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Bilim yapan ki ilerin en ba nda bilmesi 

gereken, bilimin 'do ada var olan olay ve olgular n 
yasalar n n alt nda yatan gerçekleri anlay p, 
anlad n  ba kalar n n anlayabilece i dilde 
aktarmas  olarak adland rabilece i gibi'; bilinmeyeni 
bilinir hale getirme, var olan ancak görülmeyeni 
görünür hale getirme ve ba kalar n n dikkatini konu 
üzerine çekme, de ifre etme, yalan, sahtekârl k ve 
aldatmalarla sava ma ve gerçe i yal n hali ile 
aç klama sanat d r da denilebilece idir. Tabii bilim 
yapmak ve yaymak bir bilgi ve birikim gerektirdi i 
için her eyden önce konu hakk nda bir tarih 
bilincine varm  olmak gerekir. Genelde bilimsel 
çal malarda tarih bilinci ya literatür çal mas  ya da 
önceki çal malar ad  alt nda yay nlan r. Özellikle de 
Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde buna önem 
verilir. Bu konuda üniversitelerimizde bilim tarihi 
dersleri okutulmad  için ö rencilerin bilimsel bak  
aç s  olu mamaktad r; hatta hocalar m z n büyük 
ço unlu unun bilim tarihi ve bilim felsefesi 
konusunda yetersiz oldu unu rahatl kla 
söyleyebiliriz. Üniversitelerde bilimsel ara t rman n 
nas l yap laca  ve verilerin nas l de erlendirilip 
yorumlanaca  ö retilmedi i için, Yüksek Lisans ve 
Doktora ö rencileri bir önceki arkada lar n n 
bilgilerine ba vurarak, ayn  modeli kopya 
etmektedirler, bezen de bu kopya, kelimesi 
kelimesine tam olarak devam etmektedir. Konfüçyüs 
"Dü ünmeden ö renmek yarars z, ö renmeden dü ünmek 
tehlikeli." diyor. Ne arad n  bilmeden bilim 
yapmaya kalkmak, beraberinde bu tür tehlikeli etik 
sorunlar n  do urmaktad r.  

Tez jürilerindeki hocalar m z tezleri 
dikkatlice okuduklar  zaman, birçok tezin, daha önce 
yap lan tezlerin öncelikli olarak, önceki 
çal malardan oldu u gibi al nd n  veya benzeri bir 
tezden al nd n  gözlemleyecektir (deyim 
yerindeyse bilimsel gevi  getirilmektedir). Yak n 
geçmi te bir üniversitemizde bir Yüksek Lisans 
ö rencisinin bir hocan n geçmi te haz rlad  
tezinden ve ba ka bir bölümde tamamlanm  bir 
tezden, i ine gelsin veya gelmesin blok halinde  
gereksiz bilgileri dahi kopya yapt n n yine bir hoca 
taraf ndan belirlendi ini ve ilgili k s mlar n son anda 
tezden ç kar ld n  duyduk. Bazen de bilimsel 
makalelerde ba kalar n n bilgileri yay nlanmaktad r; 
hatta baz lar  ba kalar n n orijinal makalelerini biraz 
modifiye ederek kendi emekleri imi  gibi göstererek 
yay nlamaktad rlar. Hele yabanc  bir dilde bir 
makale ve yay nsa, oldu u gibi çevirip kendi 
bulgusu ve yarat s  imi  gibi yay nlamaktad rlar. 

Ancak s k s k duyar z gazete ve dergilerde 
bilmem hangi profesör bilimsel h rs zl k yapm t r 
diye. Bilmem hangi hoca tezinin önemli k sm n  u u 

tezlerden oldu u gibi kopya yaparak tamamlam t r 
diye. Ülkemizin önde gelen ve bir dönem bu ülkenin 
bilim kurulu lar n n ba nda uzun süre bulunmu  
olan bir büyü ümüzün, yurtd nda yay nlanan bir 
kitab  çevirterek kendi yazd  bir kitapm  gibi 
yay nlad  günlerce gazetelerde yaz lm  idi. Kendi 
alan m zda dünyada ders notu olarak okutulan bir 
kitab n, hocalar m z taraf ndan önsözü dahi aynen 
çevrilerek kendi yazd  bir kitapm  gibi bas ld  
birçok meslekta m z n bilgisi dahilindedir. Yine tabii 
bunlar çok ayyuka ç k p ikayet konusu olanlard r. 
Bir de ikayet konusu olmayan nice bilimsel 
h rs zl klar var. Ba kalar n n üretti i projeleri bir 
ekilde elde edip materyal ve metot yakla m nda 

de i iklikler yaparak proje verenlerin oldu u ve bu 
yetmiyormu  gibi, bir de projelerinde hiçbir ey 
yapmadan yapm  gibi veri üretenler de yok de ildir. 
Bulgular n  be enmeyip, öyle olmal d r deyip 
kitab na uyduranlar n haddi hesab  yoktur. Kafadan 
rapor yaz p raporu süsleyerek göz boyayanlar  
duydukça tüylerimiz ürperiyor. Üniversitelerde 
özellikle de Yüksek Lisans ve Doktora derslerinin bir 
k sm n n özellikle de baz  hocalar taraf ndan 
i lenmedi i s k s k ö rencilerin ikayet konusu 
olmaktad r. Ad na açt rd  dersin -bir kitab n bir 
bölümü bile olmayacak olan konu- haftada dört saat 
olarak ilan edildi ini görünce içinizden dersin içeri i 
ve önemini sormak geliyor. Biraz derinlemesine 
i ledi inizde, dersi verenin konu ile yak ndan 
uzaktan bir ilgisinin olmad , b rak n ara t rma 
yapmay  en basit fakülte dergilerinde bile bir 
yay n n n olmad n  göreceksiniz.   

Projeden demirba  alm  gibi gösterip 
gerçekten almay p yalan ve yanl  beyan verenlere ne 
demeli? Bir üniversitemiz ad na yurtd nda doktora 
yapan sözüm ona bir ara t rmac , yurtd  dönü ü 
kadro alabilmek için kendi kafadar  bir arkada  ile 
yurtd nda ön denemede elde etti i sonuçlar n  
yay nlatmaya çal t  zaman yakalan r ve neyse ki 
k nama cezas  ile cezaland r l r. Tabii bunlar benim 
duyduklar m veya tan k olduklar md r. 
Eminim ki herkesin bildi i çok daha fazla vaka 
vard r.   

P i V O L K A, Y l: 3  Say : 14, Sayfa: 18  

Bütün bunlar duyuldukça halen ark 
zihniyetinin neresinde oldu umuzu derin derin 
dü ündükten sonra, Hüseyin Batuman’ n 'Bilim ve 

arlatanl k' kayna n n ne denli önemli oldu u bir 
kez daha anla lmaktad r. Etik olarak hiçbir yeri 
olmayan bu ki ilerin gerçekten ruh halleri 
incelendi inde kendileri ile bar k olmayan, halk 
deyi iyle açgözlü, bencil ve emek vermeden bir 
yerlere gelmek isteyen günün insanlar  olduklar  
anla lacakt r. Tabii millet olarak haf zam z zay f 
oldu u için, bu konudaki haf zam z da zay f olup iki 



gün sonra unutuldu u için, kimin neyi nereden 
ald  unutuluyor. Bu tür te ebbüslerde bulunan 
ki iler de kurnaz olduklar  için k sa sürede bunlar  
unutturup yola devam ediyorlar. Tabii soru bu 
ki ilerin bilime ve memlekete faydas  ne diye 
soruldu unda, faydas ndan çok zarar n n var oldu u 
memleketin imdi içinde bulundu u durumun en iyi 
göstergesidir. Bunlar ki memleketin ba na bela 
olanlard r. Hiçbir eye faydalar  olmad  gibi, 
ülkemizin uluslararas  alandaki itibar n  da zaman 
zaman zora soktuklar  bilinmektedir. Ayr ca bu tür 
sahtekarl klarla elde ettikleri art  de erden dolay  
ba kalar n  da bu yola te vik etmektedirler. 

Bu tür kalpazanlar n cevab , bilimin tarifinde 
oldu u gibi yalan , yanl  sahtekarl  te hir 
etmekten geçmektedir. Yak n geçmi te ya ad m z 
depremin ö retti inden de anla ld  üzere art k 
onurlu bir ya am için, güzel için, toplumun 
mutlulu u ve sa l  için, sahtekarl a, yalana, kö e 
dönmecili e son vermek için bu ve benzeri ki ilerin 
te hir edilmesi gerekmektedir. Bu ba lamda 
ba ms z bir birim olu turulmal  ve bilimsel anlamda 
sahtekarl k yapan veya yüz k zart c  suç i leyenler bir 
ekilde te hir edilmeli. Yap lan ikayetler en ince 

ayr nt s na kadar incelenmeli, mahkemelikse 
mahkeme sonucu beklenmeli ve gerçekten bu tür yüz 
k zart c  suçu i leyenler her y l bir bülten arac l  ile 
kamuoyuna aç klanmal d r. 

Böylece ülkemizde bilimin gelecekteki 
sa l kl  i levi k smen de olsa sa lanm  olacakt r. Bu 
ekilde di er kurumlara da örnek te kil ederek bir 

nebze olsun yalan n, yanl n, rü vetin ve 
kalpazanl n frenlenmesine yard mc  olunabilir diye 
dü ünüyorum.   

Bilim Eti i hakk ndaki uzun tart malardan 
sonra, özellikle de son zamanlarda bilimsel 
a rmalar n yayg nla t  bir dönemde TÜB TAK 
bünyesinde bir merkez kuruldu ve TÜBA, 1 Aral k 
2001 tarihinde yapt  toplant da Bilimsel 
Ara t rmalarda Etik ve Sorunlar  ba l kl  raporda 6 
temel ilke aç klad . Bunlar;   

1.   Gerçe e Uygunluk 
Veriler, sadece bilimsel yöntemlerle yürütülen gerçek 
deney ve gözlemlerden elde edilmelidir ve yorumlar 
ve de erlendirmede bilimsel yöntemlerin d na 
ç k lamaz. Bu ba lamda elde edilmi  veriler 
sapt r lamaz, elde edilmemi  sonuçlar ara t rma 
sonuçlar  imi  gibi gösterilemez.   

2.   Bilimsel Ara t rman n Zarar Vermemesi  
Bilimsel ara t rma sürecinde deneklerin zarar 
görmemesi, deneklerin bilgilendirilmesi gibi sa l kla 
ilgili konularda bilgilendirme zorunluluk arz 
etmektedir. Deney hayvanlar n n ac  çekmemesi 
dikkate al nmal d r.  

3.   Sorumluluk ve Haklar  
Bilim insan  ara t rma bulgular  ile ilgili olarak 
toplumu bilgilendirmek ve olas  zararl  uygulamalar 
konusunda uyarmak zorundad r. 

Ayr ca bilim insan  kendi vicdani kanaatine göre 
zararl  sonuçlar do uracak ara t rmalara kat lmama 
hakk na sahiptir.  

4.   Yazarlar  
Ara t rma sonuçlar nda, ara t rmay  yapanlar n 
tümünün isimleri katk lar  oran nda yay nlan r. 
Ara t rman n planlanmas , yürütülmesi ve yay na 
haz rlanmas nda etkin katk da bulunmam  ki ilerin 
isimleri yazar listesinde yay nlanamaz.  

5.   Kaynak Gösterme ve Al nt lar  
Ara t rma sonuçlar n n yay nlanmas nda 
yararlan lan kitap, dergi ve her türlü al nt  kayna  
belirtilmek zorundad r. Evrensel olarak tan nan 
kuram ve matematiksel formüller gibi bilinen bilgiler 
d ndaki herhangi bir yap t ve bilgi izin al nmadan 
ve kaynak gösterilmeden kullan lamaz veya 
yay nlanamaz.  

6.   Akademik Etkinliklerde Etik ve Bilim nsan   
Bilim insan , akademik ya am n n bütün evrelerinde 
ve ö retim, yöntem ve akademik de erlendirmelere 
ili kin görevlerde bilimsel liyakat  temel ölçüt olarak 
kabul eder, temel etik kurallar n n d na ç k lmas na 
göz yummaz. 

E itimin eksik verilmesi, kopyac l k, 
akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat 
ölçülerinin d na ç kmak, ki ileri kay rmak ve 
benzer davran lar kabul edilmez.  
  Geçen yüzy lda bilim disiplinlerinin 
aktivitelerini art rmalar  ve bu konuda yap lan 
harcamalar bir yana, di er yanda kullan lan 
deneklerin niteli i, ilerleyen süreçte teknolojinin 
art  ile yap lan a rma ve di er kand rma 
davran lar  etik bilimini ön plana alm  oldu. Bu 
konuda geçen y llarda CBT dergide Prof. Dr. Emin 
Kansu ve Prof. Dr. evket Ruacan, bilimsel 
yan ltman n türleri, nedenleri, önlenmesi, 
cezaland r lmas  konusunda uluslararas  düzeydeki 
durumu gündeme getirdiler. Kan mca çok yararl  ve 
ülkemizde de bir giri imin ba lat lmas  gerekli. Bu 
konuda herkesin görü lerinin al nmas  ve uygun bir 
modelin olu turulmas  yararl  olur. 

Üniversitelerin bilim-etik kurullar n  
olu turup bilimsel verimlili i ve kaliteyi 
yükseltmeleri yararl  olacakt r. Barbusse ''Gerçe i 
söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda de ildir'' 
diyor. Bilim adam , sorumlulu u gere i gerçe i 
aramak ve söylemek zorundad r. Tabii bilim adam , 
bilim adam  ilkelerine göre, usta-ç rak ili kisine göre 
yeti tirildiyse. Bu konuda biz gelece in beyinlerini 
yeti tiren hocalara vicdani ve etik sorumluluk 
dü mektedir. Buna ba l  olarak üniversitelerin bilim 
adam  yeti tirme programlar n  yeniden niteli i 
art racak ekilde gözden geçirmeleri gerekir. Yüksek 
Lisans ve Doktora programlar n  yürüten Enstitülerin 
programlar na Bilimsel Ara t rma Metotlar  dersi 
yan nda, tez ve makale nas l yaz lmal  konusundaki 
dersleri de zorunlu krediler içinde saymas  anlaml  
olacakt r. Do ru bilim adam  yeti tiren, do ru 
bilimsel çal ma yapacakt r.  
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