Editörden
Travma ve yarattýðý sonuçlar üzerine çalýþmak her daim cesaret isteyen bir þeydi. Tarihi, travmalar ta
rihi olan, özellikle anlamlandýrýlmamýþ, bilgi iþleme süreci halen tamamlanamamýþ, etkileri bir biçimde
süren, yeni travmalara zemin hazýrlayan travmatik yaþantýlarla bezeli bir ülkede yaþýyoruz. Marmara
depremi öncesinde travma ve travmatik stres ile uðraþanlar politik anlamda da risk içeren iþkence ve
siyasal þiddet ile ilgili konulara yoðunlaþmýþtý. Sürmekte olan 12 Eylül darbesinin yarattýðý toplumsalsiyasal deðiþimin izleriyle, iþkence ve ruhsal sonuçlarýyla, kronik TSSB'yle, iþkencenin kiþilik üzerinde
yarattýðý yýkýmlarla ilgili çalýþmalar yoðundu. Ýþkencecinin psikolojisi ilgi alanýndaydý. Ýnsan haklarý
savunucularýnýn bu çalýþmalarýna psikiyatri topluluðunda burun bükerek bakýldýðýný, mesleðin siyasallaþtýrýldýðýný söyleyerek bir resmi ideoloji söylemiyle travma ve iliþkili ruhsal bozukluklar ile uðraþanlarý
küçümseyenler olduðunu hatýrlýyorum. Ama ne zaman ki Marmara ve ardýndan Düzce depremi oldu,
on binlerce insan öldü, yüzbinlerce yaralandý ve milyonlar örselendi, burun bükenler baþta olmak üzere
bir çok kiþi travma ve TSSB üzerine araþtýrmalara yönelerek travma uzmaný oldu. Travmanýn etkilerini
steril bir akademik çerçevede hapsetmeye gayret ederek. Böyle de olsa bu çalýþmalarýn travma lite
ratürüne önemli katkýlarýnýn olduðunu belirtmeliyim, ama örselenen insanlarýn hayatýna ne kadar
dokunduðu konusunda çok emin deðilim. Bu süreç ayrýca etik bir pencereden tartýþýlmaya da ihtiyaç
duyuyor.
Türkiye travmalarýndan kurtulamadý. Etkilerinden de. Marmara depremi gibi büyük bir depremin izleri
ile boðuþurken ülkemiz, savaþlarýn, katliamlarýn, patlamalarýn, terörist eylemlerin, çatýþmalarýn, kadýna ve çocuða yönelik þiddetin, iþ kazalarýnýn, çalýþma yaþamý ile ilgili sorunlarýn, siyasal baský, ötekileþtirme ve þiddetin ve daha bir sürü þeyin; son olarak ta yüzlerce insanýn öldüðü ve yaralandýðý,
"askeri mi, deðil mi, kim yaptý?" nýn tartýþýldýðý bir darbe giriþiminin orta yerinde kaldý. Uzun zamandýr
süren toplumsal kutuplaþma, çatýþmalý söylem ve siyasal belirsizlik, bu olay sonrasýnda da artarak
sürmeye devam ediyor. Birçoðunuz klinik uygulamada deneyimliyorsunuzdur, doðrudan gündemi
iþaret ederek ruhsal yakýnmalar sergileyen ve psikiyatriye baþvuran, doðrudan ya da dolaylý olarak
örselenen, bu belirsizlikle kaygýlarý çok yükselen, ruhsal çökkünlük yaþayan, iliþki ve iletiþim sorunlarý
ve daha birçok ruhsal sorunu olan insanlarýn baþvurularý giderek arttý.
Hekim her zaman þiddetin karþýsýnda olmalýdýr. Demokrasiyi engelleyen, demokratik yaþamý ortadan
kaldýran her türlü darbenin ve giriþimin karþýsýnda olmalýdýr. Onun kendisiyle ilgili karar verme hakkýna
saygý göstererek insan yaþamýnýn niteliðini artýrmaya yönelik mesleki-bilimsel çabalarýný sürdürmelidir.
Her daim barýþýn yanýnda olmalýdýr. Ýnsancýllýk, eþitlikçilik, tüm canlýlarýn yaþam hakkýna saygý göstermek onun temel ilkeleri içinde yer almaya devam etmelidir.
Ýçinde bulunduðumuz bu travmatik dönemde insancýllýk, mesleki dayanýþma, travmanýn etkileri üze
rine araþtýrmalar yapma, travma maðdurlarýna psikososyal destek verme, bunun bir saðlýk hakký olarak
kamu hizmetine dönüþtürme, þiddetsiz ve travmasýz bir dünya kurmak için bilimsel-eðitsel ve mesleki
bir çaba sergileme ve daha bir çok konuda daha kapsamlý tartýþmalara büyük gereksinim olduðunu
düþünüyorum.
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