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EDITORIAL

Adli Tıp Bülteni bir yıllık yayın dönemini daha bitiri
yor bu sayısıyla. Yeni bir yüzyılın eşiğinde olduğumuzu
ilk sayımızda ifade etmiş ve bu yeni yüzyılda uzmanlık
alanımızın da değişiminin, gelişiminin olanaklarının var
olduğunu, genç meslektaşlarımızın niteliği ve içeriği ile
oluşturacağımız daha zengin bir bilim ortamında çalışma
lar yürütebilmesini sağlamanın hepimizin temel sorumlu
luğu olduğunu vurgulamıştık.
Uzmanlık eğitim süresi ve içeriğinin, adli tıp uzmanı
kavramının, görev tanımının zaman yitirmeden oluştu
rulması gerekmektedir. Değişik ülkelerde farklı yaklaşım
larla yürütülen eğitim modellerinin, bir bilim dalının alt
birimi olarak tanımlanmanın, hukukun yardımcısı olarak
algılanmanın bizleri mesleğimize yabancılaştırdığını, ken
dimizi ifade etmemizi güçleştirdiğini biliyoruz.
Kurumsal ilişkilerin oluşumunda bu tanımların her bi
rinin olumsuz sonuçlarını doğrudan yaşamak zorunda ka
lıyoruz. Bilimsel bir disiplin olabilmek için, bağımsız araş
tırmalar ve bağımsız düşüncelerle zenginleştirilmiş bir
merak ortamına ihtiyaç vardır. Hukuka yardımcı olma
görevi biçilmiş bilimsel disiplin, ancak hukukun merak et
tiği konuları araştırmak ile sınırlandırılmış demektir. Sı
nırlandırılmış bir araştırma süreci bilimsel olma özelliğini
de yitirmek anlamını taşır.
Adli tıp uzmanları bilmelidir ki, Adli Tıp Bülteni tam
da bağımsız araştırma ortamının oluşturulmasının bir ara
cıdır. Bizim bağımsız araştırmalarımızdan hukuk yararla
nabilir. Başka pek çok disiplin de yararlanabilir. Birlikte
daha zengin bir üretkenlik de sağlayabiliriz. Bilimin sınır
ları olmaz, sınırlar bilimin ilerlemesinin önünde ancak en
gel olabilir. Üretimimizi paylaşmak ise bilimsel ortamın
gelişmesini, zenginleşmesini sağlar. Ortak çalışmalarımı
zın bizi zenginleştireceği ortamları yaratmak ellerimizdedir. Yeter ki görev tanımımızı yaparken başka alanlardan
hareket etme yanlışını yapmayalım.

The Bulletin completes a publication period with
this issue. We have expressed that we are at a milestone
nearing a new century in the first issue. And our scienti
fic field is also at the verge of paramount change, thus it
is our responsibility to provide a scientifically rich envi
ronment to the young and newly joining colleagues.
The time and content of the postgraduate education
and defining the professional boundaries are urgent tasks
before us. We are aware that different approaches to fo
rensic medicine syllabus in various countries, being seen
as a sub specialty and as an assistant to law alienates us to
our profession and lays obstacles to freely express oursel
ves.
We have to experience the negative outcomes of the
se definitions in the daily institutional relationships. In
order to establish an independent scientific field, inde
pendent research and scientific curiosity are required. A
scientific discipline defined as a helper to law is destined
to be confined to questions raised by the law. Scientific
qualities are to be lost in a restricted scientific environ
ment.
The forensic medicine specialists should know that
the Bulletin is a medium for establishing an independent
research climate. The law, as well as other scientific dis
ciplines, will benefit from independent researches. We
might enrich the productivity. Science, thanks to its na
ture, cannot go forward in the presence of any kind of
restrictions. Sharing our works will help in building a
scientific milieu and it is in our reach to succeed this.
Only if we let our reasoning free and do not describe our
field within the limits of referrals...
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