Editörden
Bilim ve sanatýn iliþkisi düþün dünyasýnýn vazgeçilmez ve bitmeyen tartýþma alanlarýndan biri. Farklý
kuramsal çerçevelerden de olsa, bu yaklaþýmlar birbirini teðet de geçse, bu iliþkinin açýklanmasýnda
yoðun bir gayret içinde olduklarýný her iki alanda ürün veren düþünür ve araþtýrmacýlarýn söyleminde
görüyoruz. Sanatýn içindeki bilimi irdeleyen ve tarihe iz býrakmýþ bestecilerin, ressamlarýn ve edebiyatçýlarýn yapýtlarýnda bunun izlerini sürenlerin görünür kýldýklarý matematik ve fizik gibi bilimsel öz son
derece dikkat çekici. Lautrec' in resimlerindeki geometri, Rembrandt'ýn yapýtlarýndaki fizik yasalar,
Beethoven ve Mozart'ýn müziðinin týnýlarýna gizlenmiþ ve notalara bürünmüþ, Nazým' ýn,
Mayakovski'nin dizelerinde, Metin Altýok'un hesap iþi þiirlerinde müzikal bir estetikle gezinen matematik, Dostoyevski'nin yapýtlarýndaki bilimsel gözlem. Hepsi bunun özgün örnekleri. Peki bilimin içindeki sanat? Acaba nerede gizleniyor, ya da bilimsel bir çalýþmanýn hangi kavþaðýnda bekliyor? Elbette
dilinde. Söyleminde. Bilimsel çalýþmanýn dili, bir araþtýrmanýn sunuluþundaki söylemin edebi niteliði bu
araþtýrmayý akademik dilin kuruluðundan uzaklaþtýran ve hayatýn içinden kýlan, zihni bütünleþtiren bir
nitelik oluþturuyor. Bu sanatsal yaratým özellikleri, inþa edilen edebi dil, sosyal bilim araþtýrmalarýnda
daha fazla yer buluyor. Peki týp alanýndaki çalýþmalar bu eðilimin uzaðýnda mý? Týp alanýndaki araþtýrmalarda bu istenmeyen bir durum mu? Aslýnda bu tartýþýlmayý fazlasýyla hak ediyor. Týp dallarý içinde
bu bilimsel çalýþmanýn içindeki sanata en yakýn alan psikiyatri gibi görünüyor. Son yýllarda revaçta olan
biliþsel bilim, ya da nöro felsefe, nöro-psikanaliz buna en yakýn alanlar. Bu alanlar Bilim ve sanat bütünleþmesine özgün örnekler sunuyor. Nancy Andreasen'in yaratýcý beyin ile ilgili, Schactel'in belleðin
sýnýrlarý ile ilgili kitaplarý, psikiyatri topluluðunun yakýndan tanýdýðý, ülkemizin yüz aký, onurlu bilim insanlarýndan olan Cem Kaptanoðlu'nun, resim, sinema, edebiyat ve þiir ve daha bir çok konu ile ilgili özgün
çözümlemeleri bilim ve sanat buluþmasýna örnekler oluþturuyor.

Psikiyatrinin uðraþtýðý alan ve kullandýðý dil araçlarý açýsýndan bakýldýðýnda sahip olduðu bu ayrýcalýklý
özellik özellikle olgucu-pozitif bilim anlayýþýnýn indirgemeci kýskacýnda kötürümleþme riski yazýyor.
Ýnsani olaný nesneleþtiren biyolojik indirgemeci bir araþtýrma pratiðinin biçimlediði kuru akademik dil,
dilin yaratýcý kimliðine ve zengin varlýðýna yönelik körleþmeye yol açýyor. Uzun yýllar önce travma ve
TSSB ile ilgili yazdýðým bir yazýnýn giriþ ve tartýþma kýsmýnda yer alan edebi ifadeler hakem tarafýndan
eleþtirilmiþ ve bir akademik yazýda bu tarz ifadelerin yer almasýnýn uygun olmadýðý öne sürülmüþtü.
Oysa bu bakýþ açýsý soðuk, uzak ve insana dokunmayan bir bilim dilinin tek dil olduðu yanýlsamasý
yaratýyor. Bilimsel dilde özleþme kadar, yabancý sözcüklere Türkçe karþýlýklar üretmek kadar dilde
felsefi bir derinlik yaratma, güçlü edebi bir dil üretme de öncelikli bir uðraþý olmalýdýr.

Dergimize gelen yazýlarýn dili güçlendiren ve felsefi derinlik katan nitelikler taþýmasý bizi mutlu ediyor.
Psikiyatri yazýnýnýn geliþmesinde sorumluluk hisseden Klinik Psikiyatri Dergisi olarak bu duyarlýðý içinde
barýndýran yazýlarý, araþtýrmalarý, derlemeleri, olgu tartýþmalarýný, tez ve kitap tanýtýmlarýný, kongre
deðerlendirmelerini, psikiyatrinin güncel sorunlarýna deðinen görüþ yazýlarýný, yayýnlanan makaleler ile
ilgili görüþ, öneri, eleþtiri ve deðerlendirme içeren editöre mektuplarý, siz deðerli meslektaþlarýmýzdan,
ruh saðlýðý alanýnda çalýþan tüm meslek gruplarýndan, dolaylý ve doðrudan alana katký saðlayan tüm
bilim dallarýndan bekliyoruz. Unutulmamalý ki, dergimiz bu katkýlarla güçlenecektir.
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