Editörden
Hakikat acý verdiði kadar da iyileþtirir

Bir hakikat kaybý yaþadýðýmýz dönemdeyiz. Hakikatin elimizden kayýp gittiði ve yalanýn renkli bir bulut gibi
hayatýn ve gerçeðin üzerine çöktüðü bir dönemde. Güncel siyasetten ekonomiye, bilimden felsefeye
hakikatin ayaðýnýn kaydýðý bir dönemdeyiz. Genel saðlýk ortamýndan ruh saðlýðý alanýna "hakikatin" bir
kurgu olarak inþa edildiði ve pazarlandýðý bir süreçte. Aslýnda uzun yýllardýr bu inþa edilen ve pazarlanan
gerçeklik, kapitalizmin bir gereði olarak gündelik yaþamýn içine yerleþtiriliyor ve tüketime yönelik yeni bir
insan davranýþý modelini biçimliyordu. Þimdiki öyle deðil, tek referansý olan, muhafazakârlaþtýrýlan ve a
priori doðruluðu kabul edilen, siyasetin egemenliðindeki yalanýn köleleþtirdiði bir gerçeklik. Bu gerçeklik
Hannah Arendt'in deyimiyle aktif ve agresif bir inkar becerisini içeriyor. Pasif olarak açýk olduðumuz hata
ve yanýlsamalardan, belleðimizin çarpýtmalarýndan, duyusal ve zihinsel iþlevlerimizin eksikliklerine
atfedilebilecek diðer her þeyden açýkça farklý bir inkâr (1).
Kandýrma hiç bir zaman mantýða ters düþmez diyor Arendt. Yalanlar çoðu zaman gerçeklikten çok daha
makul, akla çok yatkýn olabilir, çünkü yalancý izleyenin ne duymak istediðini ya da nasýl bir beklenti içinde
olduðunu önceden bilmenin büyük avantajýna sahiptir. Oysa gerçeklik bizi ummadýðýmýz þeylerle
karþýlaþtýrmak gibi rahatsýz edici bir alýþkanlýða sahiptir (1). Hakikat acý vericidir oysa. Bu yalan dünya
içinde de hakikati savunmak ve aktarmak giderek tehlikeli hale gelir (2). Fakat yalancý, normal koþullarda
gerçekliðe en sonunda yenik düþer diyor Arendt.
Yalanýn kendisine zarar vermeye baþladýðý nokta hakikat ile yalaný birbirinden ayýran çizgiyi hiçe saymak
zorunda býrakýldýðý nokta da gerçekleþir bu. Hayatta kalmak bu önünüze sunulaný gerçek kabul etme,
doðru sayma, ona inanýyormuþ gibi yapmanýza baðlýysa size sunulanýn hakikat mi yalan mý olduðunun
önemi kalmaz (1). Güvenilir hakikatin bilimsel alandan tamamen çýkmasý dengeleyici unsurun da ortadan
kalkmasý anlamýna gelecektir. Bunun sonucu, bilimde, psikiyatride, psikoterapi de ciddi bir eksen kaymasýdýr.
Bilimsel hakikati tartýþýrken, bir hakikat arayýþýný amaç edinen bir araþtýrma yazýsýný, bilginin özetlenerek
yararlý biçimde kullanýmýný saðlayan derlemeleri, deneyim paylaþýmýný içeren ve tedavi becerilerine katký
saðlayan olgu sunumlarýný deðerlendirirken bu dengeyi aramak, güvenilir bir hakikate ulaþma yönündeki
içten, etik ve bilimsel çabayý, yetkinliði görmek önemlidir. Bilimsel araç ve yöntemleri (kötüye) kullanarak
bir hakikat görüntüsüyle yalaný üreten ve pazarlayan, hegemonyanýn denetimindeki bilim ve bilimci, ürettikçe kendi yalanýna inanan ve bunu en ýsrarlý biçimde savunan bir noktaya geliyor. Burada Arendt'in
anlatýsýna yeniden baþvurmak gerekiyor. Arendt, akla yatkýn bir hipotez ile onu doðrulamasý gereken olgu
arasýnda ayrým yapmayý baþaramamanýn, yani hipotezleri ve "teorileri" gerçekliði kanýtlanmýþ olgularmýþ
gibi ele almanýn -bahsi geçen dönemde- psikoloji ve sosyal bilimler alanlarýnda salgýn haline geldiðini, bu
gerçeklikten koparma ve sorun çözmenin hoþ karþýlandýðýný ve (bilime-siyasete) içkin haline geldiðini belirtiyor. 1967 yýlýnda kaleme aldýðý bu düþüncelere günümüzde ziyadesiyle geçerliliðini koruyor.
Bu noktada, dönüþen bu bilime, bilimciye, siyasete onurlu ve etik bir karþý duruþ sergilemek gerekiyor.
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Hakikat rahatsýz ettiði, acý verdiði kadar iyileþtiricidir. Nesnel olanýn bireydeki, bireyin bilincindeki, zihnindeki ve iç dünyasýndaki yansýmasý olan öznel hakikat-imiz bu direnci eyleme dönüþtürecek duyarlýlýða
ve güce sahiptir.
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