Editörden
Psikiyatrinin klinik uygulamasýnda psikoterapinin önemi her geçen gün daha da artýyor. Psikiyatrinin
emekleme aþamasýnda da olgunluk döneminde de en temel eðitim gereksinimlerinin baþýnda geliyor
psikoterapi. Türkiye Psikiyatri tarihinin en baþýndan beri egemenliðini sürdüren psikodinamik model halen
büyük bir çekim alaný olmaya devam ederken, biyolojik psikiyatrideki geliþmeler psikoterapiyi kötürümleþtiren bir eðilim göstermiþtir. 1970'lý yýllar ise kanýta dayalý psikoterapi uygulamalarýnýn aðýrlýk kazandýðý
bir dönemin baþlangýcý ve günümüzde etki alaný daha da artmakta. Baþta biliþsel Davranýþçý tedaviler
olmak üzere birçok tedavi yaklaþýmý ve yöntemi klinik uygulama alanýna girmiþtir. Bu da doðal olarak
psikoterapi eðitiminin önemini artýrmýþtýr. Bununla koþut olarak psikoterapi eðitimi ticari bir sektör olarak
ta öne çýkmaya baþlamýþtýr.
Sýnýr ihlallerinin baþlangýç noktalarýndan biri de bu eðitimi gereksinimine denk düþüyor. Kendini enstitü
olarak tanýmlayan bazý özel þirketler, ya da dernekler aracýlýðýyla ruh saðlýðý alaný dýþý bireyleri yüksek paralarla gerçekleþtirdikleri eðitimlere kabul ederek bu sýnýr aþýmlarýna zemin hazýrlýyorlar. Ne yazýk ki buna
bazý meslektaþlarýmýzda bilerek ve isteyerek ortaklýk ve aracýlýk etmektedirler. "Psikoterapist" þeklinde bir
meslek tanýmý yapmaktan çekinmiyorlar. Psikiyatri dýþý hekimler, pratisyen hekimler, klinik eðitimi
olmayan psikologlar, sosyologlar, felsefeciler, edebiyatçýlar, bankacýlar, eczacýlar, matematik mühendisleri
vs., lisans eðitimleri üzerine özel üniversitelerde mantar gibi biten klinik psikoloji yüksek lisans eðitimlerinde (!) adeta yüksek lisans belgesi satýn alarak bir anda klinik psikolog, katýldýklarý 3-4 günlük eðitimler sonrasýnda da bir anda psikoterapist oluyorlar, açtýklarý ofislerde denetimden uzak taný ve ayýrt etmeksizin tüm psikiyatri hastalarýna terapi (?) uyguluyorlar. Toplantýlarda kendilerini aslýnda iþletme vs. mezunu
olduklarý halde "Klinik psikoloji yüksek lisansý yaptým, EMDR eðitimi aldým. Psikoterapistim, travma
çalýþýyorum" biçimindeki ifadelerle tanýtabiliyorlar.
Türkiye Psikiyatri Derneði uzun zamandýr bu konuda etkin bir mücadele yürütüyor. Bu mücadelenin her
mecrada etkin bir þekilde sürdürülmesi gerekir. Bu sadece dernek ya da meslek örgütünün yapabileceði bir
mücadele deðildir. Psikiyatrlarýn ve psikiyatri eðitimi veren tüm kurumlarýn bu sürece müdahil olmasý
gerekir. Ama meslektaþlarýmýzýn bu mücadeleye yeterinde destek verdiklerini söylemek ne yazýk ki kolay
deðil.
Klinik Psikiyatri Dergisi bu konuda çok duyarlý olduðumuzu ve bu duyarlýðýmýz sürdüreceðimizi bir kez
daha vurgulamak isteriz
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