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her bir bireyi di¤erinden ayr› ve eﬂsiz olarak alg›lamas›na
dayanmaktad›r.

Bilim, içinde yaﬂad›¤›m›z çevreyi sosyal, psikolojik,
ekonomik, fiziksel vb. tüm yönleri ile anlama gereksiniminden do¤muﬂtur. Gözlemlere ve deneylere dayan›larak
elde edilen veriler tek baﬂlar›na bilimsel bilgiyi oluﬂturmazlar. Bu verilerin birbiri ile iliﬂkilendirilmesi ve yorumlanmas› gerekir. Bilimin yan tutmas› burada baﬂlar, veriler
neye göre iliﬂkilendirilecek ya da yorumlanacakt›r? Geniﬂ
bir çerçeveden bak›ld›¤›nda farkl› bilim alanlar›n›n tan›mlanmas›nda bak›ﬂ aç›lar›ndaki farkl›l›¤›n rol oynad›¤› görülecektir. Fizik kaynama olay›n› bas›nç, ›s› gibi parametreler üzerinden aç›klarken, kimya arka arkaya oluﬂan tepkimeler mant›¤› ile aç›klamaya çal›ﬂacakt›r. Asl›nda kaynama
bunlar›n tümünü içeren bir olay olmakla birlikte anlaﬂ›labilmesi için belli yönleri soyutlanarak ele al›nm›ﬂt›r. Soyutlad›¤›m›z yön, veriler içerisinde ay›klama yapmam›z›,
iliﬂki ve etkileﬂimleri belli bir aç›dan kavramam›z› ve aç›klamam›z› sa¤lar. Her bir aç›klamay› takip eden yeni sorular ve yan›tlar› bu bak›ﬂ aç›s›na özgüdür. Böylece ortaya ç›kan bilgi birikimleri disiplinleri oluﬂturur.

Disiplinimizde deneysel çal›ﬂmalara da yer olsa da temel olan gözlemsel çal›ﬂmalard›r. Çünkü gerçek topluluklar üzerinde deney yapmak zordur. Kald› ki deneyler
bireysel farkl›l›klar›n en aza indirildi¤i gruplar ile yap›l›rlar, biz ise kendi uygulamalar›m›zda her biri farkl› ve
kendine özgü olan bireylerle u¤raﬂ›r›z.

Bir disiplinin var oluﬂundaki en temel öge yap›land›rm›ﬂ oldu¤u bilgi birikimi olmakla birlikte aile hekimli¤inin
bu konuda önemli eksikleri bulunmaktad›r. Bu nedenle aile hekimli¤inde araﬂt›rma sadece önemli bir gereksinim
de¤il bir zorunluluk olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Aile hekimli¤i araﬂt›rma aç›s›ndan oldukça zengin bir
ortama sahiptir. Gereksinim duydu¤umuz tek ﬂey gözlem yapmak ve yapt›¤›m›z gözlemleri kay›t etmektir. Pek
çok kiﬂi yeni buluﬂlar yapman›n s›radan hekimler için imkans›z oldu¤una inanmaktad›r. Halbuki her bir aile hekimi kendi uygulama ortam›nda engin ve s›n›rs›z bir kayna¤a sahiptir. Bu kayna¤›n zenginli¤i aile hekimli¤inin
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Bilimsel bir derginin misyonu ne olmal›d›r? Bu sorunun yan›t›n› ayr›ﬂt›ran hiç ﬂüphesiz ki “bilim” sözcü¤üdür.

Gözlemsel çal›ﬂmalar içerisinde sonuçlar›na k›sa zamanda gereksinim duydu¤umuz çal›ﬂmalar prevalans çal›ﬂmalar›d›r. Bu çal›ﬂmalar genel toplumu ya da kay›tl› hastalardan oluﬂan toplulu¤u yans›tan çal›ﬂmalar olabilir. Belli
hastal›klar›n s›kl›¤› kadar, bu hastal›klar›n s›kl›kla hangi yak›nma ve belirtiler ile baﬂvurdu¤unun bilinmesi de önemlidir. Bu alanda elde edilecek bilgiler uygulad›¤›m›z özgün
klinik yöntemin geçerlili¤ini sa¤layacak, gereksiz tan› testleri kullan›m›n› ve gereksiz tedavileri engelleyecektir.
Etioloji ve risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik
olgu kontrol çal›ﬂmalar› önleyici hekimlikte önemli bir
yere sahiptir. Kendi toplumumuzun risk haritas›n›n belirlenmesinde aile hekimlerinden daha uygun konumda
bir hekim kesimi bulunmamaktad›r.
Prospektif gözlem çal›ﬂmalar› için belli bir nüfusu sürekli izlemek üzere e¤itilmiﬂ aile hekimleri önemli bir
avantaja sahiptirler. Bu tür çal›ﬂmalar›n zorluklar›na karﬂ›l›k özellikle kendi nüfusunu izleyen hekimler için ideal
bir araﬂt›rma yöntemi oldu¤u söylenebilir. Kald› ki birden fazla hekimin sonuçlar›n› bir araya getirmesi ile gösterilmek istenen etkinin gücü de artacakt›r.
Tan› testlerinin birinci basama¤a özgü sensitivite ve
spesifitelerini araﬂt›ran ya da bu ortama özgü yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip tan› testlerinin geliﬂtirilmesi-
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ne yönelik metodolojik çal›ﬂmalar di¤er tüm araﬂt›rma
türlerinin gerçekleﬂtirilmesinde önemli bir katalizör olacakt›r. Ölçek geliﬂtirmek üzere yap›lan çal›ﬂmalar da benzer bir etkiye sahiptir.
Aile hekimlerinin en az say›sal verilere dayanan araﬂt›rmalar kadar yarar sa¤layacaklar› bir baﬂka araﬂt›rma türü de niteliksel araﬂt›rmalard›r. Hastalar›n› “yüzde” ya da
“hastal›k” kategorilerinde görmeme e¤iliminde olan aile
hekimlerinin hastalar›n› anlamalar›n› sa¤layacak araﬂt›rma yöntemi, niteliksel araﬂt›rmalard›r. Niteliksel araﬂt›rmalar olaylar› ba¤lam› içerisinde incelemeyi amaçlarlar.
Soyutlama yapmad›klar› için sonuçlar› gerçe¤i yans›tmakta daha baﬂar›l›d›r. Bu nedenle hastal›ktan çok hastan›n ön planda tutuldu¤u ve bir bütün olarak de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› durumlar için çok uygundur.
Araﬂt›rma alan›nda deneyim ve birikimimiz artt›kça
alan›m›zda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalardan üretilen sistematik
derlemeler ve meta analizler uygulamay› etkileyecek kan›tlar üretilmesini sa¤layarak önemli bir aﬂamaya öncülük edeceklerdir. Ancak bu tür çal›ﬂmalar önemli bir iﬂbili¤i ve ustal›¤› gerektirmektedirler.
Hangi tür olursa olsun araﬂt›rma yapmak çeﬂitli zorluklar› içerir. Ancak bir araﬂt›rmac›n›n baﬂ›na gelecek en
kötü iki ﬂeyden birisi araﬂt›rman›n sonunda verilerini nas›l yorumlayaca¤›n› bilememesidir. Di¤eri ise araﬂt›rma
sonuçlar›n›n, yer ald›¤› derginin sayfalar› aras›nda entellektüel bir çaba olarak kalmas›d›r. Her iki durumdan da
kaç›nman›n tek yolu, kiﬂiyi araﬂt›rmaya iten gücün “araﬂt›rma yapmak” zorunlulu¤u de¤il, gözlemlerinden do¤an
anlama ve aç›klama iste¤i olmas›d›r. Günümüzde insan
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ömrünün yetmeyece¤i h›z ve miktarda üretilen araﬂt›rmalar›n çok az›n›n uygulamay› de¤iﬂtirdi¤i bilinen ac› bir
gerçektir. Bu nedenle araﬂt›rmalar dikkatle yap›lan gözlemlerin özgün sorulara dönüﬂtürülmesi ile baﬂlamal›d›r.
Araﬂt›rma sorusuna uygun bir yöntem ile titizlikle yürütülmesi, sonuçlar›n›n özenle analiz edilerek olabildi¤ince
geniﬂ bir kesime duyurulmas› ile sonland›r›lmal›d›r. Bir
araﬂt›rma ne kadar çok yeni sorulara yol aç›yorsa bilgimize katt›¤› ﬂeyler de o kadar fazla demektir.
Dergimizin misyonu aile hekimli¤inin kendi uygulamas›n› yönetecek bilgi birikiminin oluﬂturulmas›na zemin sa¤lamakt›r. Bu misyonun yerine getirilmesinin ilk
koﬂulu her bir aile hekiminin kendi uygulamas›na bir
araﬂt›rmac› gözü ile bakmas›d›r. Bu nedenle aile hekimli¤ine özgü sorulara yan›t arayan ve aile hekimli¤i ortam›nda gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmalara giderek daha fazla
yer vermekteyiz. Dahas› dergimizde sadece geçerli ve güvenilir araﬂt›rmalar›n seçilerek yay›nlanmas› de¤il araﬂt›rmalar›n baﬂlang›c›ndan makale haline gelmesine kadar
ki tüm süreçte bir okul olmas›n› hedeflemekteyiz. Özellikle hakemlik sürecinde geribildirimler yolu ile, sadece
araﬂt›rmac›lar için de¤il hakemler için de bir e¤itim ortam› yaratmaya çal›ﬂmaktay›z. De¤erlendirme için gönderilen makalelerde amac›m›z editörden yazara kadar her
ilgilinin bu süreçten birﬂeyler ö¤renmesini sa¤lamakt›r.
En büyük sevincimiz araﬂt›rmac›lar›n bu sürece gösterdikleri uyum ve destek olmaktad›r.
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