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DO⁄A, BELK‹ DE EN ‹Y‹ ‹LAÇ

“‹Y‹LEﬁT‹R‹C‹ BAHÇELER”
Günümüzde “iyileﬂtirici bahçe” denen bir alan› olacak biçimde tasarlanm›ﬂ hastanelerin önemi,
giderek daha da anlaﬂ›l›yor. Say›lar› ﬂimdilik az olsa da bu ﬂekilde tasarlanm›ﬂ hastanelerde
tedavi gören hastalar do¤ayla ve do¤al ›ﬂ›kla buluﬂtuklar› bu bahçelerde, olumlu ve güzel
duygular edinip daha çabuk iyileﬂebiliyor.
Texas A&M Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü’nden Prof. Roger Ulrich
1984’te, baca¤›n› k›rd›¤›nda hastaneye yatm›ﬂt›. Ulrich, hastanede geçirdi¤i günlerdeki izlenimlerini ﬂöyle
anlat›yor: “Hastalar, pencereden gördükleri manzaran›n d›ﬂ›nda bütün
özellikleri özdeﬂ, iki kiﬂilik odalara,
rastgele yerleﬂtirilmiﬂti. Hastalardan
biri, mevsime göre yaprak döken
a¤açlar›n bulundu¤u küçük bir alana, öteki de kahverengi tu¤la desenli bir duvara bak›yordu. Penceresinden, a¤açlar›n bulundu¤u do¤a manzaras›na bakan ameliyatl› hastalar›n,
hastanede kalma süreleri daha k›sa
oluyordu. Hemﬂirelerin bu hastalarla
ilgili tuttu¤u notlar da genellikle daha olumluydu. Baz› hastalarda ameliyattan sonra görülen ve ilaçl› tedavi
gerektiren sürekli baﬂa¤r›s› ya da mide bulant›s› gibi sorunlar›n say›s›nda
da azalma e¤ilimi görülüyordu. Ayr›ca, penceresinden a¤açlara bakan
hastalar s›kl›kla, parasetamollü a¤r›
kesicilerle yetinirken, duvar manzaras›na bakan hastalar güçlü a¤r› kesici i¤nelere daha çok gereksinim duyuyordu.” Ulrich’e göre do¤al ›ﬂ›¤›n
farkl› bir dünya yaratma özelli¤i var.
Hastaneler de do¤ayla iç içe olmal›...
Hastanelerin ço¤u klinik düzenlemelerin içine “do¤ay› sokma” gereksiB‹L‹M ve TEKN‹K 84 Haziran 2008

nimine ilgi göstermiyor. Yine de
ABD’de
Oregon’da
özel
bir
hastanenin yöneticisi olan Becky Pape
gibi kiﬂilerin öncülü¤ünde, say›lar› az
olsa da art›k do¤ayla bütünleﬂmeye
çal›ﬂan hastaneler var. Pape’in hastanesindeki Emenhaiser Merkezi’nde
kemoterapi tedavisi gören kanser hastalar›n›, bir dönümlük bir Japon bahçesinden, yaln›zca tavandan tabana
kadar uzanan ve yay ﬂeklinde yerleﬂtirilmiﬂ cam bir bölme ay›r›yor. Kurisu
International bahçe tasar›m ﬂirketinden, bu alanda ödül sahibi baba-o¤ul
Koichi ve Hoichi Kurisu’nun tasarlad›¤› bu bahçe, yumuﬂak ak›ﬂl› üç ﬂelalesi ve olgunlaﬂm›ﬂ karaçamlar›yla ünlü.
Pape, bu ünlü bahçeye iliﬂkin düﬂüncelerini ﬂöyle dile getiriyor: “Do¤ayla bir aradal›¤›n, yaln›zca güzel de¤il ayn› zamanda, olmazsa olmaz bir
ﬂey oldu¤unu art›k çok iyi biliyoruz...
Önceden oldu¤u gibi, bütünüyle teknolojiyi temel alarak izledi¤imiz yöntem ya da yollara art›k baﬂvurmayaca¤›z. Baﬂka bir deyiﬂle teknoloji herﬂey
de¤il. Ben de tümüyle, do¤adan yana
bir dönüﬂüme u¤rad›m. Bahçe yap›lmadan önce büyük paralar ödeyerek
bir CT (bilgisayarl› tomografi) taray›c›
ya da ona eﬂde¤er bir teknolojik ayg›t
alabilirdim. Oysa ﬂimdi hastalar ve çal›ﬂanlar için yap›lm›ﬂ bir do¤al ortam-

la teknolojiyi bir arada yaﬂatmak zorunda oldu¤umuzu düﬂünüyorum.”
Pape’in hastanesinde tedavi gören
Lübnanl› hasta Alice Koch, Pape’in bu
görüﬂünün aksine bir düﬂünceye sahip. Koch, “Yukar›dan, taﬂlar›n üzerinden dökülerek akan suyu, havuzdaki
bal›klar› ve mevsimsel de¤iﬂimleri izlemek insana öyle güzel duygular ve huzur veriyor ki hastanede baﬂ›n›za gelen olumsuz ﬂeyleri düﬂünmek yerine,
bahçede yaﬂad›¤›n›z güzellikler karﬂ›s›nda kendinizi kaybedebiliyorsunuz.”
diyerek, do¤an›n, insan›n kendisine
olan ilgisini azaltt›¤›n›, bu yönüyle uygulaman›n pek do¤ru olmad›¤›n› söylüyor.
Ancak Ulrich’in bu iﬂin tohumunu
atan araﬂt›rmas›n› izleyen y›llarda, yani 1984’ten beri, sa¤l›kla ilgili yap›lan
çal›ﬂmalar, Koch’un söylediklerinin
aksine, içgüdüsel olarak bilinenlerin
do¤rulu¤unu onaylam›ﬂ görünüyor:
Do¤al dünyaya eriﬂim olana¤› sa¤lamak, ölçülebilir yararlar do¤urabilir.
D›ﬂ dünyan›n özellikle hoﬂ ve ilginç
görünümleriyle bezenmiﬂ, iyileﬂtirici
ortamlar›n, hastalar› daha çabuk iyileﬂtirdi¤i ve hastanede kalma sürelerini k›saltt›¤›, tedavinin etkisini artt›rd›¤› ve a¤r›lar› azaltt›¤›, hastalar›n yan›
s›ra çal›ﬂanlar›n da hoﬂnutlu¤unu artt›rd›¤› art›k kan›tlanm›ﬂ bulunuyor.
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‹yileﬂtirici Ortamlar
ABD’deki Massachusetts Hastanesi
Kanser Merkezi’nde klinik yöneticisi
olan Dr. Bruce Chabner’a göre kanser
gibi ciddi bir hastal›k yüzünden olumsuz etkilenen bireyler için çok sessiz
ve sakin bir ortam›n iyileﬂtiricili¤inin
de¤eri, büyük ölçüde kabul görüyor.
Chabner’›n çal›ﬂt›¤› hastanenin 8. kat›ndaki Dr. Howard Ulfelder ‹yileﬂtirici
Bahçesi, hastalar›n, ziyaretçilerin ve
çal›ﬂanlar›n bütün bir y›l boyunca bakabilece¤i, yaklaﬂ›k 600 m2’lik bir alana yay›l›. Chabner, sa¤lad›klar› klinik
bak›m›n kusursuzlu¤unda, iyileﬂtirici
bahçenin çok önemli bir ‘tamamlay›c›’
iﬂlev gördü¤ünü savunuyor.
ABD’de, kâr amac› gütmeyen Sa¤l›k Tasar›m Merkezi’nin araﬂt›rma yöneticisi Anjali Joseph de hastane plan›nda, avlulara yerleﬂtirilmiﬂ iç bahçeler ﬂeklinde tasarlanm›ﬂ do¤aya yer veren çal›ﬂmalar›n, giderek ilgi gördü¤üne dikkat çekiyor. Kendisinin de klinik
düzenlemelerin içine do¤ay› kar›ﬂt›rma ak›m›n›n tutkulu bir destekçisi oldu¤unu söyleyen Joseph, sözlerini ﬂöyle sürdürüyor: “Hastalar›n da insan oldu¤unu göz önünde bulundurmak çok
önemli. Öyle düﬂünüyorum ki hastalar,
bulunduklar› ortamlardan etkilenmeye
çok duyarl›lar. Bu nedenle, öyle ya da
böyle, tasar›mc›lar çok yararl› olabilecek özelliklerin aras›na do¤ay› ve do¤al ›ﬂ›¤› katabilirler.”
Hoichi Kurisu, Joseph’in bu bak›ﬂ›n› ve yaklaﬂ›m›n› yineliyor: “Tokyo’daki okuldan mezun olduktan sonra, California’da manzara tasar›m› yapan babam›n yan›na gittim. Belki de yaﬂam›m

boyunca ilk kez, ABD’de gördü¤üm, s›rad›ﬂ› maddi zenginlik beni çok ﬂaﬂ›rtt›. Bu zenginli¤e karﬂ›n, insanlar yine
de mutsuz görünüyordu. Bu nedenle
kendi mesle¤imle ilgili bir ﬂeyler yapabilece¤imi düﬂündüm. ‹nsanlar için
bahçeler yapmak, her gün orada onlara k›sa da olsa zaman geçirtmek, onlar›n dikkatini, günde yaln›zca 10 dakika bile olsa, çiçeklere ya da bal›klara
çekmek...” Kurisu, hastalar›n ço¤unun
endiﬂe, stres ve yaln›zl›k duygular›yla
hastaneye geldi¤ine de de¤iniyor ve
ekliyor: “Oysa do¤ada, koca bir kaya
parças›n›n yan›ndaki dingin bir su birikintisini ya da küçük bir gölcü¤ü keﬂfetti¤inizde, yaln›z olmad›¤›n›z› duyumsay›p, kalbinizi açmaya baﬂl›yorsunuz. Bu, bir aspirin gibi hemen etkisini göstermiyor; ama gerçekte iyileﬂmenin baﬂlang›c› oluyor.”
Massachusetts’te Harvard’daki, Virginia Thurston ‹yileﬂtirici Bahçesi’nde
do¤an›n insanlar› güçlendiren özellik-

leri oldu¤unu göstermeyi sa¤layacak
bir çal›ﬂma yürütülüyor. Buradaki üst
düzey yöneticilerden Elizabeth TysonSmith’e göre bahçe ya da do¤a, hastalar için kendilerinden daha büyük bir
ﬂeyle ba¤lant› kurma anlam› taﬂ›yor.
Tyson-Smith “Bahçe size yeniden
umut veriyor; çünkü buras› güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n parlad›¤›, yapraklar›n ve bitkilerin büyüdü¤ü yer. Bir süre bakt›¤›n›z
her yerde, do¤an›n size karﬂ›l›ks›z verece¤i bir arma¤an› bulabilirsiniz.” diyor. Onun bu görüﬂünü ne 19. yüzy›l›n
ortalar›nda, iyileﬂmede do¤al ›ﬂ›¤›n temiz havadan sonra iﬂe yarayan tek ﬂey
oldu¤unu gözleyen hemﬂire Florance
Nightingale ne de 1889’da kendini
hastaneye kapatt›ktan birkaç gün sonra, hastanenin bahçesinde ünlü resmi
Iris’i yapmaya baﬂlayan Vincent Van
Gogh ayk›r› bulmazd›.
Jean Johnson, “Nature is the Best Medicine”,
The Environmental Magazine, Ekim 2007
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