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B‹L‹MSEL ARAfiTIRMA VE YAYIN ET‹⁄‹

Hasan Basri MEMDUHO⁄LU*

ÖÖzzeett

Etik kavram›, toplumda yaflanan karmafla ve afl›r› yozlaflma karfl›s›nda
ç›k›fl yolu olarak görülen de¤erlere olan özlemi ön plana ç›karmaktad›r. Etik,
herkes için ve her alanda gereklidir. Yan›ltman›n çok artt›¤› bilimsel araflt›rma
ve yay›n bu alanlardan biridir. Bilim insan›na ve onun üretti¤i bilimsel bilgiye
duyulan güvene zarar veren bilimsel yan›ltmalar›n önüne geçmek için araflt›r-
ma ve yay›n konular›nda uyulmas› gereken etik kurallar›n saptanmas› hayati
önem tafl›r. Literatür tarama yöntemiyle yap›lan bu betimsel çal›flmada araflt›r-
ma ve yay›n eti¤ine ayk›r› davran›fllar ve bu davran›fllar›n önlenmesi tart›fl›lm›fl-
t›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Etik, yay›n eti¤i, etik kod

GGiirriiflfl

‹çinde bulundu¤umuz 21. yüzy›lda toplumsal sorunlar giderek artmakta ve
daha karmafl›k bir hal almaktad›r. Her alanda yaflanan bireysel-toplumsal yozlaflma,
insanlar› yeni aray›fllara itmekte, çeflitli çözüm çabalar›n› gündeme getirmektedir. Bu
aray›fllar›n sonucu olarak ortaya ç›kan etik kavram›, özellikle son y›llarda ülkemizde
s›kça kullan›lan bir kavramd›r. Bu kavram insanlar›n bireysel ve toplumsal de¤erleri-
nin gelifltirilmesine ve iliflkilerin belli ilkelere ba¤lanmas›na vurgu yapar. 

Etik, yanl›fl ve do¤ru konusudur (Wallen & Frankel, 1994). Baflka bir deyiflle
yanl›fl ve do¤ru davran›fl ilkeleridir (Hornby, Gatenby & Vakefield, 1958’den akt. Bal-
c›, 2001). Etik, literatürde bazen etik kodlar› (codes of ethics) olarak yer almaktad›r
(Kurt, 1996’dan akt. Balc›, 2001). Pür etikten farkl› olarak meslek eti¤i, uyulmas› gere-
ken etik ilkeler/etik kodlar belirler. Bu etik ilkelerin ihlali, beraberinde davran›fl›n
a¤›rl›k derecesine göre de¤iflen yapt›r›mlar getirir. 

Toplumsal yozlaflman›n sonucu olarak etik sorunlar›n yafland›¤› alanlardan
biri de bilimdir. Özellikle bilimin üretildi¤i üniversitelerde, akademik düzeyde yap›-
lan bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda gerçe¤e uymayan yan›ltmalar (scientific miscon-
duct) giderek daha çok gündeme gelmektedir. Bunlar, bilimsel bilgiye ve bilim insa-
n›na duyulan güvene zarar vermektedir. Bu yan›ltmalar›n önüne geçmek için bilim-
sel bilginin üretilmesi ve yay›nlanmas› sürecinin her aflamas›n› etik aç›dan de¤erlen-
direcek ölçütlerin saptanmas› ve bilimsel araflt›rma ve yay›n yapanlar›n saptanan bu
kurallara uymalar›n›n sa¤lanmas› önemlidir.

* Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fak. E¤itim Yönetimi Denetimi Planlamas› ve
Ekonomisi Anabilim Dal›



EEttiikk  vvee  AAhhllaakk

Etik ve ahlak kavramlar› ço¤unlukla kar›flt›r›lan, birbirlerinin yerine kullan›-
lan farkl› kavramlard›r. Ahlak, toplumsal de¤erler ve normlar ile ilgili (iyi-kötü, gü-
zel-çirkin vb.) kurallar ortaya koyar ve pek sorgulanmaz. Ahlak görelidir; toplumdan
topluma de¤iflebildi¤i gibi ayn› toplum içindeki farkl› gruplar›n benimsedi¤i ahlak
kurallar› aras›nda bile farkl›l›klar olabilir (Ayd›n, 2001, 3). Ahlak, genifl tabanl› ve na-
s›l davran›lmas› gerekti¤ine iliflkin yaz›l› olmayan standartlar› içerir. 

Ahlak kurallar›ndan daha özel ve felsefi olan etik; ahlaki davran›fl, eylem ve
yarg›lar› ilgilendiren sistematik bir çal›flma alan›d›r. Bir bilgisel alan/felsefe alan› ola-
rak ahlak› sorgular. Ahlak›n yapt›r›m›, itici gücü insan›n vicdan›d›r (Ayd›n, 2001, 3-5;
Kuçuradi, 2003, 7) ve ahlaki olmayan davran›fllara daha çok ay›plama benzeri tepki-
ler gösterilir. Oysa etik aç›s›ndan durum biraz daha farkl›d›r. Pür etik, bir felsefe ala-
n› olarak sadece sorgulama yaparken; uygulamal› etik (meslek eti¤i), uyulmas› gere-
ken etik ilkeler/etik kodlar (norm) belirler. Bunlar, kiflilerin sahip olduklar› dünya gö-
rüfllerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden ve dinlerinden ba¤›ms›z olarak uygu-
lanmalar› beklenen normlard›r (Kuçuradi, 2003, 7). Farkl› alanlarla, mesleklerle ilgili
benimsenen bu etik ilkelerin ihlali, beraberinde davran›fl›n a¤›rl›k derecesine göre de-
¤iflen yapt›r›mlar getirir. Bilimsel araflt›rma ve yay›n bu alanlardan biridir.

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa

Araflt›rma, araflt›rmac›n›n çeflitli bilgilere ulaflmak için yapt›¤› eylemlerden
oluflan bir süreçtir. Amaç, do¤ru bilgiye ulaflmad›r. Hepimiz yaflam›m›z›n çeflitli dö-
nemlerinde bilerek ya da fark›nda olmadan araflt›rmalar yapar, do¤ru bilgiye çeflitli
yöntemlerle ulaflmaya çal›fl›r›z.

Bilimsel araflt›rma; problemlere güvenilir çözümler bulmak amac› ile planl› ve
sistemli olarak, verilerin toplanmas›, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak de¤er-
lendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir (Mouly, 1963; Best, 1959’dan akt. Karasar,
1994, 22)..  Araflt›rma yaparken ve sonuçlar› yay›nlarken dürüst davranmak çok önem-
lidir.   

Amerikan Bilimsel ‹lerleme Derne¤i’nin (American Association for the Ad-
vancement of Science) yapt›¤› araflt›rmalar, bilimsel dernek, kurum-kurulufl ve toplu-
luklar›n, kendi üyeleri aras›nda etik ilkelere uyulmas› yönündeki tüm gayretlerine
ra¤men, bunun henüz istenilen düzeyde sa¤lanamad›¤›n› ortaya koymaktad›r (Iver-
son, Frankel & Siang, 2003). Özellikle üniversiteler, bilimsel araflt›rmalar›n yap›ld›¤›,
bilimin üretildi¤i kurumlard›r. Üniversitelerde bilimsel bilgi elde etmeye dönük arafl-
t›rmalarda gerçe¤e uymayan yan›ltmalar önemli sorun alanlar›ndan birini olufltur-
maktad›r. Bu yan›ltmalar›n önüne geçmek için araflt›rma ve yay›n konular›nda uyul-
mas› gereken etik kurallar›n saptanmas› hayati önem tafl›maktad›r.

AArraaflfltt››rrmmaa  vvee  YYaayy››nn  EEttii¤¤ii

Bilim, araflt›rma, yay›n ve akademik alandaki etik ilkeler, üzerinde önemle du-
rulmas› gereken konular aras›ndad›r. Bilim geçerli ve güvenilir bilgiler üretmeye ça-
l›fl›r. Bilimsel bilgiye ulaflman›n yolu ise bilimsel araflt›rmalard›r. Bilimsel araflt›rma-
larda geçerli ve güvenilir bilgiye ulaflmak için de, araflt›rmalar›n düzenlenmesi, uygu-
lanmas› ve sonuçlar›n›n yay›nlanmas› s›ras›nda uyulmas› gereken etik kurallar bu-
lunmaktad›r (Ayd›n, 2001, 110)

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  vvee  YYaayy››nn EEttii¤¤ii u
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Araflt›rma ve yay›n eti¤inin en temel sorunu dürüstlüktür. Dürüstlü¤ün için-
de araflt›rmada ç›kan sonuçlar›n bilim çevrelerinde ilgi çekmesi, çarp›c› olmas›, kifliye
ün ya da maddi kazanç sa¤lamas› gibi bilim d›fl› amaçlarla sapt›r›lmamas› gibi temel
beklentiler yer al›r. Ayr›ca araflt›rman›n tasarlanmas› ve kurgulanmas› aflamas›n›n, bi-
limsel aflamalara uygun olarak gerçeklefltirilmesi, ulafl›lan sonuçlar›n çarp›t›lmadan
bildirilmesi araflt›rma eti¤i aç›s›ndan önemli ilkelerdir. 

Bilimsel kurum-kurulufllar (üniversite, TÜB‹TAK, TÜBA) ve bilimsel toplu-
luk, dernek gibi oluflumlar›n kendi üyeleri aras›nda etik duyarl›l›¤›n yerleflmesi için
baz› etik kodlar gelifltirmeleri ve üyelerinin çal›flmalar›n› bu ölçütlere göre izlemeleri
önemlidir (Iverson, Frankel & Siang, 2003).

Bilimsel bilginin üretilmesi sürecinin her aflamas›n› etik aç›dan de¤erlendire-
cek baz› ölçütler flöyle s›ralanabilir (Arda, 1996’dan akt: Pehlivan, 2001, 4; Örs, 1994,
61-62):

aa))AArraaflfltt››rrmmaann››nn  bbaaflflllaanngg››cc››nnddaa;;    

- Bu araflt›rman›n yap›labilirli¤i hangi düzeydedir? Önceli¤i ve yapaca¤›
katk› nedir?

- Araflt›rmac›lar›n kuramsal ve uygulama düzeyinde bilgi ve becerileri ye-
terli midir?

- Umulmad›k sonuçlar›n ç›kmas› durumunda bunlar›n belirtilmesi, araflt›r-
man›n b›rak›lmas› göze al›nabilecek midir?

bb))AArraaflfltt››rrmmaa  yyüürrüüttüüllüürrkkeenn;;

- Denekler araflt›rma konusunda bilgilendirilmifl, olas› tehlikeler konusun-
da ayd›nlat›lm›fl m›d›r?

- Deneklerin u¤rayabilecekleri zarar belirgin mi?

- Kontrol grubu uygun yöntemlerle oluflturulmufl mudur?

- Verilerin elde edilmesinde ve kaydedilmesinde dürüst davran›lm›fl m›d›r?

cc)) AArraaflfltt››rrmmaann››nn  ssoonnuuççllaannmmaass››nnddaa;;

- Araflt›rma bilimsel ortama sunulmadan kamuoyuna sunulabilir mi?

- Araflt›rman›n dayand›¤› literatür sunulmufl mudur?

- Araflt›rman›n yöntemi ayr›nt›l› belirtilmifl midir?

- Araflt›rmaya katk›da bulunanlar belirtilmifl midir?

- Baflkalar›n›n araflt›rma verileri, düflünceleri ya da eserleri izinsiz veya ha-
bersiz kullan›lm›fl m›d›r? Bu saptand›¤›nda ne yap›lacakt›r? Kurumlar›n
bu durumda saptanm›fl politikalar› var m›d›r?

Bu ölçütler etik düflünme ve etik gözle bakmay› sa¤lar ki, bu da bilimsel arafl-
t›rman›n ayr›lmaz ve onu nitelikli k›lan parças›d›r.

u HHaassaann BBaassrrii  MMeemmdduuhhoo¤¤lluu
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EEttii¤¤ee  AAyykk››rr››  DDaavvrraann››flflllaarr

Bilimsel araflt›rma ve yay›nlar konusunda uzman kifli, grup ya da kurumlarca
çeflitli etik d›fl› davran›fl tan›mlamalar› ve buna iliflkin farkl› etik d›fl› davran›fl s›n›f-
land›rmalar› yap›lm›flt›r. Bu farkl› s›n›fland›rmalardan baz›lar› flöyledir:

Batuhan (1994) ve Arda (2004) bilimsel bilgi üretimi sürecinde dürüstlü¤ün
göz ard› edilmesi sonucu ortaya ç›kan aldatmacalar› iki gruba ay›rmaktad›r:

aa))  fifiaarrllaattaannll››kk:: Yerleflik bilimsel yöntemlerin gözard› edilerek ve sistemli bir
araflt›rma çabas› gösterilmeksizin insanlar›n yan›lt›lmas›d›r. fiarlatanlar kendilerini
birer “deha” olarak görür, megalomani belirtiler gösterir ve neredeyse bir saplant› ha-
linde sadece bir tek konuyu ifllerler. Genel toplum düzeyinde bilime duyulan güve-
nin korunarak sürdürülebilmesi için bu gibi kimselerin teflhir edilmesi önemlidir. 

bb))  SSaahhtteekkaarrll››kk:: Bilimsel yöntemlere ve etik kurallara uyulmad›¤› halde uyu-
yormufl gibi gösterilip, öteki bilim çal›flanlar›n›n aldat›lmas›d›r. Bu tür etik d›fl› örnek-
ler araflt›rma ya da yay›n aflamas›nda ortaya ç›kmaktad›r. Hiç yap›lmam›fl bir araflt›r-
may› yap›lm›fl gibi göstermek, deney verilerini maniple etmek (ortalamadan sapm›fl
olanlarla oynamak, sadece hipotezi destekleyen verileri bildirmek vs.) araflt›rma afla-
mas›nda yap›lan aldatmacalardand›r.  

Kansu ve Ruacan (2000) eti¤e ayk›r› davran›fllar› iki grupta ele alm›fllard›r:

aa))  DDiissiipplliinnssiizz  AArraaflfltt››rrmmaa  ((SSllooppppyy  RReesseeaarrcchh)):: Bilimsel araflt›rma ve yay›n konu-
sunda eti¤e ayk›r› davran›fllarla ilgili en önemli sorunlardan birisi  araflt›rman›n de-
¤erini veya güvenirli¤ini azaltan veya ortadan kald›ran bilimsel yan›ltmad›r. Ancak
bunu araflt›rmalarda bilmeden yap›lan hatalarla ya da yetersiz araflt›rma e¤itimi ve
bilgi eksikli¤inden kaynaklanan disiplinsiz ve düzensiz araflt›rma (sloppy research)
ile kar›flt›rmamak gerekir. 

‹nsan olan yerde hata olabilir ve insan hatas›ndan kaynaklanan yanl›fllar bi-
limsel araflt›rmalarda da bulunabilir. Sorumluluk duygusu yüksek, dürüst bir  bilim
insan› bile hata yapabilir. Düzensiz çal›flanlar bu hatalar› daha çok yapar. Düzensiz ve
disiplinsiz araflt›rma, araflt›rmac›n›n planlama, uygun yöntem seçme ve uygulama,
sonuçlar› analiz etme ve yorumlama konular›ndaki e¤itim ve bilgi eksikli¤inden kay-
naklan›r. Araflt›rmac› kötü niyetli olmamas›na karfl›n yanl›fllar›n›n “fark›nda de¤il-
dir” ve yanl›fllar›n› bilmemesi sonucunda güvenilir olmayan sonuçlar üretmektedir
(Kansu ve Ruacan, 2000). 

Araflt›rmalarda bilmeden hata yapmak, ihmal ya da düzensiz çal›flma sonucu
yanl›fl yapmak, bu hata ve yanl›fllar daha sonra düzeltilse bile bilime ve bilim insan›-
na zarar verir. En az›ndan hata ve yanl›fllar›n düzeltilmesi için emek ve zaman yitiril-
mifl olur (Tüba, 2002, 35-41).

Düzensiz ve disiplinsiz çal›flan araflt›rmac›lar› a¤›r flekilde cezaland›rmak do¤-
ru bir yaklafl›m olmayaca¤› gibi bunlar› görmezden gelmek veya hoflgörü ile karfl›la-
mak da do¤ru olmaz. Bunun yerine onlar› uyararak kendilerine araflt›rma e¤itimi ver-
mek, araflt›rma disiplini ö¤retmek, yapt›klar› araflt›rmalar› yak›ndan izlemek ve böy-
lelikle onlar› kazanma yoluna gitmek daha do¤ru bir yaklafl›m olacakt›r. Bu tür bir ha-
ta saptand›¤›nda hem hatay› yapan taraf›ndan kabul edilmeli, hem de makalenin ba-
s›ld›¤› dergide bir düzeltme yay›mlanmal›d›r. Araflt›rmac› hatay› kabullenme ifllemi-
ni ne denli çabuk ve aç›k olarak yaparsa, sayg›nl›¤›n› o ölçüde korumufl olur. Bu özel-
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likteki bilimsel yan›ltmalar iyi ve disiplinli bir araflt›rma e¤itimi sonucu düzeltilebilir
(Department of Health and Human Services, 1991’den akt: Kansu ve Ruacan, 2000).

bb))  BBiilliimmsseell  YYaann››llttmmaa  vveeyyaa  YYaallaanncc››ll››kk  ((SScciieennttiiffiicc  FFrraauudd))::  Bilimsel yan›ltma,
sapt›rma veya yalanc›l›k (fraud) ise araflt›rmac›n›n bilinçli olarak, çeflitli amaçlarla ça-
l›flman›n yöntem veya sonuçlar›n› “kötü niyetle” sapt›rmas› ve de¤ifltirmesi olarak ta-
n›mlanmaktad›r. Bilimsel yalanc›l›¤›n hiçbir mazereti yoktur. Bilimsel yalanc›l›k ke-
sinleflirse bunu yapan cezaland›r›lmal›d›r. 

Bilimsel yan›ltma 3 alt grupta ele al›nabilir (Kansu ve Ruacan 2000):

1. Bilimsel korsanl›k (piracy): Baflka araflt›r›c›lar›n verilerini (yaz›, flekil, grafik,
v.b.) izinsiz olarak almakt›r

2. Bilimsel afl›rma (plagiarism): ‹ntihal ad› da verilen afl›rman›n ifllenebilecek en
büyük akademik suçlardan birisi oldu¤u kabul edilmektedir. Afl›rma (intihal),  birisi-
nin baflka bir kiflinin çal›flmas›n› kendi çal›flmas› olarak öne sürmesi veya sunmas›na
dayanan akademik bir yanl›fl ya da ay›pt›r (Gordon, Simmons & Wynn, 1999’dan akt:
Köklü 2002). New Webstre’s Encyclopedic Dictionary of Language’de (1997) verilen
tan›ma göre afl›rma, bir baflka yazar›n dilinin ve düflüncelerinin yetkisiz kullan›m› ve
onlar›n kendisine aitmifl gibi sunulmas› demektir (Köklü,2002).

3. Uydurma, Yalan Yazma veya Yoktan Var Etme: Verilerin sapt›r›lmas› ya da va-
rolmayan bilgilerin/verilerin yoktan var edilmesi, varm›fl gibi gösterilmesi demektir
(Kansu ve Ruacan 2000).

Bilimsel araflt›rma ve yay›n eti¤ine önem veren TÜBA (Türkiye Bilimler Aka-
demisi), etik d›fl› davran›fllar› üç grupta toplar (Tüba, 2002, 35-37):

a) Dürüstçe çal›fl›rken yap›labilen yanl›fllar,

b) Disiplinsiz çal›flma sonucu ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz olan yanl›fllar,

c) Aldatmaca ya da doland›r›c›l›k (scientific deception): Do¤rudan ve istemli
olarak yalan söyleme, aldatma ve kas›tl› yan›ltma. 

Bilimsel araflt›rma ve yay›n eti¤ine önem veren bir di¤er kurum olan TÜB‹-
TAK’›n Etik Kurulu Yönetmeli¤inde ise etik d›fl› davran›fllar flöyle s›ralan›r
(http://www.tubitak.gov.tr/ baskanlik/etikt. 15. 12 2004):

a) Uydurma (Fabrication): Araflt›rmada bulunmayan verileri üretmek, bunlar›
rapor etmek veya yay›mlamak. 

b) Çarp›tma (Falsification): De¤iflik sonuç verebilecek flekilde araflt›rma mater-
yalleri, cihazlar, ifllemler ve araflt›rma kay›tlar›nda de¤ifliklik yapmak veya sonuçlar›
de¤ifltirmek. 

c) Afl›rma (Plagiarism): Baflkalar›n›n fikirlerini, metotlar›n›, verilerini, yaz›lar›n›
ve flekillerini sahiplerine at›f yapmadan kullanmak. 

d) Duplikasyon (Duplication): Ayn› araflt›rma sonuçlar›n› birden fazla dergiye
yay›m için göndermek veya yay›mlamak. 

e) Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araflt›rman›n sonuçlar›n›, araflt›rma-
n›n bütünlü¤ünü bozacak flekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ay›rarak çok
say›da yay›n yapmak.
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f) Desteklenerek yürütülen araflt›rmalar›n sonuçlar›n› içeren sunum ve yay›n-
larda destek veren kurum veya kurulufl deste¤ini belirtmemek.

g) Araflt›rma ve makalede ortak araflt›r›c› ve yazarlar›n yaz›l› görüfl birli¤i ol-
madan, araflt›rmada ve makalede aktif katk›s› bulunanlar›n isimlerini ç›kartmak veya ya-
zarl›kla ba¤daflamayacak katk› nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar s›ralama-
s›n› de¤ifltirmek. 

h) Kaynaklar› yanl› olarak seçmek.

I) Araflt›rma ve yay›n eti¤i ilkeleriyle ba¤daflmayan di¤er davran›fllarda bulun-
mak.

Görüldü¤ü gibi bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda yap›lan etik d›fl› davran›fllar-
la ilgili farkl› kifli, grup ve kurumlarca farkl› s›n›fland›rmalar yap›lm›flt›r. Bu farkl› s›-
n›fland›rmalardaki ortak noktalar dikkate al›narak  yeni bir s›n›fland›rma yap›labilir.
Buna göre etik d›fl› davran›fllar üç ana kategoride ele al›nabilir:

aa))  HHaattaallaarr:: Dürüstçe çal›fl›rken bilmeden yap›labilir. Ortaya ç›kart›ld›¤›nda ka-
bul edilmeli ve vakit geçirmeden düzeltilmelidir. Ayr›ca makalenin yay›nland›¤› der-
gide düzeltme yaz›s› yaz›lmal›d›r.

bb))  YYaannll››flflllaarr::  Düzensiz, disiplinsiz çal›flma sonucu yap›l›r. Kas›t yoktur ancak
ihmal ve tedbirsizlik söz konusudur. Bu yanl›fllar hofl görülmez, ancak bu durum al›fl-
kanl›k haline getirilmemiflse a¤›r yapt›r›m da uygulanmaz. Bunu yapanlar izlenmeli
ve düzenli araflt›rma ve yay›n e¤itimi verilmelidir.

CC))  YYaann››llttmmaa--aallddaattmmaa::  Bu davran›fllar bilerek ve kas›tl› olarak yap›l›r. Bu grup-
takiler bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda yap›lan en ciddi etik d›fl› davran›fllard›r. Bun-
lar› yapanlar davran›fl›n a¤›rl›k derecesine göre cezaland›r›lmal›d›r. Bu gruptaki dav-
ran›fllar dört alt grupta ele al›nabilir:

11..YYiinneelleenneenn  yyaayy››nn  ((DDuupplliikkaassyyoonn))::  Ayn› bilimsel araflt›rman›n birden çok dergi-
ye yollanarak yay›mlanmas›d›r. Mizahi bir terimle salam dilimleme de (salami sli-
cing) denir. Makale iki ayr› dergide yay›mlanabilece¤i gibi gereksiz yere bölünerek ve
birazc›k de¤ifltirilerek birden çok dergide yay›nlat›labilir. Özellikle dergi editörleri s›k
görülen bu durumun önüne geçmek için makalenin baflka yerde yay›mlanmayaca¤›-
na iliflkin yaz›l› taahhüt isteyebilirler (Tüba, 2002, 38).

22..UUyydduurrmmaa  ((FFaabbrriiccaattiioonn))::  Masa bafl› araflt›rma (desk research) ya da kuru la-
boratuarc›l›k (dry labbing) da denilen bu türde araflt›rmac›, hiç araflt›rma yapmad›¤›
halde yalan-yanl›fl verilerle çok uygun yöntemler kullanm›fl gibi sözde bir bilimsel
makale yazar. Yani hayal gücüne sahip kifliler, çal›flma yapmadan sonuçlar uydurarak
varolmayan veri ve bilgileri varm›fl gibi gösterir. Böylesi makalelerin, etkileme ve
a¤›rl›k katsay›s› (impact factor) ve makale reddetme oran› yüksek olan ciddi bilimsel
dergilerde yay›mlanma oran› düflüktür (Tüba, 2002, 39).

33..SSaahhtteecciilliikk--ÇÇaarrpp››ttmmaa::  Bilimsel verilerin bilerek sapt›r›lmas›, de¤ifltirilmesi-
dir. Burada ya do¤rudan deney verileri üzerinde baz› istatistiksel manipülasyonlar
yap›l›r, ya da elde edilen verilerin en uygun olanlar› al›n›p uygun olmayanlar› at›l›r
ve böylelikle etik d›fl› bir yoldan bilimsel varsay›mlar, tezler güçlendirilmeye çal›fl›l›r.
Bunlar›n ortaya ç›kar›lmas› daha zordur. Bu yüzden ciddi dergiler yöntem k›sm›na
özel bir önem vererek, verilerin ve kullan›lan istatistiksel analiz yöntemlerin çok ay-
r›nt›l› flekilde yaz›lmas›n› isterler.

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  vvee  YYaayy››nn EEttii¤¤ii u
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44..AAflfl››rrmmaa  ((PPllaaggiiaarriissmm))::  ‹ntihal, ya¤mac›l›k, korsanl›k, haks›z kullanma, kendi
ad›na geçirme de denilen bu yöntem, baflkalar›na ait olan fikirlerin, yaz›lar›n ve arafl-
t›rma verilerinin izinsiz ve kaynak gösterilmeden oldu¤u gibi kendi araflt›rma verile-
riymifl gibi yay›mlanmas›d›r (Goodyear, Crego & Johnston, 1992, 208; Holaday &
Yost, 1993, 560; Iammarino, O’Rourke, Pigg & Weinberg, 1989, 102-104). Baflka bir ta-
n›ma göre, bir baflkas›n›n dilinin ve düflüncelerinin yetkisiz kullan›m› ve onlar›n ken-
disine aitmifl gibi sunulmas›d›r (New Webstre’s Encyclopedic Dictionary of Langu-
age, 1997’den akt: Köklü, 2002,). Baflkalar›n›n fikir, yöntem, veri ve yaz›lar›n›n at›f ya-
p›lmadan izinsiz kullan›lmas›, kopyalanmas› olan bu davran›fl kimi zaman görüfl bil-
dirmek üzere kendisine bilimsel makale gönderilen hakemin makaledeki yeni yön-
tem veya bilgiyi kaynak bildirmeden kullanmas›, kendi ad›na geçirmesi (haks›z mal
edinme) fleklinde de gösterilebilmektedir. Afl›rma; çalma veya ya¤malamad›r ve arafl-
t›rma-yay›n ile ilgili ifllenebilecek en büyük suçlardan biri kabul edilir (Gordon, Sim-
mon & Wynn, 1999’dan akt. Köklü, 2002; American Psychological Association, 1992,
1507-1509; Fine & Kurdek, 1993, 1443; Goodyear, Crego & Johnston, 1992, 208; Hola-
day & Yost, 1993, 560; Iammarino, O’Rourke, Pigg & Weinberg, 1989, 102-104; Jones,
1999, 101-104).

Bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda önemli bir konu da yazarl›k hak ve sorumlulu-
¤udur. Her yazar çal›flman›n tamam›n› bilmek ve hepsinden sorumlu olmak zorunda-
d›r. Çal›flman›n tasar›m›, analizi, verilerin yorumlanmas› gibi tüm aflamalar konusun-
da bilgi sahibi olmal›d›r. Araflt›rma ve yay›nlarda yanl›fll›kla ya da kasten yap›lan ha-
talardan tüm ortak yazarlar sorumludur. “Arkadafl yazd›, ben bilmiyorum, farketmemi-
flim” gibi mazeretler kabul edilemez. Ayr›ca hakk› oldu¤u halde ad› konmayan ya da
hakk› olmad›¤› halde ad› yay›na konanlar (bölüm baflkan›, hoca, mali destek sa¤layan
ya da paray› bulanlar gibi) uygun olmayan yazarlard›r (Ruacan, 2002).

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa    vvee  YYaayy››nnllaarrddaa  YYaann››llttmmaann››nn  NNeeddeennlleerrii

Bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda yap›lan yan›ltman›n nedenleri flöyle s›ralana-
bilir (Balc›, 2001; Ruacan 2002; Tüba, 2002, 40-41):

1. Yetersiz araflt›rma e¤itimi: Akademik aflamalar›n bafllang›c›nda bilimsel arafl-
t›rma e¤itimi ve disiplininin verilmemesi, bilimsel araflt›rma eti¤inin ö¤retilmemesi
nedenlerin bafl›nda gelir.

2. H›zl› yükselme h›rs› ve tan›nma arzusu: ‹nsan do¤as›n›n parças› olan bu duy-
gular afl›r› h›rs derecesine vard›¤›nda bilimsel eti¤in çi¤nenmesi olas›l›¤› artabilir.
Toplumda ve bilim çevrelerinde yüksek yer edinme, üne kavuflma ve onu koruma
duygular› insanlar› etik d›fl› davran›fllara itebilir. Bu tür davran›fllar özellikle bilim
kültürünün ve araflt›rma eti¤i normlar›n›n yeterince yerleflmedi¤i, ahlak de¤erlerinin
afl›nmaya yüz tuttu¤u toplum ve ortamlarda ve kiflilik bozukluklar›n›n haz›rlad›¤› ze-
minlerde daha çok geliflme olana¤› bulur 

3. Üstlerin bask›s› veya fazla yay›n/prestij duygusu: Baz› bilim insanlar›n›n üzerle-
rinde hissettikleri bask›lar kendilerini bilimsel araflt›rmalarda aceleci olmaya zorlaya-
bilir; çok say›da yay›n yapma güdüsü çal›flma niteli¤ini standard›n alt›na düflürerek
bilimsel baflar›y› azaltabilir. Fazla yay›n yap›lmas› ile bilimde sayg›nl›¤›n artaca¤› ya-
n›lg›s›n›n yan›s›ra akademik yükselmelerde kimi zaman niteli¤in gözard› edilerek ya-
y›n say›s›n›n dikkate al›nmas› nedeniyle araflt›rmac›lar araflt›rma sonuçlar›n› yapay
bir flekilde bölerek birkaç yay›n yapmaya çal›flabilir ve dilimleme (salami slicing) yo-
luna gidebilirler veya araflt›rma sonuçlar›n› iki ayr› yerde yay›mlayabilirler.

u HHaassaann BBaassrrii  MMeemmdduuhhoo¤¤lluu
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4. Maddi-manevi kazanç h›rs›: Parasal destek alan kifli ya da kurumlar bu destek-
le h›zla yay›n yapmaya zorlanabilir. Elde edilen burs, proje veya sanayi deste¤ini yi-
tirmemek için de etik d›fl› davran›fllar sergilenebilir.

Bilimsel araflt›rma ve yay›n eti¤i ilkelerine uygun yürütülen ve yay›mlanan
araflt›rmalar, bu ilkelere uyulmadan yap›lan araflt›rmalara nazaran daha çok zaman
al›r, daha pahal›d›r ve kimi zaman ödülü de çok çekici olmayabilir (Balc›, 2001). 

Asl›nda bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda görülen etik d›fl› davran›fllar›n teme-
linde içsellefltirilmifl güçlü bir ahlak duygusu ve sorumluluk bilincinin zay›fl›¤› yatar.
Bu, yaflam›n her alan›nda böyledir. O halde bu yan›ltmalar›n önüne geçilmesi için d›-
flardan gerekli önlemlerin al›nmas› ve müdahalelerin yap›lmas› flartt›r (McNamee,
2001). 

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  vvee  YYaayy››nnllaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  EEttiikk  ‹‹llkkeelleerr,,  EEttiikk  DD››flfl››  YYaayy››nnllaarr››nn  ÖÖnn--
lleennmmeessiinnee  YYöönneelliikk  ÖÖnnlleemmlleerr  vvee  UUyygguullaannaabbiilleecceekk  YYaapptt››rr››mmllaarr

Bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda, araflt›rmac›lar›n, yöneticilerin, hocalar›n ve
dergi editörlerinin afla¤›da emir cümlesi olarak s›ralanan etik ilkeleri göz önünde bu-
lundurmas› ve bu ilkelere uymas›, bu konudaki etik d›fl› davran›fllar›n önlenmesi aç›-
s›ndan önemlidir (Ruacan, 2002):

- Meslektafl›na ve onun eme¤ine sayg› göster,

- Verilere sayg› göster (verileri saklama, çarp›tma, kurgusal çal›flma yapma),

- Gizlilik ilkelerine uy (bu ilke özellikle psikoloji ile ilgili yap›lan araflt›rma ve
yay›nlarda çok önemlidir),

- ‹ki kez yay›nlama (çifte yay›n yapma),

- Etik iflyeri ortam› haz›rla (örgütte bask› ortam›n› kald›r, fazla yay›na zorla-
ma...vs),

- Di¤erlerinin zaman›n› harcama (dilimlemede okuyucu birkaç makaleye
bakmak zorunda kal›r),

- Ç›kar çat›flmas›na dikkat et (firma ile sonuç aras›ndaki iliflkiye dikkat et,
yönlendirmelere itibar etme),

- Görmezlikten gelme günah›n› iflleme (neme laz›m deme, gerekli yerlere bil-
dir).

Etik d›fl› yay›nlar›n önlenmesine iliflkin olarak al›nabilecek önlemlerin ve uy-
gulanabilecek yapt›r›mlar›n baz›lar› flunlard›r: 

aa))  YYaayy››mmddaann  öönnccee  aall››nnaabbiilleecceekk  öönnlleemmlleerr

√ fiüphesiz en etkili önlem, etik d›fl› davran›fllar sergilenmeden önce bunlar›
önlemek için insanlar› e¤itmektir. Platon’un diyaloglar›ndaki Sokrates’in “hiç kimse
isteyerek kötü olmaz” kabulüne dayanarak ve erdemin bilgisine olan ihtiyac›n ›srar-
la vurgulanmas›na yönelik olarak (Kuçuradi, 2003, 9), baflta akademisyenli¤e yeni
ad›m atan araflt›rma görevlileri olmak üzere tüm ö¤retim elemanlar›na, mesleklerini
etik de¤erleri koruyarak yürütmeleri için çeflitli periyotlarla araflt›rma ve yay›n eti¤i
(meslek eti¤i) konular›nda bilgilendirmeye, duyarl›l›k gelifltirmeye yönelik e¤itim
programlar› sunulmal›d›r. Araflt›rmac› mesleki yetiflmesi esnas›nda ve bu e¤itimler
sayesinde etik davran›fl› içsellefltirir.

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  vvee  YYaayy››nn EEttii¤¤ii u
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√ Üniversiteler, TÜB‹TAK, TÜBA gibi bilimsel kurum, topluluk, dernek ve
oluflumlar, kendi üyeleri aras›nda etik duyarl›l›¤›n yerleflmesi için etik kodlar gelifltir-
melidirler. Gelifltirilen bu kodlara uyulmas› için üyelerinin çal›flmalar›n› sürekli izle-
meli, bunlara ayk›r› davran›fllar saptand›¤›nda da gerekli yapt›r›mlar› uygulamal›d›r-
lar. Yap›lan araflt›rmalar, bu izleme ve de¤erlendirmelerin, üyelerin dürüst gayretleri-
nin ve etik kurallara uyma düflünce ve uygulamalar›n›n yükseltilmesi için oldu¤u ka-
dar, kurum üyeleri aras›nda araflt›rma bütünlü¤ünün sa¤lanmas›na da yard›mc› ol-
du¤unu ortaya koymufltur (Iverson, Frankel & Siang, 2003).

Ruacan (2002)’a göre etik d›fl› yay›nlar›n azalt›lmas› için flu temel önlemler al›-
nabilir:

√ Özellikle üstlerin-kurumlar›n yay›n için araflt›rmac› üzerindeki gereksiz bas-
k›s› azalt›lmal›,

√ Yay›nda nitelik aranmal›, bunun için dergi editör ve hakemleri gerekli du-
yarl›l›¤› göstermelidir,

√ Araflt›rmalarda maddi destek sa¤layan kifli ve kurumlar aç›kça belirtilmeli-
dir.

bb))  YYaayy››mmddaann  ssoonnrraa  uuyygguullaannaabbiilleecceekk  yyaapptt››rr››mmllaarr

Etik d›fl› yay›n saptand›ktan sonra yay›n›n yay›mland›¤› / yay›mlanmak istendi¤i der-
giye ve di¤er ilgili kurumlara düflen birtak›m görevler vard›r. Bu tür yay›nlara gerekli müda-
hale ve yapt›r›mlar uygulanmal›d›r:

√ Yay›n eti¤i ihlali tespit edilen yay›mlanm›fl makale geri çekilmeli ve bu hu-
sus dergide gerekçesi ile birlikte yay›mlanmal›d›r. 

√ Yay›n eti¤ine ayk›r› davran›flta bulunanlar›n dergi ve kitaplardaki eski ya-
y›nlar› gerekli görülürse incelemeye al›nmal› ve belli bir süre yay›n ambargosu uygu-
lanmal›d›r. 

√ Yay›n eti¤i ihlali tespit edilen yazarlar ve ihlalin niteli¤i yazarlar›n kurum
ve kurulufllar›na, üyesi olduklar› derneklere ve (ihlali duyurmak amac›yla) alandaki
ilgili di¤er dergilere yaz›l› olarak bildirilmelidir.

√ Etik ihlali saptanan projeler, yürütücü / destekleyici kurumlarca iptal edil-
meli ve bu durum araflt›r›c›lar›n görevli ve ilgili olduklar› kurum ve kurulufllara ve
üyesi olduklar› uzmanl›k ve meslek derneklerine bildirilmelidir. 

√ Etik ihlali dolay›s›yla projeleri iptal edilenlere ihlalin a¤›rl›k derecesine gö-
re belli bir süre ilgili kurum taraf›ndan herhangi bir görev veya destek verilmemeli-
dir. 

√Dünyadaki ço¤u üniversite ve kuruluflta oldu¤u gibi ülkemizde de araflt›rma
ve yay›n inceleme komiteleri kurularak tüm araflt›rma süreci ve yay›n bu komiteler-
ce incelenerek bunlara birer etik sertifikas› verilebilir (Balc›, 2001)

u HHaassaann BBaassrrii  MMeemmdduuhhoo¤¤lluu
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SSoonnuuçç

H›zla de¤iflen dünyam›zda önemli ahlakî sorunlar›n ortaya ç›kt›¤›na tan›k
oluyoruz. Akademisyenler, hekimler, hukukçular, ö¤retmenler ve di¤er sektörlerdeki
tüm çal›flanlar her gün etik sorunlarla karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Her alanda artan
toplumsal yozlaflma ortam›nda, dürüstlük ve do¤ruluk art›k özlem duyulan de¤erler
olmufllard›r.

Etik sorunlar›n yafland›¤› alanlardan biri de bilimsel araflt›rma ve yay›nlard›r.
Dürüstlük neden ve ne kadar önemliyse, bilimde de etik o kadar önemlidir. Temelin
sa¤lam olmas›, daha sonraki yap›n›n sa¤lam olmas›n› sa¤lar.

Bilim insan›na ve onun üretti¤i bilimsel bilgiye duyulan güvene zarar veren
bilimsel yan›ltmalar›n önüne geçmek ve geçerli-güvenilir bilgiye ulaflmak için araflt›r-
ma ve yay›n konular›nda uyulmas› gereken etik kurallar›n saptanmas›, araflt›rmala-
r›n düzenlenmesi, uygulanmas› ve sonuçlar›n›n yay›nlanmas› s›ras›nda bu ilkelere
uyulmas› önemlidir. Bunun için baflta üniversiteler olmak üzere tüm bilimsel kurum
ve topluluklar, kendi çal›flanlar›-üyeleri aras›nda etik duyarl›l›¤›n yerleflmesi için ba-
z› etik kodlar gelifltirmeli ve üyelerinin çal›flmalar›n› bu ölçütlere göre izlemelidir 

Bilimsel araflt›rma ve yay›nlarda etik ilkelere uyulmas›, hem elde edilecek bi-
limsel bilginin daha geçerli ve güvenilir olmas›n› hem de araflt›rmac›ya, onun kuru-
muna duyulan güvenin artmas›n› ve toplum ile bilim aras›ndaki güven ve iyi iliflki-
lerin geliflmesini sa¤layacakt›r. Ancak bu önlemlerin ve yapt›r›mlar›n yan›s›ra, etik
olamayan davran›fllara karfl› araflt›rmac›n›n en güçlü silah›, onun kiflisel moral kodu-
dur, yani ba¤l› oldu¤u eti¤idir. 

Bilim insan›, do¤runun aranmas›na dayal› bir yaflam biçimi seçmifl ve ahlak-
etik ba¤lam›nda çok özel sorumluluklar üstlenmifltir. Bu sorumluluk bilinciyle kendi-
sinin ve temsilcisi oldu¤u bilim toplulu¤unun toplum nezdindeki sayg›nl›¤›na gölge
düflürecek davran›fllardan kaç›nmal›d›r. 

Unutulmamal›d›r ki en büyük zenginlik temiz bir vicdand›r.
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AAbbssttrraacctt

Concept of ethics emphasizes the longing for the values which are con-
sidered as relief from the chaos and degeneration in the society. Ethics is neces-
sary for everybody at anywhere. One of these fields in which misleading is wi-
dely seen is scientific studies and publications. Scientific misleading does harm
confidence of people about both scientists and scientific knowledge. The defi-
ning of   ethical rules concerning the researhes and publications is vitally impor-
tant in order to prevent misleading. The behaviors against the research and pub-
lication ethics and the prevention of these behaviors were discussed in this desc-
riptive study carried out by a survey. 
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