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Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi’nin 2010 yılı üçüncü sayısı ile karşınızdayız. Bu
sayıya emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Dergideki görevim başladığından beri zamanın akışını daha iyi fark eder oldum. Artık Mart, Haziran, Eylül
ve Aralık aylarının benim ve yayın kurulu için anlamı farklı. Zamanın dergimiz için ne kadar önemli olduğunu da
biliyoruz. Bu nedenle her sayının önce online ulaşılabilirliğinin sağlanması, basımı ardından da okuyuculara ulaştırılması konusunda titizlikle çalışmaktayız. Bu senenin ilk sayısının önsözünde de belirttiğim gibi bu senenin ilk iki
sayısındaki tüm makalelerinin İngilizce çevirileri dergimizin web sitesinde İngilizce bölümde erişime açılmıştır. Bu
sayının İngilizce çevirileri de kısa süre içinde web sitesinde yerini alacaktır. Web sitemizde
(http://www.dusunenadamdergisi.org) online makale gönderimi ve takip sistemi ilk günden itibaren hizmete sokulmuş, eksiklikler süreç içinde gözden geçirilerek düzenlemeler yapılmıştır.
Arşiv bölümü genişletilmiş olup, dergimizde 2000 senesine kadar geriye dönük basılmış tüm yazıların pdf
formatlarına ulaşılması artık mümkün kılınmıştır. Tarama sitemimizden anahtar kelimeler ile yazarların istedikleri
yazılara ulaşması kolay hale getirilmiştir. İçeriği psikiyatri ve nörolojik bilimler olan yazılar hazırlayan yazarların bu
bölümden faydalanmaları dergimizin kaynak gösterilmesini arttıracaktır. Yayın kurulumuzun hedeflerinden biri de
derginin etki faktörünü (impact factor) arttırmaktır ki bu da bilimsel indekslere giren başka dergilerde yapılan atıf
sayısı ile doğru orantılıdır.
Bir bilimsel yazının son aşamasına kadar yoğun emek verilerek yazıldığı açıktır. Bu nedenle yayımlanması için makalelerini dergimize ulaştıran yazarların zaman kaybını en aza indirebilmek için değerlendirme süresi ile
ilgili gösterdiğimiz titizliğe hakemlerin de destek göstermesi işimizi kolaylaştırmıştır. Gönderilen yazıların hepsi ön
değerlendirmeden geçirilmekte ve eğer danışman değerlendirmesi öncesi bazı düzeltmeler gerekiyorsa, yazarlara bu
bildirilmektedir. Tüm yazılar için mutlaka en az iki danışmandan alınan öneriler kısa süre içinde yazarlara iletilmektedir. Bu sürecin ne kadar eğitici olabileceğini kendi deneyimlerimden de biliyorum.
Ancak yayına kabul edilemeyen yazılar da olmaktadır ve bu yazıların önemli bir bölümünü gözden geçirme yazıları oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili ülkemizdeki neredeyse tüm psikiyatri dergileri ortak bir sorun yaşıyor gibi görünmektedir. Dergimize danışmanlık yapan bir meslektaşımız “Yazar(lar) aslında iyi bir literatür gözden
geçirmesi yapmış(lar)dır.” şeklinde başladığı önerilerine yazının temel sorununu tanımlarken “Bir yazarın(ların) gözden geçirme yazısı yazabilmesi için iki şarttan birini karşılamalıdır. Birincisi, kişi o alanda çalışma yapmalı ve çalışmalarının sonucunda uzmanlaştığı o alanda literatürün ele alınma veya yorumlanma biçimine katkı sağlamalıdır.
İkinci olarak gözden geçirmede, alan ile ilgili güçlü bir hakimiyet ile yeni bir sentez veya hipotezler önermesi gereklidir.” şeklinde ifade etmiştir. Benzer şekilde, Sayın Prof. Dr. Orhan Öztürk; gözden geçirme yazılarının amacını dar
kapsamlı bir konuda kapsamlı ve akademik bir toparlama yapmak olarak tanımlamış; bir gözden geçirme yazısının
bilgilerin ardı ardına sıralandığı bir tarama olmaması gerektiğini, kaynak incelemesine dayalı bir analiz ve özgün bir
tartışmayı içeren sentez yapması beklendiğini vurgulamıştır (Öztürk 1997).
Dergimizin daha iyiye daha güzele doğru ilerleyebilmesi için yapılanlar özenle gözden geçiriliyor ve her
geçen gün yeni hedefler belirleniyor. Yine de okurlarımızdan bizlere gelecek önemli geri bildirimler olacağı açıktır.
Yazarlardan tarafımıza değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların sayısında ve bilimsel kalitesindeki gözle görülür
yükseliş bize doğru yolda olduğumuzu düşündürmektedir. Ancak okuyucularımızdan gelecek öneriler en objektif
ve en belirleyici olanlardır diye düşünüyorum.
Yazar, danışman ve okuyucularımızın gösterdikleri ilgi ve destek olmadan ulaşmamızın mümkün olmadığı
daha iyi ve daha güzel hedefimize hep beraber ulaşabilmek dileğiyle.
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