Editörden

Bilimsel dergiciliðin geçirdiði evrim ne yazýk ki bilime yön veren ekonomi politikanýn ve siyasetin etkisi
ve kimi zaman da kýskacý altýnda kalýyor. Bu kimi zaman doðrudan baský unsuru olarak, kimi zaman da
dolaylý biçimde dergilerin tutum ve yaklaþýmlarýný deðiþtirmelerine, farklý önlemler almalarýna yol
açarak kendisini gösteriyor. Yaþanan bu sýkýþmadan kurtulmak ya bu sýkýþmayý yaratan sürece karþý
durmak ve eleþtirel bir duruþ sergilemek ya da geri çekilmek biçiminde zuhur ediyor. Bu nokta çoðunlukla bilimsel ilke ve etik deðerlerden geri adým atmaya yol açan durumlar yaratýyor.

Toplumsal yararý gözeten ve üretilen bilimsel bilgiyi evrensel insanlýk deðerleri baðlamýnda kamu
yararýna etkiler yaratmasý için sayfalarýnda yer vermeye çalýþan bir derginin bu noktada sergileyeceði
tutum ve davranýþ son derece önemlidir.

Bilimsel dergilerde de ticarileþme yeni-liberal kapitalist politikalarýn etkisi altýnda giderek yaygýnlaþmaya baþladý. Özellikle uluslararasý tarama indekslerinde olan ve akademik yükseltme ölçütleri içinde
adlarý geçen dergiler, artýk sayfalarýný çok yüksek ücretler karþýlýðýnda yazarlara açmaya baþladýlar.
Bilimsel bir araþtýrmaya sayfalarýnda yer vererek saygýnlýk kazanan bir dergi bu konumunu deðiþtirip
yazarýn saygýnlýk kazanacaðý ve bunu yüksek bir bedelle elde edebildiði bir markaya dönüþtü. Bir bakýma "Paran kadar konuþ" ya da Nasrettin Hoca'nýn ünlü fýkrasýndaki gibi "Parayý veren düdüðü çalar"
ifadesini doðrulayan, geçerli deðer kýlan bir aþamaya yöneldi. Ne yazýk ki bu kervana ülkemizdeki bazý
dergiler de katýlmaya baþladý.

Ekonomik güçlükler yaþayan ama hayatta kalmak isteyen bir derginin, bilimsel yazýlarýn çok okunmadýðý yalnýzca dosyalara konduðu, abonelik alýþkanlýðýnýn olmadýðý bir ülkede basým harcamalarýný
karþýlamak için bu þekilde bir çözüm aramasý anlaþýlabilir. Ama bir þeyi anlamak onu onaylamak
anlamýna gelmez. Makale baþýna 450 dolar gibi bir para talep etmek bunu anlamayý daha da
güçleþtiriyor Bu sorunlarý çözmek için daha uygun, bilimsel ilke ve deðerlerden ödün vermeyen çözümler üretmek gerekir. Bu da makalelerin ücret karþýlýðýnda basýlmasý deðil, aboneliðin güçlendirilmesi
ve yazýlarýn okunmasýnýn artýrýlmasý biçiminde bir çabayý içermelidir. Oysa çok ilgi gören, araþtýrmacýlarýn sürekli yayýnlarýný gönderdikleri ve "2 yýl doluyuz yazý göndermeyin!" diyen bir derginin bu tür bir
karar almasý bilimsel dergiciliði yeni bir ticari sektör ve kâr elde etmenin bir yolu olarak kullanma eðilimine girdiðini düþündürür. Bu ayrýca ürettiði bilimsel bilgiyi bilimsel bir ortamda paylaþmak isteyen ya
da akademik yükseltme çabasýnda olan bireylerin bu gereksinimlerini de kötüye kullanmak anlamýna
gelir ki kanýmca bu anlaþýlabilir ve kabul edilebilir bir tutum deðildir.
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Özellikle köklü bir derneðin, bir yanýyla meslek örgütünün çýkardýðý derginin bilimsel yayýncýlýðý bu þekilde ticarileþtirmesi kesinlikle kabul edilir deðil. Köklü bir psikiyatri derneðinin bu tür bir yöneliminin
onun saygýn duruþunu zedelediðini ve saðlýktaki bu ticarileþme eðilimini -hangi rasyoneli ortaya
koyarsa koysun- içselleþtirdiðini, bu eðilime öncülük ettiðini ve ivme kazandýrdýðýný düþünüyorum.

Klinik Psikiyatri Dergisi hiçbir zaman bu þekilde bir yönelime girmeyecektir. Bizim gücümüzü artýran,
bizi saygýn kýlan yazarlarýmýz ve okurlarýmýzýn içtenlikli katkýsýdýr. Onlarýn bu desteðini ve inancýný kaybettiðimizde bu derginin de yaþamasýna gerek kalmayacaktýr.

Daha önce de Türkiye'de psikiyatri dergiciliðinin sorunlarýný tartýþmak ve çözüm yollarý üretmek için
dergi editörleri ve yayýn kurulu üyelerinin katýldýðý bir çalýþtay düzenlemeyi, bu çalýþtay sonrasýnda
ortak deðerler ve ilkeler geliþtirmeyi ve hatta bununla ilgili kurumsal bir çerçeveyi oluþturmayý öneren,
amaçlayan bir çaðrýda bulunmuþtum. Bugüne dek bu çaðrýya bir yanýt almadým. Klinik Psikiyatri Dergisi
olarak yakýn zamanda bu çaðrýyý yeniden yaþama geçireceðimizi ve bir çalýþtay düzenleyerek bu
sorunlarý tartýþmaya açacaðýmýzý buradan duyurmak isterim
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