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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)’nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin 
birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik, yaratıcı eylemleri kapsar. Bilimsel yöntem ile planlı ve 
sistematik olarak verilerin toplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesiyle yapılan araştırmalara bilimsel araştırma denir. 

Bilimsel araştırma daha önceki bilgilerden hareket ederek literatürde bulunmayan yeni bir bilgiye ulaşmak üzere planlanmış, belli aşamaları 
kapsayan, yansız ve sistemli çalışma sürecidir. Bilimsel araştırmalar veri toplama tekniklerine göre gözlemsel ve deneysel; nedensellik ilişkilerine 
göre tanımlayıcı ve çözümleyici; zamanla ilişkisine göre ileriye dönük, geriye dönük ve kesitsel olarak sınıflanabilirler (1).

Tüm bilimsel araştırmalar yeni bilgiye ulaşmak üzere bir araştırma sorusu sorulmasıyla ve bu soruyu yanıtlamaya yönelik bir varsayım (hipotez) 
kurulmasıyla başlar. Varsayım açık, özgül ve doğrudan soruya yönelik olmalıdır. Varsayımın sınanabilir ve sağlam olması araştırmanın temelini 
oluşturur. 

Bir sonraki basamak ise bilimsel yöntem kullanılarak varsayımın doğru mu yoksa yanlış mı olduğunun saptanmasıdır. Bilimsel yöntem yansız, nes-
nel, mantıklı olmalı ve varsayımı doğrulayabileceği gibi yanlış da çıkarabilecek nitelikte olmalıdır. Araştırma deseni planlanırken varsayımı sınamak 
için gerekli verilerin nasıl toplanacağı belirlenmeli, değişkenler değerlendirilmeli ve çözümlenebilecek nitelikte veri elde edilmelidir. Araştırma 
henüz planlama aşamasındayken hangi istatistiksel analizlerin kullanılacağı da önceden düşünülmeli ve istatistiksel olarak geçerli sonuçlar elde 
edilebilcek sayıda denek ve kontrol araştırmaya alınmalı, buna uygun sayı ve biçimde veri toplanmalıdır. Araştırma süresince araştırmacı sürekli 
gözlem yapmayı sürdürmeli ve toplanan her veriyi kaydetmelidir.

Verilerin çözümlenmesi sürecinde veriler uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmeli ve anlaşılabilir bir biçimde tekrar düzenlenmelidir. 
Böylece en başta sorulmuş olan araştırma sorusuna yanıt aranır. Ne yazık ki çözümleme sonucunda elde edilen sonuçlar her zaman çok açık 
olmaz. Verilerin tekrar tekrar değerlendirilmesi ve sonuçların geçmiş literatür ışığında yorumlanması gerekir. Tüm bu aşamalardan sonradır ki 
araştırma yazılarak yayına hazırlanır ve bilimsel topluluğun paylaşımına sunulur. Iyi yapılmış ve yazılmış bir araştırma bilimsel eleştiriye her zaman 
açık olmalıdır. Herşeyden önemlisi, araştırmanın tüm aşamalarda etik ilkelere uyması gerekliliğidir.

Günümüzde psikiyatrik araştırmalar yeni araştırma yöntemlerini ve hasta tedavisinde kulanılan yeni teknolojileri de yansıtacak biçimde, belki de 
tıbbın tüm diğer branşlarından daha hızlı bir biçimde gelişip ilerlemektedir. Ancak temel araştırma ilkelerinin ve etik kuralların özenle gözetil-
mesi gerekliliği önemini arttırarak sürdürmektedir. 

Etik; genel anlamıyla kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışları ayırt etmede kullanılan normlardır. Bilimsel araştırmalarda etik normlara uyul-
ması pek çok farklı nedenle önemlidir. Herşeyden önce etik kurallar araştırmalarda bilgi, doğruluk ve hatanın önlenmesine hizmet eder. Örneğin 
araştırma bulgularının eksik ya da yanlı olarak yayınlanmasına ya da uydurma olmasına engeldir. Ayrıca, etik standartlar kurumlar ve kişiler arası 
ortak çalışmalarda güven ve adalet yaratacak biçimde düzenlenmiştir. Telif hakları, yazarlar arası paylaşım, gizliliğin korunması gibi ilkelerle ortak 
çalışmaları kolaylaştırır ve güvence altına alırlar. Yine etik kurallar araştırmacıları toplum karsısında şeffaf hale getirir. Bunun en önemli örneği de 
araştırmacıların çıkar çatışmalarını açıklamasını sağlamasıdır. Bütün bunlara ek olarak etik kurallar, insan hakları, toplumsal sorumluluk ve yasalara 
uygunluk gibi ahlaki ve toplumsal değerlere uygunluk sağlayarak toplumun güvenlik ve sağlığını koruma altına alır (2). Sonuçta, eldeki bilgilerin en 
doğru biçimde sonraki nesillere aktarılması, tüm araştırmaların bilime ve insanlığa karşı vazgeçilmez sorumluluğudur (3).

Tıbbi klinik araştırmalarda tüm etik prensipler özet olarak şu temel ilkeleri şart koşar: kişiye saygı, topluma saygı, yarar, zarar vermeme, özerk-
lik ve adalet. Kişiye saygı kişilerin araştırma amacı ile yapılmakta olan bir klinik çalışmaya katılmayı reddetme veya daha önceden kabul ettiği 
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bir çalışmadan, herhangi bir zarara uğramadan istediği zaman ayrılabilme 
hakkına saygı gösterilmesidir. Topluma saygı klinik araştırmaların toplum 
yararına olan, bilimsel bir soruya, bilimsel yöntemlerle cevap arayan çalış-
malar olmasıdır. Yarar, çalışma sonuçlarının bir sağlık ve sorununa çözüm 
getirmeyi amaçlamasıdır. Zarar vermeme, gönüllülerin zarar görmemesi 
için tüm tedbirlerin alınmış olmasıdır. Özerklik, çalışmaya katılımın gönül-
lülük esasına dayanması, özgür irade ile olması anlamındadır. Adalet ise gö-
nüllü seçiminde adaletli olunması, örselenebilir gruplara özel dikkat sarf 
edilmesidir (4). 

Psikiyatri alanında yapılan araştırmalarda kendisi için karar verme yeterli-
ğine sahip olmayan hastanın yararını sağlamak amacıyla yakınlarına verilen 
hasta yerine karar verme yetkisi kökenini doğrudan tedavi düşüncesinden 
aldığından araştırma için geçerli olup olmadığı etik açıdan sorgulanmakta-
dır. Öte yandan yapılan araştırmalar da doğrudan bu tür hastalara ilişkin 
bilimsel bilgi üretmeyi amaçladığından, araştırma vazgeçilmez bir gereklilik 
olarak görülmektedir. Bu ikilemi aşma yolunda, Araştırma Etik Kurulları'nın 
özenli denetimi eşliğinde hasta yakınının kabulü dışında bir yöntem geliştiri-

lememiştir. Ancak bu yöntemin bazı kötüye kullanımları engelleyemediğini 
gösteren pek çok örnek bulunmaktadır (5). Bu nedenle psikiyatrik hastalar 
söz konusu olduğunda özerklikten söz etmek zorlaşmakta, bunun yerine 
psikiyatrik hastalar örselenebilir gruplar arasında kabul edilmektedir. 

Bu denli güçlüklerle tamamlanan araştırmalara dergimizde yer vermekten 
onur duyuyoruz. 
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