aras›ndaki yeﬂil alanlar›n çocuklar için oldu¤u kadar yetiﬂkinler için de toplanma yeri niteli¤inde oldu¤unu gözlemlemiﬂler. Bu çocuklar›n yetiﬂkinlere eriﬂme olanaklar›n›n daha fazla oldu¤u dikkatlerini
çekmiﬂ. Çocuklar›n biliﬂsel geliﬂimi
aç›s›ndan yetiﬂkinlere eriﬂmenin önemine de dikkat çekiyorlar.
Araﬂt›rmac›lar, toplu konut bölgesinde yaﬂayan insanlar›n toplumsal
ba¤lar›yla yeﬂil alanlar aras›nda bir
iliﬂki olup olmad›¤›n› da incelemiﬂler.
Yap›lan araﬂt›rmada, bölgede yaﬂayan
aileler için, a¤açlar›n ve yeﬂil alanlar›n
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si’nden mimarl›k ve çevre tasar›m› uzman› Joseph B. Juhasz da bunlardan
biri. Juhasz’a göre, günümüzde depresyonun salg›n denebilecek düzeyde
yayg›n olmas›n›n alt›nda yatan neden,
içinde yaﬂad›¤›m›z ortamlardan kaynaklanan köklerinden ayr›lm›ﬂl›k ve
yabanc›laﬂma duygusu. Bu duyguyu
yenmek için insano¤lunun köklerine,
topra¤a ve do¤al ortam›na geri dönmesi gerekiyor. Bunu sa¤lamaya yard›mc› olacak bir önerisi de var. Dairesel olmayan, ince ve uzun yap›l› kentler kurmak. Bu tür yerleﬂim yerlerinin, içinde yaﬂayan herkese kenti çevreleyen k›rl›k alanlara kolay eriﬂim
sa¤layaca¤›n› düﬂünüyor.

toplumsal ba¤lar kurmak ve topluluk
ruhu oluﬂturmak aç›s›ndan önemli oldu¤u görülmüﬂ. Araﬂt›rmalar, ortak
kullan›m alanlar›n›n a¤açland›r›ld›¤›
yerlerde yaﬂayan insanlar›n, baﬂka bölgelerdekilerden farkl› olarak, bu alanlar› bir tür toplanma yeri olarak kulland›klar›n› görmüﬂler. Anket çal›ﬂmalar› sonucunda, yeﬂil ortak alanlar›n
çevresinde oturan insanlar›n komﬂular› hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olduklar›, birbirlerinin evlerine daha çok
konuk olduklar› ve komﬂular›n› daha
yard›msever bulduklar›, ayr›ca, bu ailelerde ﬂiddet olaylar›n›n daha az yaﬂand›¤› görülmüﬂ.
Bu bulgulardan yola ç›karak araﬂt›rmac›lar, yeﬂil alanlar›n, kentlerin
yoksul semtlerinde yaﬂayan insanlar›n
ortamlar›n›n daha güvenli bir hale getirilmesine katk›da bulunaca¤›n› öne
sürüyorlar. T›pk›, kendilerine uygun
olmayan ortamlarda yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›lan baﬂka canl›lar›n çeﬂitli fiziksel ve
davran›ﬂsal bozukluklar yaﬂamalar› gibi, insanlar›n da uygun olmayan koﬂullarda yaﬂamak zorunda kald›klar›nda çeﬂitli sorunlar yaﬂad›klar›n› düﬂünüyorlar. Onlara göre, bir parça yeﬂillik ve a¤açlar, iliﬂkilerin sa¤lamlaﬂaca¤›, insanlar›n dayan›ﬂma içine girmesine yard›mc› olacak ortamlar haz›rlayabilir. Kuo, "araﬂt›rmalar›m›za baﬂlamadan önce, bana bu çal›ﬂmadan ne gibi
sonuçlar bekledi¤im sorulsayd›, a¤açlar›n gerçekten hoﬂ oldu¤unu, ancak
kentlerde yaﬂanan sorunlar› ve bu sorunlar›n çözülmesine harcanan kaynaklar› düﬂündü¤ümde bu konunun
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ce¤ini bilmedi¤imi söylerdim. Ancak,
araﬂt›rmalar süresince, a¤açlar›n destekleyici ve insanca bir çevrenin
önemli bir parças› oldu¤una gittikçe
daha çok inanmaya baﬂlad›m. Yeﬂillik
olmadan insanlar bambaﬂka canl›lar
oluyorlar" diyor.
Texas A&M Üniversitesi’nden Roger S. Ulrich’se, do¤an›n yaln›zca zihnimiz üzerinde de¤il, bedenimiz üzerinde de iyileﬂtirici bir etki yapt›¤›n›
düﬂünüyor. Örne¤in, bir araﬂt›rmas›nda Ulrich, odalar›n›n penceresinden
görünen manzaran›n, kar›n ameliyat›
geçirmiﬂ hastalar›n iyileﬂmelerini etkiledi¤ini ortaya ç›karm›ﬂ. Penceresi
bahçedeki a¤açlara bakan hastalar›n,
pencerelerinden baﬂka yap›lar›n duvarlar› görünen hastalara göre daha
az sorunlu bir iyileﬂme dönemi geçirdiklerini ve hastaneden daha çabuk
ç›kt›klar›n› görmüﬂ. Ulrich’in ve baﬂka
araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›, do¤a betimlerinin bile hastalara yard›mc› olabildi¤ini göstermiﬂ. Örne¤in, bu araﬂt›rmalardan birinde, a¤açlar› ve su
kaynaklar›n› betimleyen resimlerin,
yo¤un bak›m ünitesinde yatan ameliyatl› hastalar›n a¤r›lar›n›n ve kayg›
düzeylerinin azalmas›na yard›mc› oldu¤u bulunmuﬂ.
Yaﬂad›¤›m›z çevrenin yaﬂam kalitemize etkisini ortaya ç›karmak üzere
düzenlenen bu tür araﬂt›rmalar›n say›s› bir hayli fazla. Bu araﬂt›rmalarda ortaya ç›kan gerçekler, "iyileﬂtirici ortamlar" olarak adland›r›lan özellikte
yap›lar tasarlamaya çal›ﬂan araﬂt›rmac›lara esin kayna¤› oluyor. Boulder’daki (ABD) Colorado Üniversite-

Do¤a Sevgisinin
Kayna¤›
Say›s› yüzü aﬂan araﬂt›rma, do¤a
yürüyüﬂlerinin ve do¤al ortamlarda
kamp yapman›n insanlara, stres düzeylerinin düﬂmesi gibi psikolojik yararlar sa¤lad›¤›n› gösteriyor. Kentlerdeki parklarda ya da a¤aç müzelerinde gezen insanlar›n stres düzeylerinin düﬂtü¤ünü gösteren çok say›da
araﬂt›rma da var. Peki ama, insanlar›n
do¤al yaﬂamla olan bu ba¤›n›n nedeni
ne? 1968 y›l›nda biyolog Rene Dubos
ve 1970 y›l›nda Hugh Iltis ve arkadaﬂlar›, insanlar›n, bitkilerin, hayvanlar›n
ve baﬂka "do¤al uyar›c›lar›n" yak›n›nda olmalar›n› gerektiren içten gelen
bir gereksinimleri oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdi. Bu bilimadamlar›na göre,
e¤er insanlar bu uyar›c›lardan yoksun
kal›rlarsa, duygusal sa¤l›klar› zarar
görebilirdi. 1984 y›l›nda, sosyobiyoloji konusundaki varsay›mlar›yla tan›nm›ﬂ olan Edward O. Wilson, bu görüﬂleri yeniden ele ald›. 1993 y›l›ndaysa
Stephen R. Kellert’la birlikte yazd›klar› kitapta, "biyofili varsay›m›"n› ortaya att›. (Biyofili: canl›lara duyulan
sevgi). Bu varsay›ma göre, insanlar›n,
evrimsel geçmiﬂlerine dayanan kal›t›msal bir "do¤al çevreyle, özellikle de
bitkiler ve hayvanlarla derin ve içten
bir iliﬂki" kurma gereksinimleri vard›r. Wilson ve arkadaﬂlar›na göre, yeryüzünde nüfus artt›kça, önümüzdeki
y›llarda gittikçe daha fazla say›da insan, do¤al uyar›c›lar aç›s›ndan yetersiz ortamlarda yaﬂamak zorunda kalacak. Yerleﬂim yerleri geniﬂleyerek tar-

lalar›, ormanlar› ve k›rlar› kaplayacak.
Gittikçe daha fazla say›da insan hava
kirlili¤i gibi bozulmuﬂ çevresel koﬂullardan etkilenecek; duygusal ve fiziksel sa¤l›klar›n› kaybedecekler. Çünkü,
milyonlarca y›l boyunca atalar›m›z,
do¤al uyar›c›larla çevrilmiﬂ, do¤al
çevrelerde yaﬂad›lar. Atalar›m›z›n -bizim de onlardan miras ald›¤›m›z- kal›t›msal özellikleri, bu do¤al uyar›c›lar›n varl›¤›nda iﬂlev gösterecek biçimde oluﬂmuﬂ olmal›.
‹nsan davran›ﬂlar› ve çevre üzerindeki çal›ﬂmalar›yla tan›nan Gerald T.
Gardner ve Paul C. Stern gibi kimi
araﬂt›rmac›larsa, bu görüﬂe kuﬂkuyla
yaklaﬂ›yorlar. Biyofili varsay›m›n›n, do¤an›n, do¤a betimlemelerinin ve yeﬂil
alanlar›n insanlar üzerindeki olumlu
etkilerini aç›kl›yor gibi görünse de,
gerçekte bu etkileri kal›t›msal özeliklere dayand›rman›n güç oldu¤unu an›msat›yorlar. Onlara göre, binlerce y›l boyunca "do¤al" çevresel koﬂullar›n etkisinde kalm›ﬂ olmak, insanlar›n bugün
de, en iyi bu koﬂullarda iﬂlev gösterece¤i anlam›na gelmeyebilir. ‹nsanlar›n
çevresel uyar›c›lara verdikleri tepkileri
aç›klayabilecek de¤er yarg›lar›, kiﬂinin
ald›¤› e¤itim gibi baﬂka etkileri de göz
ard› edemeyiz. ﬁöyle diyor iki araﬂt›rmac›; "Diyelim ki, atalar›m›z milyonlarca y›l boyunca yüzlerindeki k›llar› kesmek için, taﬂtan yap›lm›ﬂ b›çaklar kullan›yorlard›. Bu, günümüzde yaﬂayan
erkeklerin de yüzlerindeki k›llar› kesmek için bu araçlar› tercih etmeleri konusunda kal›tsal bir yatk›nl›k yarat›r
ve bu durum, modern traﬂ b›çaklar›ndansa taﬂ b›çaklar› kullanarak rahat
edecekleri anlam›na gelir mi?".

Çevre Psikolojisi
‹nsan-do¤a iliﬂkisinin bir baﬂka boyutu da, do¤al çevreye zarar veren,
öteki canl›lar›n yaﬂamlar›n› tehlikeye
sokan yaﬂam biçimimiz. Bugün, insan
etkinliklerinin rol oynad›¤› ekolojik
krizin, yak›n bir gelecekte tüm insanl›¤› tehdit edece¤inden söz ediliyor.
Küresel ›s›nma, yeryüzünü güneﬂten
gelen zararl› ›ﬂ›n›mlardan koruyan
ozon tabakas›n›n incelmesi, ormanlar›n h›zla yok olmas›, topra¤a ve sulara
kar›ﬂan zehirler, fazla sulama nedeniyle topra¤›n tuzlanmas›, çölleﬂme, biyoçeﬂitlili¤in h›zla azalmas›, asit ya¤murlar›... Bütün bu sorunlar›n en önemli

ortak noktas›, hepsinin insan etkinliklerinin sonucu olmas›. Bu etkiyi göz
önüne alan çevre psikologlar›, günümüz insan›n›n yaﬂam biçiminin, al›ﬂkanl›klar›n›n, tutumlar›n›n ve de¤er
yarg›lar›n›n ele al›narak de¤iﬂim için
bir an önce kollar›n s›vanmas› gerekti¤i konusunda birleﬂiyorlar.
Çevre psikolojisi, insanlar›n yaﬂama
alanlar›n› insan›n do¤as›na uygun hale
getirmeyi ve insan›n çevresiyle iliﬂkilerini iyileﬂtirmeyi amaçlayan araﬂt›rma
ve uygulamalar› kaps›yor. Psikoloji biliminin ortaya ç›k›ﬂ›ndan bu yana araﬂt›rmac›lar hep, insanlar›n "içindeki"
süreçler üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂ. ‹nsan›n çevresiyle iliﬂkisiyse, araﬂt›rma konular›n›n d›ﬂ›nda kalm›ﬂ. Yap›lar›n,
parklar›n, caddelerin, yani insan yap›s›
çevrenin yap›m› ve bak›m› için harcanan kaynaklar, insan etkinliklerinin
do¤aya verdi¤i zararlar göz önüne al›n›rsa, bunu anlamak ço¤umuz için
güç. Çevre psikolojisi araﬂt›rmalar›n›n
ortaya ç›k›ﬂ›ysa, 1960’l› y›llarda, insanlar›n, çevre kirlili¤i, enerji k›s›tl›l›¤›, yap›lar›n insan sa¤l›¤›na olumsuz etkileri gibi çevre sorunlar›n› farketmeye
baﬂlamalar›ndan sonra olmuﬂ. ‹nsançevre iliﬂkileri ve bu iliﬂkiler konusundaki edinilen bilgilerin sorun çözmede
ve yap›lar›n tasar›m›nda kullan›m›, bugün çevre psikolojisinin tan›m›na giriyor. Son y›llardaysa, "sürdürülebilirlik" kavram›n›n önem kazanmas›yla
çevresel psikologlar, yaﬂam› tehdit
eden çevre sorunlar›na da yöneldiler.
Kimi araﬂt›rmac›lar bu sorunlara yol
açan tehditleri aza indirmeye ya da
yok etmeye yönelik olarak neler yap›labilece¤i üzerinde çal›ﬂ›yorlar.
1990’l› y›llar›n baﬂlar›ndaysa, do¤an›n iyileﬂtirici gücünün bilincinde
olan, ayn› zamanda da gezegenimizin
sa¤l›¤›ndan endiﬂe duyan bir grup bilim adam›, ekolojiyle psikolojinin sentezi denilebilecek yeni bir anlay›ﬂ geliﬂtirmek için kollar› s›vad›lar. ‹nsan›,
do¤aya hükmeden üstün bir tür olarak de¤il, yeryüzündeki yaﬂam a¤›n›n
bir parças› olarak gören ekopsikologlar, çevremizle ve do¤ayla sa¤l›kl› iliﬂkiler yaﬂamad›kça bizlerin de sa¤l›kl›
olamayaca¤›m›z›, biz insanlar›n hem
fiziksel hem ruhsal anlamda sa¤l›¤›m›z›n dünyan›n sa¤l›¤›yla do¤rudan iliﬂkili oldu¤unu vurguluyorlar. Ekopsikoloji anlay›ﬂ›n›n ortaya ç›k›ﬂ› çok yeni olsa da, bu anlay›ﬂ›n kökeni çok es-

kilere dayan›yor. Asl›nda ekopsikolojinin birçok kökü var; budist felsefe,
birçok kültürün ve dinin içinde bulunan mistik gelenekler, Avrupa’daki romantik ak›m, ABD’deki deneyüstücülük ak›m› gibi. Bunun yan›s›ra, William James, Sigmund Freud, Carl
Gustav Jung, Burrhus Frederic Skinner gibi birçok psikolog da insan-do¤a
iliﬂkisini farkl› yönleriyle ele alm›ﬂ. Filozof Paul Shephard ve ekolog Aldo
Leopold’un çal›ﬂmalar›ysa, bu anlay›ﬂ›n öncüleri olarak kabul ediliyor.
1960’l› y›llardan baﬂlayarak Michael
Cohen, Robert Greenway, Art Warmoth gibi psikologlar, do¤al ortamlar›
psikoterapi ve e¤itim çal›ﬂmalar›nda
kullanmaya baﬂlam›ﬂlar. Günümüzde
ABD’de ve Avrupa ülkelerinden özellikle ‹ngiltere’de çok say›da psikoterapist ve e¤itimcinin, ekopsikoloji anlay›ﬂ›n› benimsedikleri görülüyor. Onlara göre, gezegenimizin sa¤l›¤› için etkin bir rol benimsemek, kendimiz için
yapabilece¤imiz en iyi ﬂey asl›nda. ‹nsanla do¤a aras›ndaki ba¤› onarmak
içinse, her ﬂeyden önce çeﬂitlili¤e karﬂ› hoﬂgörülü olmak ve farkl›l›klar› kucaklamak gerekiyor.
Asli Zülâl
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