Editörden
DSM-V in yayýmlanmasý taný sýnýflandýrmasý konusunda yeni tartýþmalar da yarattý. Aslýnda bu tartýþmalar
henüz yayýnlanmadan, taslaklar ya da öneriler dolaþýma girince baþlamýþtý. Ama bu tartýþmalar daha çok
eski olanla yeni olaný karþýlaþtýrma týbbi düzlem ve psikiyatrinin kapsama alanýndaki bilgiler çerçevesinde
farklýlýklarýn farkýna biçiminde gerçekleþti. Tanýmlayýcý yaklaþýmýn içine bazý boyutsal kavramlarýn giriþi,
taný ölçütlerini belirlerken biliþsel kuramýn etkinliðinin artmasý, etiyolojik süreçteki sosyal ya da ekonomik
süreçleri de içeren dýþsal etkenlerin göz ardý edilmeye devam edilmesinin dikkat çeken noktalar olduðunu
söyleyebiliriz. Her birinin daha akýlcý deðiþmeler içererek geliþtiðini ve uygulamayý kolaylaþtýrdýðýný öne
sürenler yanýnda ciddi eleþtirenler de var. Ama ülkemizde bu deðiþimi koþulsuz, kaygýsýz ve olduðu gibi
kabul edenlerin daha çok olduðunu düþünüyorum. Özellikle Travma ve Ýliþkili Ruhsal Bozukluklar,
Obsesif Kompülsif Spektrum bozukluklarý, Somatik Belirti bozukluklarý, taný kategorilerinde çocukluk çaðý
ayrýmýný ortadan kalkmasý ve daha birçok baþlýk üzerine ayrýntýlý düþünülmeyi ve tartýþýlmayý hak ediyor.
Özellikle DSM ideolojisinin yeniden ve her daim tartýþýlmasý gerekiyor.
Bu tartýþmalarýn gerektiði kadar olmamasýnda DSM-V'in Türkçe çevirisinin de büyük payý olduðunu
düþünüyorum. Ne yazýk ki bilimsellik ya da meslek örgütü dayanýþmasýndan daha çok ticari kavramlara
deðer verdiðini birçok uygulamasýnda gördüðümüz Amerikan Psikiyatri Birliði'nin yayýn hakkýný verdiði
Hekimler Yayýn Birliðinin yayýnladýðý kýlavuz çevirmenin kendini referans aldýðý, kavramlara kendine göre
ve genel kabul görmeyen Türkçe karþýlýklar verdiði haliyle karýþýk, anlaþýlmasý güç bu yanýyla da yanýnda
orijinal metinle birlikte kullanmak durumunda kaldýðýnýz bir metne dönüþtüðü düþüncesindeyim.
Kongrelerden gördüðüm kadarýyla DSM-V üzerine tartýþanlar da Türkçe basýmý deðil orijinal metni daha
çok kullanmaktalar. Bunun da DSM-V'in yaygýn tartýþýlmasýný engelleyen etkenlerden biri olduðunu
düþünüyorum.
DSM-V in daha çok tartýþýlmaya ihtiyacý var. Yalnýzca kongrelerde deðil, Görüþ ve tartýþma yazýlarýyla,
araþtýrma makalesi eleþtirileriyle. Klinik Psikiyatri Dergisi olarak bu ve baþka bir çok konuda söyleyecek
sözü olan meslektaþlarýmýzýn, alanda birlikte çalýþtýðýmýz tüm meslek gruplarýnýn araþtýrýma ve derleme
makalelerini, olgu tartýþmalarýný, tez deðerlendirmelerini, editöre mektup niteliðindeki makale deðerlendirme ve eleþtirilerini, görüþ yazýlarýný kitap tanýtým ve eleþtirilerini bekliyoruz.
Bilimsel çalýþmalarýn toplumsal geliþmenin ýþýðý olmasý dileðiyle…
Saygýlarýmla
Doç. Dr. Burhanettin Kaya
Editor

38

