Editörden
Bilim özü gereði politiktir. Üretilen bilimsel bilginin egemen yapýnýn gereksinimlerine hizmet eden bir nitelik edinmesi, ona politik bir iþlev yükler. Buna raðmen saðlýk bilimlerinde, týp alanýnda ve özel olarak
psikoloji ve psikiyatride üretilen bilimsel araþtýrmalarýn üretilme ve yayýnlama süreci, güncel politik
süreçlerden doðrudan pek etkilenmez, ya da güncel politik çalýþmalara doðrudan dokunan çalýþmalar bilimsel dergilerde kolaylýkla yer almaz.

Özellikle ülkemizde týp ve psikiyatri alanýnda yapýlan çalýþmalarda çoðunlukla politik bir konuya deðinmek,
irdelemek ya da politik bir sorunun yanýtýný aramak gibi bir motivasyon pek yoktur. Ne yazýk ki ülkemizde
daha çok akademik yükseltme gereksinimlerinin ýþýðýnda biçimlenen, uluslararasý indekslerde yayýnlanma
arzusunun biçimlediði bir makale yazým uðraþýsý ve çoðunlukla da uzmanlýk, yüksek lisans ya da doktora
tezlerinin dinamiðiyle dönen bir makale üretim süreci vardýr.

Belirli bir alanda bilimsel bir sorunun peþinden koþup, özgün bir kuramsal yanýt oluþturmaya olanak veren
çalýþmalardan öte, daha önce ve daha çok yurt dýþýnda yapýlan çalýþmalarý teyit eden, doðrulayan ya da
onlarýn kanýt gücüne katký saðlayan "tekrar" araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Halen biyolojik araþtýrmalar daha
çok ilgi çekmekte ve raðbet görmektedir. Psikiyatri araþtýrmalarýnda "biyopsikososyal"in þiþkin "biyo" sunun
egemenliði sürmektedir.

Toplumsal ve siyasal arka planý olan bir sorunun peþinde koþsanýz ve bunu özgün bir araþtýrma deseni ile
hayata geçirseniz bile, bu araþtýrmalarýn sonuçlarýný kongrelerde sunabilme, özellikle ödüle deðer araþtýrmalar içinde ve dergilerde yer bulma þansý pek görülmemektedir. Yakýn zamanlarda bazý kongrelerde yer
alan ve eleþtirel yaklaþýmý olan, sistemi eleþtiren akademisyenlerin konuþmalarý iptal edilmiþ ya da programlardan çýkarýlmýþlardýr. Bu içselleþtirilmiþ sansür, bilimsel bilgi paylaþýmýnýn evrensel niteliðini ve
düþünce üretme özgürlüðünü zedeleyen örnekler olarak ne yazýk ki tarihe yazýlmýþtýr.

Bu konu yanýnda, akademiyi yöneten otoritenin bilimsel çalýþma üretimine yönelik baskýlarý son günlerde
politik bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Siyasi otorite kimin hangi alanda bilimsel bir çalýþma üreteceðine, bilimsel bir dergide kimin yazýsýnýn yer alýp kimin alamayacaðýna yüksek öðretimi yöneten kurumlar aracýlýðýyla müdahale etmektedir. Oysa bilimsel bir dergi, bilimsel bir araþtýrma ve makaleyi bilimsel
özgürlük, evrensel etik deðerler çerçevesinde deðerlendirerek, yayýmlanma sürecine sokma sorumluluðundadýr. Bu, bilimsel bilgi üretiminin, düþünce özgürlüðünün bir gereðidir.
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Bilimsel yayýncýlýk yapan tüm kurumlarýn, dergilerin bu konuda duyarlý olmalarý, etik bir duruþ
sergilemeleri gerekli ve önemlidir. Pragmatik bir yaklaþýmla güncel siyasetin gereklerine göre yayýn politikasýný biçimleyen bir dergi deðil; Türkiye Psikiyatri Derneði'nin de þiarý olan "Bilim, Etik, Dayanýþma"
ilkelerini gözeten, bilimsel ilkelere ve etik deðerlere önem veren, bilimsel bilgi üretme sürecinde düþünce
özgürlüðünü savunan ve ayrým yapmaksýzýn tüm insanlarla birlikte dünyada yaþayan tüm canlýlarýn
yaþamýný saðlýklý kýlacak bir bilgi üretimini destekleyen bir dergi, gücünü deðerini ve saygýnlýðýný koruyacaktýr.
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