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YAYIN ETİĞİ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Dr. Yankı Yazgan ve Dr. Aynur Özge
tarafından yayına hazırlanan " Nöropsikiyatri Seminerleri -1-" adlı kitabın 67-77 sayfalarındaki Dr. Hanife Nakilcioğlu imzalı "Apraksiler" yazısının "Tarihçe"
ile "Apraksili bir hastanın değerlendirilmesi" bölümleri arasında yer alan sekiz sayfasının tamamına yakını
nın, adı geçen yazının "Kaynaklar" bölümünde 2.ve 3.
sırada yeralan, 1995'te "Nöroloji Bülteni" dergisinde 2
makale halinde yayınlanmış Dr. Kaynak Selekler'in
"İdeomotor apraksi" (1) ve "Apraksiler II" (2) başlıklı
yazılarının noktası virgülüne kadar kelime-kelime
kopyası olduğu gözlenıniştir (Şekil-1). Dr. Hanife Nakilcioğlu, hangi kıstasa göre yaptığı anlaşılmayan bir
şekilde K.Selekler'in yazılarını biraz kısaltarak vebazı terimleri değiştirerek , orjinal metni satır satır, aynen
kopyalamış , yazının başına ve sonuna ek koyarak, bir
başkasının yazısını kendi ismi ile kitapta yayınlatmış,
editörler de bu duruma göz yummuşlardır.

Sonunda, bilimsel ça lışma kaygısının, tümüyle ve
yalnızca kişisel sorumluluk duygusuna bırakılmış ol-

Meslek etiği, bilimsel etik, yayın etiği ve hatta düpedüz ahlak yönünden yapılmaması gereken ve
"kopyacılık"tan daha öte bir durum olan bu yayın için
editörlerin dikkati çekilmiştir*.

"Bir editör olarak yayın
runlarla karşılaşabiliriz?

duğu göıi.ilmekteclir. Yayınladığı yazıların niteliğini ,

sorumluluk duygusunu tümden bırakarak , yeterince incelemeden ve inceltmeden yayınlayan kitap
ve dergi editörlerinin bilimsel sorumluluk duygusu ve
kaygısı taşıdıklarını söylemek güçtür.

kişisel

Ülkemizde bilimsel yayınlarda, etik konusunun
yeterince tartışıldığını ve bilinçlendiğini sanmıyo
rum. "demiştir.
Okuyucularımızın, dergiye yazı gönderenlerle
editör görevini üstlenenlerin dikkatini konuya çekmek amacıyla, aşağıdaki bölüm, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve "TurkishJournal of
Medical Sciences" dergisinin editörü Prof. Dr. Emin
Kansu'nun yukarıda anılan "Yayın Etiğinde Editörün
Sorumlulukları" adlı konferansından (3) kısaltılarak
a lınmıştır:

Bir editörün başına gelebilecek en büyük problem, bilimsel yanıltma ve saptırmayla karşılaşmasıdır
(İngilizce:scientific misconduct and fraud).

getirmiştir.

problem ise "dublikasyon" olayıdır. Aynı yazının yazar tarafından hem size gönderilmesi, hem de
hem tercümesinin veya aynısının başka bir mecmuaya gönderilmesidir.
İkinci

15 Kasım 1996 günü TÜBİTAK tarafından Ankara'da düzenlenen "Yayın Etiği" sempozyumu içinde
yer alan "Yayın Etiğinde Editörlerin Sorumlulukları"
konferansının oturum başkanı Prof. Dr. Orhan Öztürk, "Ülkemizde kısa ve ucuz yoldan köşeyi dönme
eğilimi, üniversiteleri ve bilimsel çalışma gerektiren
başka kurumları da oldukça sarmış tır.

Üçüncü sorun ela, bir yayından yazarın üç yayın
hevesine kapılmasıdır. Yani "Least Publishable Unit=LPU". LPU denen çok standart bir kelime
vardır. O yayının tablosundan başka yayın, o yayının
grafiğinden başka bir yayın çıkarmıştır ve makalesini
"salamlamıştır". Yazar, makalesini salam dilimlerine
ayırdığı için, bu girişime "salami science" veya "salamizasyon" adı verilir. Gayet iyi bilinen bir problemdir.
Aynı makale üçe bölünerek başka yerlerde yayınlan
mı ş olabilir.
çıkarına

Üniversitelerde akademik açıdan yol alabilmek
için, yayınların niteliğinden çok niceliğine ağırlık verilmekte olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kopyacı
lık, aşırmacılık, çabuk ve kolay yazı çıkarma oldukça
yaygınlaşmıştır. Üniversitelerde çıkan dergilerin
önemli bir kesinıi bilimsel kaygıdan çok yayın kaygı
sıyla yazılan makalelerle doludur. Böylelikle ülkemizde bir kısır döngü oluşmuştur.

Dr.

Yankı

ne gibi so-

Bu sorunları liste olarak sizlere önce sunmak ve
vaktim oranında bir iki örnekle konuyu açmak istiyorum.

Eğer bir kötü niyet yoksa, Dr. Nakilcioğlu için "bilgisizlik" ve metni incelemeden basan editörler için
"ihmalcilik" olarak kabul edilebilecek bu durum "Yayın Etiği" konusunun tartışmaya açılmasını gündeme

*:

etiğinde

Dördüncü sorun da bir

Yazgan daha sonra, "denetlemeyi eksik yaptığı için" Dr.
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Selekler 'deıı

çıkar çatışması

özür

dilemiştir.

içinde ma-
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Şe kil -1 Solda Kaynak Selekler'in yaz ısı , sağda Nöropsikiyatri
Se minerleri -1 a dlı kitapta kopyalanan şe kli

k a tkısı olmayanl a rın

isim s ıra s ına konulma s ıdır.
isimli bir makale var; ikisi a raş tırmayı ya pmı ş ,
dördünün araş tırma da hiç ka tkısı yok. Ama "unauthorized authorship" d e di ğimi z bir kavram var. Ki ş i , kendi k a tk ıs ı olmadan ismini orada görmek istiyor ve ismini makaleye koydurtabiliyor, o makale de derginize gelebiliyor. Tersi de mümkündür, yani k a tkı s ı
ol a nl a rın isim s ıra s ınd a bulunm a mas ı durumudur. Kişinin değerli katkıl a rı var, fakat malesef isim sıras ınd a
a dı yok. Bu da e ditöıiin karş ıla ş abileceği ba şk a bir
sorun olarak gündeme s ıklıkla gelmektedir.
da

Altı

Son olarak da a ra ş tırm a e tiğinden sapmalar (deviation from research ethics) var. Yazar olmayan veriieri va rmı ş gibi gösteriyor veya 4.2'yi kendi i s tedi ği için
8.6 yapabiliyor, yani yalan-dü zmece yayın (falsification publication) ya pıyor ve yazar, olmaya nı ya ra tıyo r.

B eş in c i

sorun; izin ve telif ha kkın a u y m a maktır.
o derginin telif ha kkın a uymayarak , b aş k a
dergilere de izinsiz, yay ının benzerini veya fragmanla rını göndermesi durumudur.

Yaza rın

bir baş k a sorun da

uygu n

l'.\l ['ı.'nllll'\' 1 h.ııd,cı t: gı..\ınr Fgcı h.ııckcıırı

kalenin yazılmış olmasıdır. Bunu bugünlerde bazı firmalarca yönlendirilmiş yayınla rd a görüyoruz. Yazar
farkına varnuyor, firmanın kendisine verdiği ilaçla yayın ya pıyor ve firma lehine somı ç çık a rma ya gayret
ediyor. Bu çok belli oluyor. Çünkü 3-4 sene sonra o
ila c ın etkin olmadığı b aş k a bir yay ınd a oı1aya ç ıkı yo r
ve yazar zor durumda kalıyor. Onun için editör olarak
firma destekli bir yayınd a "Benim bu firma ile iliş kim
yoktur" , "Bu firma nın parasını alma dım" ifadesinin
kull a nıldığı bir imzalı form isteniyor. Çünkü bazı araş
tırıcı gruplar firmanın finansiyel etkisi altınd a " ç ık a r
ça tı ş ma sına" (conflict of interest) girerek yayın yapabiliyorlar. Bir editör bunu bilmek zorundadır.

Karşılaşabileceğimi z

f.u k
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Bir de me ra kı o ldu ğu için birkaç fazla yay ın yapmak i s teği var. D eva mlı yayın ya pıyor ve editörün

araştırma-
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Altını çizerek söylüyorum:"Bir kişi , bizleri, editörleri, bilim dünyasını ve okuyanları yanıltmak istiyorsa
kesin cezasını bulmalıclırl"

masasına devamlı aynı kişiden yayın

gelince editör
da son yılların önemli bir
sorunu "redandunt publication", yani çok fazla yayın
merakı tabii sonunda problem yaratmaya başlıyor.
şüphelenmeye başlıyor.Bu

Bir

Problemli durumlara geçmeden önce, bir
editör ilkin ne yapmalı?

kişi

Bilimsel

editörü

nasıl yanıltabilir?

ya nıltmanın

üç ana yolu

va rdır :

Birincisi korsanlıktır. Araştırıcı tabloyu başkasın
dan a lır ve makalenin içine koyar. Tipik korsanlık;
kimseye mektup yazmadan ve kimsenin iznini almadan, makalenin resminin, tablosunun alınması ve makalenin içine konulmasıdır. Uzun z~ıman editör olarak
bu korsanlığı fark etmeyebiliriz. İkinci önemli yanılt
ma: Plajerizm'clir. Plajerizm, aylar süren uğraşı sonucu açığa çıkan çok zor bir konudur. Bugün mevcut
olan bilgisayar teknolojisi ile ortaya konabilir.Bilgisayarlarda bildiğiniz paragrafı verdiğimizde paragrafın
bulunduğu makale ve mecmuasını tesbit edebiliyorsumı z . Bu nedenle art ık kimse kc,laylıkla satırı alıp ela
aynen makalesine koyam:ı. yacaktı r. Plajerizm y;ık ala
nabilir bir suçtur.

Türkiye'de bazı değerlerin çok tartışıldığı bir dönem yaşıyoruz: Kim namuslu, kim değiP Kim ahlaklı
kim değil? Kim dürüst kim değil? O bakımdan , dergi
olarak da , bilim dünyasına karşı bizim bir sonımlulu
ğumuz var: bilimde dürüst, ahlak lı olduğumuzu ve
açık olduğumu zu, bir zorunlu "görev" olarak sunmamız gerekiyor. Editörler olarak, yazının gönderild iği
kunıma itimat ediyoruz ve güveniyoruz. Güvensizlik
ile işe ba şl amak mümkün değil. Ancak, sonınlar çık
tığı zaman gerekli tedbirleri almak için, yolumuzu çiziyoruz. Bizi kişiler bilimsel olarak yanı ltabilir ve editörler olarak gelen yazının doğruyu :::öyleyip söylemediği konusunda alclanabiliriz. Yanıltıcı ve dürüst
olmayan bilgileri kurumların kendi otonomileri içinde çözümlenmelerini beklemek zonındayız

yöntemi ele, saptırma ve yalan
var etmek ve olmayan sonı ıcu ortaya çıkartmak. Bunun İ rıgilizce çeşit li
isimleri vardır. "fraud, fabrication, falsificatio,1. 11 olarak belirtiliyor. "Kuru laboratuar' (dıy lab) Jeniliyor;
yani deney yok, ama bol somıç var.
Üçünc(i

y:rn.ıltma

beyandır. Diğer tanımla olmayanı

İki konu var ki, kesinlikle bilimsel yanılrnn içinde
çok önemli yer alıyor.Birincisi disiplinsiz araştırma
(sloppy research), ikincisi ise, amaçlı yapılan "bilimsel ya l ancılık" (fraud). Editörün başına gelebilecek birincil sonın budur. Disiplinsiz araştırmada araştırıcı,
eğitimsizdir. Ne araştırma yapacağını, ne yaptığını ve
nasıl yazacağını ela bilmiyor. Onun için sizin önünüze birtakım rakamlar geliyor, onu "makale" zannediyorsunu z ve yayınlama durumunda kalıyorsunuz .
Ancak biraz sonra görüyorsunuz ki; bu çalışmanın
metodu yanlış, istatiği hatalı ve sonuç ların yorumu da
iyi de ğil. Bunlar gözden kaçırılırsa, yazara güveniyorsunuz ve makaleyi basıyorsunuz. Burada problem,
kişi yanlışlarının farkında değil ve güvenilir olmayan
sonuç ürettiğini bilmiyor, ama kanımca iyi niyetli. Yani bu kişinin kötü niyeti yok, ama eğitimi yok, yani
araştırma eğitimi almamı ş, etik eği timi almamı ş. Obakımdan , bugün dünyada o ki, disiplinsiz araştırma
yapanları yanımıza alıp, uygun eğitimi verip dikkatini çekersek ve araştırma eğitimi verirsek, araştırma
disiplinini öğretirsek, bu genç arkadaşı kazanabiliyorsunuz

Plajerizm, ba ş kasının herhangi bir işini , fikrini , çakendi işiniz gibi sunma olayıdır. O fikri veya yazıyı adını vermeden kulianıyorsanız veya sitasyon vermeden yapıyorsanız, plajerizm anlamına gelmektedir. A.B.D.'deki NUI (Natinol Institute of Health) içindeki "Office of Scientific Integrity" plajerizm'i "rnajor erime", adam öldürmek ile eşdeğer sayı
yor. Akademik hayatta en büyük "suçtur" deniliyor.
Çünkü bir akademisyenin en değerli va rlığı yani zekası, buluşu ve görüşü çalınıyor. Bir akademisyenin
en değerli varlığı düşüncesidir ve bilgisidir. Bu nedenle plajerizm yapan kişi rahatsız olmadan başkası
nın fikrini , yazısını ve bilgisini ona atıf yapmadan aldığı için "suç" işlemektedir. Plajerizm çok tehlikeli ve
çok problemli bir durumdur.
lışmasını

Plajerizm ve "falsification"un en çarpıcı örneği
1983'de Harvard'da yaşanmıştır. Bu 1983'deki Darsy
davasıdır. Darsy, Harvard'da doçentliğe yükseltilmek
için en çok yayın yapan bir fellow ve peşinden asistan profesor'dur. Darsy'nin o kadar fazla yayını oluyor ki Promosyon Komitesi'nin şüphesini çekiyor. İn
celenmeye başlayınca diğer yazarlara soruluyor, defterler isteniyor, l aboratuvarına gidiliyor. Yazıların
önemli bir bölümünün "falsification" ve "fabrication"
olduğu görülüyor. Onun üzerine New England Journal of Meclicine'a yazı yazı lıyor. Bir komite kuruluyor

Ancak ikinci grup "bilimsel yalancılık" grubu, maalesef editöre problem yaratabilecek bir gruptur. Yani araştırıcı, amacını ve bilinçli olarak çalışmanın metodunu ve sonuçl arını saptırarak yayın yapıyor. Yani
4.2'yi sevmedi mi, 6.2 yapıyor. 6.2 ortalama istiyorsa ,
b ilgisayara giriyor, 20 tane farenin sonucunun ortalamasını çıkartıyor, önümüze bir tablo getiriyor; ortalaması 6.2. Kişi tüm rakamları saptırabiliyor.
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ve editör Arnold Rellman başkanlığında kuru lan komitenin incelemeleri sonucunda yazıla rın literatürden
çekilmesine karar veriliyor. Bunun, bir bilim a damın a
verilecek en ağır ceza olarak dü ş ünülmesi gerekir.

mekteclir. Bütün gençlerimize, bütün asi s tanl a rımı za
mezuniyet öncesi dönemde etik nedir? Etikten sapmanın problemi nedir? Bir yaz ıd a etik ne demektir?
gibi konuları e traflı ca anlatmamı z l azım. Öğre ncilik
döneminden başlamamı z gerekiyor, 5.-6. sının arda .
Ay rı ca, asistanlarımı za ve ara ş tırmac ıl a rımıza da anl a tmamı z gerekiyor. Birinci sorun budur. Komı anlatılacak olursa, ki ş il e rin çoğu plajerizm dahil hiçbir
probleme büyük o rand a yönlenmeyeceklerdir.

Amerika Birl eşik Devletleri "Araştırma da Dürüsrlük ve Doğruluk Ofisi"nin plajerizinle ilgili 15 dosyanın sorumlularına yö ne lttiği "niye plajerizm yaptını z
?11 sorusuna verilen yanıtl ar çok ilgin ç:
_;'Hepsini

kopy a l amadığım

için ben bilgi

hırsızı

b-!kinci problem; proje alabilmek için yarışa girmektir. Sunumda bazen sapma ya pabiliyor ve
konusunda yayın yapma, kurumun ve bölümün baskı s ı , a d ayı bu etik dı şı d av ranı şa itebiliyor.

sayı l mam."

-"Ben plajerist
çok azını a ldım ."

de ğ ilim ,

çünkü hepsini

-"Fakat ben ondan daha iyisini

alınadım

ki,

c-Fazla yayın , fazla prestij: Fazla yayın ile fazla
prestij kazanma duygusu yanıl gının baş ınd a geliyor.
Çok raka mlı yay ınım olsun diye düşününce 11 fabrication11, plajerizm veya salamizasyona gidilebiiiyor.

yazdım. "

-"Bu i ş i yapan birçok bilim adamı var etrafta, niye
beni suçluyorsunuz ki , ben bunun gibi çok bilim adamı tanıyo rum. 11

Tabii, hızlı yükselme arzusu her k i ş id e d eğ i şi k
oranda görülüyor. Bu ya rı ş m ada ki şi kendisini önele
görmek için çok yayın yapabiliyor, yayınl a rını ela sap-

-"Böyle bir şey yapmak istememı ş tım , zaten bu
benim hafızamda vardı bu tip p aragra nar: onl a rı yazdım , bir yerden al madım ki. 11
-"Bilim
maldir. Biz

düşün ce l e rin payla ş ılm as ıdır

tırab iliyor.

el-Mali kazanç

ve bu nor-

dü ş ünce lerimi zi pay laşmı ş ı z."

e-Psikiyatrik problemler olabilir.

"American Office of Research Integrity" bu durumu , " hırs ızlık hırs ı zlıktır, bunun az ı çoğu olmaz, birşeyi ça lı yorsa n ça lmı şs ındır" diye belirliyor.
Bir editör nelerden

Son söz

Editö rler, bugün dergilerinden sorumlu . Dergiler
neden sorumlu? Araş tırma grupları nın , araştırma toplumunun bilgi il e ti ş imind e n sorumlu ; bu bilgi
il e ti ş iminin d oğ ru o l mas ınd a n sorumlu, dürüst olmasından sorumlu , o bjektif olm asın dan sorumlu .
Editörler olarak hepimiz bilimsel doğrulukt a ve
bunun literatüre yansı mas ınd a çok büyük sorumluluk t aş ı yo ru z. Ama New Englancl Journal of
Meclicine'nin eski editörünün ş u cümlesini unutmayalım . : "Bir araş tırm a ya nlış yapı lmı ş olabilir, yanlış somı ç ç ıkmış olabilir, ama bunu doğru lukl a sunarsanız e n kıymetli araştırmadı r".

şüphelenmeli?

a -Eğer bir ki ş i kendi ismi başta olmak üzere çok
isim koyuyorsa ş üphe çekebilir. Kendini korumak
için çok isim koyuyor ve çok isim içinde kendini "eritiyor", "hepsi benim arkamda" diye düşünebiliyor.
İ sim dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesidir.

b-Aynı yazıy ı daha önce yayınl amı ş olması o kiş i
nin plajerizm ve 11 falsification 11 tipinde bir karaktere
sahip olabileceğini düşündürtmelidir.

c-Özgeçmişind e

çok fazla yay ın ve özellikle araş
süresi ile yaşına göre çok fazla yayını varsa düş ünmek gerekir.
tırma

d -Aynı

kesinlikle

makalenin iki

ayrı

ş üphe uya ndıraca k

Bütün etik olmayan bu
leri nelerdir?

a-Yetersiz
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bir konudur.
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