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‹yileﬂtirme Bahçeleri
“‹yileﬂmek” sözcü¤ünün bir anlam› da,
önceki durumunun de¤iﬂmesiyle daha iyi bir
duruma gelmek, düzelmek. Yani iyileﬂmek
için iyileﬂtiren unsurlara gereksinim var.
T›bbi anlamda iyileﬂtirme unsurlar›ndan biri,
hastane ve klinik gibi, cerrahi müdahale,
ilaçlar ve e¤itimli personelin gözetiminde tedavi yap›lan yerlerken, bir di¤eri de yine bu
gibi merkezlerde bulunan özel olarak tasarlanm›ﬂ bahçeler. Yurtd›ﬂ›nda yayg›n olarak
yararlan›lan bu bahçeleri, ülkemiz hastanelerinde de kullan›ma kazand›rmak için, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Mükerrem Arslan dan›ﬂmanl›¤›nda iç mimar ve peyzaj mimar› Zehra ﬁebnem Ak›n,
öncü bir akademik çal›ﬂman›n da mimarl›¤›n› yapt›.
Bu bahçeler, yaﬂan›lan rahats›zl›kta ortaya ç›kan fiziksel belirtilerin giderilmesine öncelikle destek olurken, t›bbi ortamda fiziksel
ve duygusal olarak yorulan bireylerin rahatlamas›n› ve stresin azalmas›n› sa¤layarak da
iyileﬂtiriyor. Ne zaman bitece¤ini bilemedikleri rahats›zl›klar› olan hastalar için, bir an
dahi olsa iyi olma hissini duyumsamak çok
önemli. Bahçeler de stresi azaltma, rahatlama ve canlanma sa¤layarak, fiziksel geliﬂmeye destek oluyor ve iyileﬂme ya da iyileﬂme iste¤i tüm duyularda geliﬂebiliyor.

Çocuklar ‹çin
Bir çocuk bahçede çok mutlu olur. Çünkü bahçe, ona do¤ay› sunar, çiçekleri, böcekleri, kuﬂlar›, dört yaprakl› yoncalar›, getirir.
Çocuk bahçede do¤ayla buluﬂur. Dahas›,
oyun oynar yaﬂ›tlar›yla. Yani her çocu¤un, istedi¤i her an bahçede oynamas› gerekir. Bu
gereklilik kendine yetebildi¤i zamanlarda oldu¤u gibi, hastaland›¤›nda söz konusu. Ayr›ca çocuk yaﬂam›n›n farkl› bir döneminde
kendine yetemez duruma da gelmiﬂ olabilir.
Bu gibi özürlülük durumlar›nda da bahçede
oynamak onun en temel hakk›d›r. ‹ﬂte iyleﬂtirme bahçeleri çocu¤a bu hakk› sunan yerler. Bunlar, çocu¤un insanlarla, çevreyle,
nesnelerle iliﬂkiye girdi¤i, kendi istedi¤ini özgürce yapabildi¤i, onun ak›l, vücut ve ruh
sa¤l›¤›n› geliﬂtiren ortamlar. Çok a¤›r hastayken bile bu ortamlarda uzman kiﬂilerce yap›lan oyun terapisi, bahçe terapisi, hayvan terapisi ve do¤a terapisi gibi yöntemlerle çocuk
kendini mutlu ve sa¤l›kl› hisseder.

‹yileﬂtirme bahçeleri çok de¤iﬂik rahats›zl›klar› olan çocuklara sa¤l›k sunan ortamlar.
Kaza geçiren, a¤›r bir ameliyattan ç›kan, psikolojik olarak onu çok incitecek bir olayla karﬂ›
karﬂ›ya kalan ya da bedeninde öteden beri var
olan bir özürün rehabilitasyon sürecindeki çocuklara hizmet verir bu bahçeler. Ölümcül hastal›klara sahip baz› çocuklar da bu bahçeleri
kullanabilir. Bahçe o çocuk için mutluluk ve
dinginli¤in varoldu¤u bir s›¤›nak olur.

Lucas Bahçe Okulu’nu Duyumsal Bahçesi’nde
hayvan terapisi

‹yileﬂemeyen, kal›c›, fiziksel ve biliﬂsel bozukluklar› olan çocuklar da bu bahçelerden
yararlan›r. Bahçe bu gibi çocuklara, onarmak anlam›na gelen “rehabilitasyon”un tersine, daha önce hiç varolmayan bir ﬂeyi çocu¤un belirli potansiyelleri üzerine inﬂa etmesini sa¤lar. Uzmanlar bu kavram› “habilitasyon” olarak adland›r›yorlar. Bütün çocuklar›n belli yeteneklere ya da potansiyel yetilere

ve becerilere sahip oldu¤u düﬂüncesinden
hareketle iyileﬂtirici bahçeler, yeni becerileri
keﬂfetmede ve eskileri uygulay›p geliﬂtirmede rol oynar. Yoksunlu¤un ve stresin getirdi¤i sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kalan çocuklar;
kötü beslenen ya da fiziksel, sözlü ve cinsel
tacizin getirdi¤i sorunlarla baﬂetmeye çal›ﬂan
bir çocuk da iyileﬂtirme bahçelerinden destek al›r. Günlük çevrelerindeki olumsuz etkiler nedeniyle geliﬂmelerinde kal›c› bozukluklar meydana gelmiﬂ “risk alt›ndaki” bu çocuklara bahçeler, mutlulu¤u, sakinli¤i, kendine güveni sunar.
‹yileﬂtirme bahçeleri, çocuklar kadar bahçeyi kullanacak di¤er kiﬂilere de sa¤l›k, mutluluk veren ortamlard›r. Bu nedenle bahçenin tasar›m› yap›l›rken bahçeyi kullanacak
olan herkes dikkate al›n›r. Örne¤in, rutin olarak hastane ziyaretinde bulunan çocu¤un ailesi dikkate al›nd›¤›nda, bahçe hem yetiﬂkinlerle hem de çocukla ilgili olur. Muayene ya
da ameliyat olan çocu¤un ailesi ve kardeﬂlerinin bahçeyi kullanaca¤› düﬂünüldü¤ünde,
bahçe kardeﬂler ve stresli anne-babalar için
sakinleﬂtirici, huzurlu bir ortam sa¤lar. Diyaliz gibi düzenli ziyaret gerektiren koﬂullardaki çocuklar tedavi olurken, aile için moral

Bizde Durum...
Prof. Dr. Mükerrem Arslan
AÜ Ziraat Fak. Peyzaj Mimarisi ABD.

Geliﬂmiﬂ ülkelerde, Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan
günümüze de¤in, ›srarl› ve zorlu çal›ﬂmalar sonucu günümüzdeki durumuna gelen iyileﬂtirme bahçeleri, ülkemizde akademik ve profesyonel anlamda bir çal›ﬂma zeminine henüz ulaﬂamad›. Türkiye’de iyileﬂtirme bahçelerine gereksinim duyan kiﬂilerin ve ailelerin say›s› net olarak bilinmemekle
birlikte çocuklar›n kendi yaﬂ›tlar›yla iletiﬂim kurabilecekleri, kendilerini geliﬂtirebilecekleri sa¤l›kl›
ortamlar›n yetersizli¤i önemli bir sorun. Hasta sahibi aileler ve hastalar çaresiz, umutsuz, mutsuz
ve zor durumdalar.
Türkiye’de yaln›z çocuklar için de¤il genel anlamda bahçelerin iyileﬂtirici rolünün kabul görmesi kurumsal geliﬂtirilmesi gereken bir olgu. Çocuklar için iyileﬂtirme bahçeleri, çocuklar›n insanlarla, do¤ayla etkileﬂim kurmas›n› sa¤lar, çocu¤un do¤as›na uygun ve onun iç dünyas›na ulaﬂabilecek ak›l, vücut ve ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan geliﬂmelerini teﬂvik eder.
Çocuklar için iyileﬂtirme bahçelerinin amac›na
uygun, etkin bir ﬂekilde baﬂar›ya ulaﬂmas› için uygulanan terapi yöntemlerinin yan› s›ra farkl› mesleki e¤itimlere sahip kadrolar›n bahçenin proje
aﬂamas›ndan itibaren birlikte çal›ﬂmas› gerekmekte. Profesyonel terapistler ve oyun liderleri, çal›ﬂmalar› ve çal›ﬂt›klar› alanlar hakk›nda peyzaj mi-

marlar›na ve tasar›mc›lara yeterli veri aktarmal›;
ayr›ca bitkiler, hayvanlar ve bahçe hakk›nda kapsaml› bilgiye sahip olmal›lar. Bahçe terapistleri,
çocuk geliﬂimi ve oyunun terapideki yeri hakk›nda deneyimli olmal›. Peyzaj mimarlar›, tasar›m sürecinde farkl› terapi uzmanlar›ndan edindikleri
bilgileri, çocuklar›n iç dünyas› ve gereksinmeleri
kapsam›nda de¤erlendirip haz›rlamal›.
Ülkemizde bu konuda geliﬂimin olmamas›n›n
nedenleri Türk halk›n›n aile yap›s›, e¤itim, kültür
ve kaynak yetersizli¤idir. ‹yileﬂtirme bahçelerinin
tarihçesi incelendi¤inde de görülebilece¤i gibi bu
durum bir halk hareketidir ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, derneklerin ve vak›flar›n önderli¤inde
günümüzdeki seviyeye gelebilmiﬂtir.
Ülkemizdeki sivil toplum örgütleri, dernekler
ve vak›flar birlikte, yerel yönetimleri, devlet kuruluﬂlar›n›, sosyal hizmet kuruluﬂlar›n›, askeri kurumlar›, gönüllü kuruluﬂlar› ve üniversiteleri bu
konuyla ilgili çal›ﬂma yapmaya yönlendirip, konunun “Ülke Sa¤l›k Sistemi” kapsam›na al›nmas›n›
ve daha bilimsel, daha geniﬂ ve özel bir alanda
konunun geliﬂmesini sa¤layabilirler. Böylece,
hem projenin ekonomik boyutunda hem de kullan›m›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› aç›s›ndan önemli oranda geliﬂme sa¤lanabilir.
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Tasar›mda Dikkat!
Z. ﬁebnem Ak›n
‹ç Mimar ve Peyzaj Mimar›
Bir peyzaj mimar› iyleﬂtirme bahçelerinin tasar›m›n› yaparken, profesyonel terapistler ve oyun liderleri, bahçe terapistleri, psikologlar gibi farkl›
disiplindeki uzmanlardan destek alarak, belli ilkeler do¤rultusunda tasar›m›n› yapar. Örne¤in, alan
planlamas›na çok dikkat etmek durumunda. Bahçenin güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan ve k›ﬂ rüzgâr›ndan korunmas›n› sa¤layacak biçimde bir tasar›m yapmal›.
Çünkü bitkiler yaﬂamda kalabilmek için güneﬂ ›ﬂ›¤›na gereksinim duyar ve ayr›ca k›ﬂ aylar›nda bile
çocuklar›n aç›k havada oynamas› gerekebilir. Kullan›c› çocuklar›n baz›s› tekerlekli sandalye ya da
nakil arac› kullanmak zorunda olabilir. Bu durumda bahçenin olabildi¤ince düz bir zemine planlanmas› gerekiyor. Ayr›ca tasar›mda, arsan›n do¤al
özelliklerini de korumak gerekiyor. Çünkü, yetiﬂmiﬂ a¤açlar, yeryüzüne ç›km›ﬂ kayalar ve dereler
gibi do¤al özellikler, alan›n do¤al kimli¤inin anlaﬂ›lmas›n› sa¤lad›klar› için korunmal›. Ayr›ca do¤al
oluﬂumlar, a¤açlar›n sa¤lad›¤› gölgelikler gibi rahatl›klar da sa¤l›yor. Yan› s›ra, do¤all›¤›n korunmas› sayesinde yeni ekilen bitkilere de en iyi koﬂullar sa¤lan›yor.
Planlama yaparken bahçenin konumu da dikkate al›nmal›. Bahçeyi hasta odalar›na göre konumland›rma çok önemli. Çünkü aç›k havaya ç›kamayan çocuklar için, pencereden görülen bahçenin görünümü bile son derecede önemli. Bahçeden bitkileri içeri taﬂ›yarak ve içeride çocuklar taraf›ndan haz›rlanan bitkileri de d›ﬂar›ya alarak, çocu¤un iç ve d›ﬂ mekan aras›nda iliﬂki kurmas› sa¤lanabiliyor. Bahçenin oyun odas›na yak›n olmas›
hem çocuk yaﬂam› uzmanlar›n› hem de bahçe terapistlerini zaman ve enerji kayb›ndan da kurtar›yor. Çünkü onlar araç-gereçlerin parçalar›n› ve
oyun araçlar›n› içeri ve d›ﬂar› taﬂ›mak zorundalar.
Bahçe, hastane giriﬂinden de görülebilir olmal›. Böyle oldu¤u zaman, özellikle hastaneye ilk defa geliniyorsa, hastalara ve ziyaretçilere s›cak bir
karﬂ›lama etkisi yarat›yor.
Hastane bahçesi d›ﬂar›dan izinsiz giriﬂi engelleyecek ﬂekilde konumland›r›lmal›, yani güvenli olyükseltici bir dinlenme ortam› oluﬂturur. Çocuklar›n› tekerlekli sandalyede getiren aileler
dikkate al›nd›¤›nda, bahçe, hastane ortam›n›n d›ﬂ›nda çok say›da dikkat da¤›t›c› ve oyalay›c› eleman›n oldu¤u bir yerde aileye çocukla etkileﬂim olana¤›n› verir. Hastanede
kriz durumunda olan çocu¤un ailesi ya da
evlad›n› yitirmiﬂ ac›l› aileler için de iyileﬂtirme bahçesi, sakin, özel köﬂeleriyle huzur bulunan yerlerdir. Bahçeyi görevliler de kullanabilir. Bahçe, sakinlik ve huzur arayan görevliler için de hizmet verir.
Bütün bu yararlar dikkate al›nd›¤›nda
bahçelerin tasar›m›nda kullan›c› gruplar›,
iliﬂki çeﬂitleri, kullan›c›yla bahçe peyzaj› aras›ndaki iliﬂkinin derinli¤i ve t›bbi bir kuruma
ba¤l› olup olmamas› gibi durumlar göz önüne al›narak farkl› farkl› iyileﬂtirme bahçeleri
tasarlan›r. Örne¤in, “formal terapi bahçesi”,
hangi terapi yap›lacaksa bahçe o terapi çeﬂidinin gereksinimi gözetilerek özel bir alan

mal›. Çocuklar, aileler ve di¤er kullan›c›lar, her
türlü rahats›z edici olaylara ve istenmeyen toplumsal etkileﬂimlere karﬂ› korunmal›. E¤er, mekan
çok geniﬂ bir kitlenin kullan›m›na sunulacaksa,
tek giriﬂ, elektronik kontrol yöntemleri gibi güvenlik tedbirleri al›nmal›.
Bahçe, yaz güneﬂine karﬂ› koruyucu gölgeliklere sahip olmal›. Çocuklar zaten çok hassas cilt
yap›s›na sahipler; bu durumda hareket kabiliyeti
k›s›tl› olan çocuklar güneﬂ ›ﬂ›nlar›na karﬂ› iyice korunmas›zlar. Bu nedenle bahçede a¤aç cinsleri
özenle seçilmeli ve gölge amaçl› kurulmuﬂ yap›lar
faaliyet alanlar›yla ba¤lant›l› olarak, ›l›k ve so¤uk
mevsimlerde güneﬂ ›ﬂ›¤›n› almas›n› sa¤layacak ﬂekilde tasarlanmal›. Bunun gibi bahçe tasarlarken
di¤er iklimsel özellikler de dikkatte al›nmal›.
Tasar›mda bahçeye giriﬂ ve ç›k›ﬂ da çok önemli. Çocuklar, özellikle ilk defa geliyorlarsa, burada
kendilerini evlerindeki gibi rahat hissetmeli, arkadaﬂça yaklaﬂ›mlarla karﬂ›lanmal›lar. Bu durum
heykeller, banklar, e¤lendirici kemer alt› yollar› ve
renkli bitkiler gibi objelerin yerleﬂtirilmesiyle sa¤lanabiliyor.
Bahçenin tasar›m›nda ulaﬂ›labilirlik ve kullan›labilirlik de dikkate al›nmal›. Bahçeyi her çocu¤un eﬂitçe kullanabilmesi ve deneyimlerini paylaﬂabilmesi için bahçe evrensel olarak tasarlanmal›.
Örne¤in, deneysel faaliyetlerin oldu¤u alanlar›n
yüksekli¤inin olabildi¤ince bu tür araçlar›n yüksekli¤ine göre tasarlanmas› gerekmekte. Duyma
ve görme bozuklu¤u olan çocuklar›n ihtiyaçlar›,
yank›lara, dokunma duyusuna hitap eden yönlendirmelerle ve yol bulma sa¤layan kokulu iﬂaretlerle sa¤lanabilir. Göz ameliyat›n›n ard›ndan çocuklar geçici körlük yaﬂayabilirler. Sa¤l›k merkezleolarak tasarlan›r. “Nonformal oyun ve bitkisel terapi bahçesi”nde, bahçe tasar›m› ve uygulama sürecinde çocuklar›n ve ailelerin aktif kat›l›m› dikkate al›n›r. Bahçe çocu¤un
kendi tercihleriyle özgür ve çeﬂitlilik içeren
hareketlerde bulunmas›na olanak tan›yacak
özelliklerdedir. Terapi programlar› da, çocuk
yaﬂam› uzmanlar› taraf›ndan geliﬂtirilir.
Tekerlekli sandalye ile gezinti ve çal›ﬂma

rinde, kal›c› görme bozuklu¤u olan çocuklar da
hasta olarak bulunabilir. Koruyucu bir önlem olarak, bahçe tasar›m›ndaki ç›k›nt›l›, keskin hatlar›
olan nesneler kontrol edilmeli. Yaya yolundaki dönemeçler belirgin ﬂekilde iﬂaretlenmeli ve yumuﬂak dönüﬂler yap›lmal›. Örne¤in, güçlü kokusu
olan bitkilerin alan içerisinde belli noktalarda bulundurulmas›, çocuklar›n o bitkinin yak›n›na geldiklerinde alan›n neresinde olduklar›na dair fikir
sahibi olmalar›n› sa¤layabilir.
Çocuklar›n istediklerinde yaln›z kalabilmeleri,
istediklerinde aileleriyle beraber olabilmelerini
sa¤layacak farkl› mekanlar da yarat›lmal›. Bahçede, özel etkinliklerin yap›ld›¤› ya da sahnelendi¤i
ortamlar da olmal›.
‹yileﬂtirme bahçeleri, operasyon sonras›, onkoloji ve psikiyatri hastalar›; duygusal, ö¤renme, fiziksel, duyumsal ve geliﬂme engelli çocuklar; geçici ve kal›c›, uzun dönemli bir yerde kalan çocuklar gibi her gruptan çocu¤a hizmet verebilmeli.
Bahçe çocuklara, duygular›n›, ellerini kullanacaklar› faaliyetler arac›l›¤›yla do¤ayla etkileﬂim kurabilecekleri seçenekler de sa¤lamal›. Do¤al ortam olabildi¤ince çok çeﬂit bitkileri içermeli. Bu
bitkiler, ilkbahar›n baﬂ›ndan sonbahar›n sonuna
kadar y›l boyu performanslar›na göre seçilmeli. Y›l›n her zaman›nda, bahçede yeni bir do¤a olay›
gerçekleﬂtirilebilmeli. Çiçekler, meyve ve di¤er bitkiler, hasatlanabilen ve çocuklar taraf›ndan do¤rudan do¤ruya oyun nesneleri olarak kullan›labilecek olan türler olmal›.
Bahçede bulunan hayvanlar, çocuklar üzerinde
büyüleyici rol oynar ve çok güçlü tedavi edici etkisi vard›r. Bu nedenle tasar›mc›, bahçede evcil ya
da evcil olmayan hayvanlara rahatl›kla yaﬂayabilece¤i ortamlar sunmal›.
Çocuklar›n oyunundaki temellerden biri çevreyi kendi amac› do¤rultusunda kullanabilme arzusudur. Tasar›mc› küçük vagonlar› etrafta hareket
ettirilebilir ya da içinde oyuncaklar olan bir kum
sand›¤› hastalar ve onlar›n hasta olmayan kardeﬂleri için neﬂe kayna¤› olabilir.
Bahçenin tasar›m›nda bahçe terapistlerini,
toplum sanatç›lar›n›, oyuncular› ve çocuklarla çal›ﬂmay› arzulayan animatörleri çekecek düzenlemelerin yap›lmas›na da özen gösterilmeli.

“Informal, gezinti bahçesi”nde, yürüyüﬂ,
gizlilik, oturma, sosyalleﬂme ve renk, kelebek
uçuﬂlar›, kuﬂ sesleri, doku gibi duyumsal ilgilere de¤iﬂik düzenlemelerle olanak sa¤lan›r.
Çocuklar, aileler ve görevliler için stresi
azaltmada, keﬂfetmede, iyileﬂmede, meditasyonda, huzurda ve rahatlamada çok önemli
rol oynar. Bu tip bahçelerde özel çocuk alanlar› içeren yüksek kalitede estetik çevre tasarlan›r.
“‹letiﬂim temelli, çok kullan›ml›, çok
amaçl› bahçe”yse, hiç varolmayan bir ﬂeyi çocu¤un belirli potansiyelleri üzerine inﬂa etmesini sa¤layan bahçelerdir. Genellikle farkl›
gruplar›n ortak kullan›m›n› içerir.
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