Editörden
Son derece naif bir soru. Bilimsel araþtýrma neden yapýlýr? Neden bir sorunun ardýna takýlýr bir araþtýrmacý ve yanýtýný
bulmak için bir yorucu bir uðraþý içine girer? Özellikle ülkemizde bilimsel araþtýrma yapmaya baþladýðýnýzda bilimsel
araþtýrma kavramýnýn niteliði ve algýlanmasý, içinde bulunduðunu akademik ve politik koþullar sizi bir debelenmeye doðru
iter?
Peki,araþtýrýlmak istenen soru kimin sorusudur? Hayatý anlamaya çalýþanaraþtýrýcýnýn mý? Bilimsel bir merakýn ürünü
müdür? Toplumsal yararlýlýðý temel alan ve yaþamý kolaylaþtýrýcý buluþlarý geliþtirme çabasýnda olan bir bilim insanýnýn
zihnini devinimi mi?Yoksa ekonomi-politik süreci yöneten ve kültür, sanat ve bilim dünyasýný biçimlendiren egemenlerin
karlarýný büyütme arzusunun itkisi mi? Bilimi kuþatarak kendini egemen kýlan siyasi iktidarýn yönlendirmelerine izin veren
giriþimleri mi?
Bu özelikle Türkiye için üzerine tartýþýlmasý gereken önemli bir konudur. Bugün ülkemizde araþtýrmalarýn çoðu akademik
yükseltme amaçlý ve daha çok niceliksel bir düzeyi tutturmak amacýyla üretilen araþtýrmalardan, yine bu baðlamda kimlik bulan yüksek lisans, doktora ve uzmanlýk tez çalýþmalarýndan oluþuyor. Bu araþtýrmalar da zamansal ve teknik sýnýrlýlýklar içinde, çoðunlukla özgün sonuçlara ulaþmayý deðil bir akademik aþamayý tamamlayýcý bir güdülenmeyi içerecek
biçimde yapýlýyor. Bu araþtýrmalar her zaman da ulusal ve uluslararasý yayýn olmaniteliðikazanmýyor. Nedenlerden biri de
araþtýrmalarýn bu acelecilikten kaynaklanan niteliði. Ama tek neden deðil. YÖK ve ÜAK'ýn akademik yükseltmelerde
tanýmladýðý standartlar bir yandan geliþirken bir yandan Türkiye'nin gereksinimlerinikarþýlayacak, ülkeden yaþanan olay,
olgu ve geliþmeleri anlaþýlýr kýlacak araþtýrmalardan çok batýnýn, Amerikan biliminin ihtiyaçlarýna yanýtverme çabasýnda
olan araþtýrmalarýn daha çok üretilmesine yol açýyor. Çünkü uluslararasý yayýn olma þansý ancak bu þekilde olanaklý oluyor. Türkiye'nin psikiyatri gündemini oluþturan araþtýrmalar kolay kolay yayýnlanamýyor. Ýlaç endüstrisinin ve saðlýk
teknolojisinin yönlendirici olduðu alana iliþkin araþtýrmalar, daha çok biyolojik araþtýrmalarýnyayýnlanma þansý bulunuyor. Türkiye Psikiyatri Derneði dâhil ve diðer birçok dernek ve kurum tarafýndan verilen ödüllerde hemen her zaman biyolojik temeli araþtýrmalar ilk sýralarý kapýyor. Toplumsal alana deðinenaraþtýrma baþvurularý da az. Araþtýrmacýlar, uzun
zahmetli, kesitselolmayan, geleceðe dönük yada sosyal bilimlerin yöntembilimsel yaklaþýmlarýný da içeren araþtýrmalarýn
yok denecek kadar az olduðunu da görüyoruz. Ödüllendirilmeyen ve çok önemli bilimsel sonuçlara ulaþsa dabu sonuçlarýn
para etmediði zor zahmetli araþtýrmalara giriþmiyor.
Bu tartýþmayý açmakistedim. Çünkü uzun süredir yayýnlanmamýþ, yeniden doðal hýzýný yakalamaya çalýþan, özgün araþtýrma sorularýnýn yanýtýný bulan nitelikli yazýlara bugüne dek yaptýðý gibi yeniden ev sahipliðiyapma çabasýnda olan bir
derginin çiçeði burnunda editörüolarak psikiyatriyayýncýlýðý ile ilgili bir tartýþmayý baþlatmak istedim. Emeði ve yetkinliði
ile Klinik Psikiyatri Dergisini nitelikli, hem asistan eðitimi hem de bilimsel bilimsel tartýþmalarýn mecrasý yapan onursal
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editörümüz Prof. Dr. Nevzat Yüksel'in ve emek veren tüm yayýn kurulu üyelerinin býraktýðý yerden almak ve üst noktalara
taþýma sorumluluðunutüm editörler ve yayýn kurulu olarak hissettiðimiz için..
2015 yýlýnýn ilk sayýsýyla eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz. Bu yýlýn diðer sayýlarý da büyükoran da hazýr. Onlarý da
çok kýsa zamanda yayýnlayarak okuyucu ve araþtýrmacýlarýmýzla buluþmayý arzuluyoruz. Dergimizin web sitesinin de
yenilendiðini, makale göndermenin, takip etmenin ve makalelere ulaþmanýn çok kolaylaþtýðýný vurgulamak isterim. Daha
önceki sayýlarýn yeni web sitesine yükleneceðini ve elimizden geldiðince kýsa bir zaman diliminde bunu tamamlayacaðýmýzý, önceki yazýlara ulaþmayý yeniden olanaklý kýlacaðýmýzý da belirtmek isterim. Bu derlenme sürecinde
dergimizegelen yazý sayýsýnýn çok artmýþ olmasý, meslektaþlarýmýzýn bu zorunlu ara veriþ sürecinde bile dergimiz olan
ilgisini yitirmemiþ olmasý bizi çok mutlu kýlmaktadýr.
Yeni sorular ve hep birlikte yanýtlarýný arama arzu ve çabasýyla deðerli katkýlarýnýzýn sürmesini diliyorum.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya
Editör
Editörler ve Yayýn Kurulu adýna
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