Bilim Politikalar›n›n Yay›n Eti¤ine
Yans›malar›
Nesrin ÇOBANO⁄LU
Bu makalenin temel amac›, felsefi eti¤i, bilim politikalar›n›n (özellikle t›p alan›nda) bilimsel
yay›nlara etkisini çözümlemeye uygulayarak, yay›n eti¤i (uygulamal› etik) tart›ﬂmalar›na
katk› da bulunmakt›r.
Etik Nedir?
Etik eski geçmiﬂi olan bir terimdir ve geniﬂ kapsaml›d›r. Etik, felsefenin alt dal› olarak
geliﬂen, insan eylemlerine iliﬂkin iyi - kötü de¤erlendirmelerinin yap›ld›¤› sistemli düﬂünme
etkinli¤idir. En genel ve k›sa tan›m›yla "de¤erler felsefesi"dir. Binlerce y›ldan beri, iyi
kavram›n›n “ne” oldu¤unu, ahlak›n yap›taﬂlar›n› sorgular. Etik genel olarak, toplumsal yap›y›
etkileyen her konuyla ilgili, insan eylemlerine iliﬂkin normlar›n (kurallar›n) yap›s›na yönelik
düﬂünceler oluﬂturur, de¤erlendirmeler yapar. Yeni ortaya ç›kan sorunsala iliﬂkin çözüm
önerileri oluﬂturur, tart›ﬂ›r.
Etik, ahlaki tutumlar›n ard›nda yatan yarg›lar› ele alarak, insan›n bütün davran›ﬂ ve
eylemlerinin temelini araﬂt›r›r. Ço¤u zaman birbirlerinin yerlerine de kullan›ld›¤› görülen
etik ile ahlak aras›nda yak›n bir iliﬂki bulunmakla birlikte etik, ahlak ve toplumca belirlenen
ahlaki ilkelerin niteli¤ini sorgulayan felsefedir.(12) Deontoloji ve hukuk bu konularda
belirlenmiﬂ kurallara göre, etik ise daha geniﬂ kapsaml› bir sorgulamayla eylemleri
de¤erlendirir. Etik, insan eylemlerine iliﬂkin de¤erlendirmeleri ile olmas› gereken “iyi eylem”
biçimlerini tan›mlama kayg›s› taﬂ›r. Bilim ise “varolan” bir do¤a gerçe¤ini anlama ve
aç›klama etkinli¤idir. Etik, genellikle bilimin ve hukukun yolunu açan bir nitelik
taﬂ›maktad›r. Ayr›ca etik varolan kurallar› da sorgulayabilir, savunup – eleﬂtirebilir.
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Etik ve Bilim ‹liﬂkisi

“Etiksiz bilim kördür, bilimsiz etik boﬂtur”
(Des Jardins)
Bilim, bilimle u¤raﬂanlar›n varsay›mlar›n say›s›n› azaltmalar›n›, yanl›l›¤a son vermelerini,
vard›klar› sonuçlar›n do¤rulu¤unu irdelemelerini ve bu sonuçlar› eldeki bulgularla
s›n›rland›rmalar›n› ister. Bu anlamda bilimsel yöntemin, yans›z, do¤ru ve ussal bir sonucu
güvence alt›na alan gerçek bir “eti¤i” vard›r. Bilim prati¤i bu eti¤e uygun düﬂtü¤ü ölçüde,
sonuçlar›n›n ussall›¤›na güvenilebilmektedir.(8) Bununla birlikte bilim, ayr›nt›l›, kesin ve
belgelenmiﬂ bir bilgiye yaklaﬂ›m biçiminden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.(8) Bilimin temel amac›
üretmek ve kaliteli bilgiyi geliﬂtirmektir (4,13). Bununla birlikte, bilim ve teknolojideki
geliﬂmeler ve küreselleﬂme, adalet ve eﬂitlik ilkesi üzerinde etkili olmaktad›r (6).
Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA’n›n 14/04/2001 tarihli duyurusunda, ‘Bilim ‹nsan› ve
Akademik Etkinliklerde Etik’ baﬂl›kl› bölümde bilim insan› ﬂöyle tarif edilmektedir: “Bilim
insan›, akademik yaﬂam›n›n bütün evrelerinde ve ö¤retim, yönetim ve akademik
de¤erlendirmelere iliﬂkin görevlerde bilimsel liyakati temel ölçüt olarak kabul eder; temel
etik kurallar›n›n d›ﬂ›na ç›kmaz ve bu kurallar›n d›ﬂ›na ç›k›lmas›na göz yummaz. E¤itimin
eksik verilmesi, kopyac›l›k, akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat ölçütlerinin
d›ﬂ›na ç›kmak, kiﬂileri kay›rmak ve benzer davran›ﬂlar kabul edilemez.” (15)
Etik de¤erler, eskiden metafizik kavramlarla temellendirilirken, günümüzde insanlar›n daha
iyi yaﬂamalar›n› ve dünyan›n bir bütün olarak ileriye gitmesini sa¤lamaya yönelik
kavramlarla temellendirilmelidir. Geçmiﬂte de¤erler felsefesi dar bir mekanda, dar bir zaman
diliminde oluﬂan ikilemleri irdelerken, teknolojideki s›n›rs›z ve h›zl› geliﬂmenin yans›mas›yla
günümüzde, gelecek kuﬂaklar ve evren kavramlar› da ikilemlerde belirleyen olarak önem
kazanm›ﬂt›r. ‹kilem yaﬂatan olaylar›n, ayn› sorun çerçevesinde kümelenmesi, etiksel sorun
kümelerini oluﬂturur.(6)
T›p, meslek ve sanat olmas› yan›nda bilimsel uygulamal› bir etkinliktir. Amac›n›
gerçekleﬂtirmek için bilimin bütün dallar›ndaki bilimsel bilgileri ve bilimin yöntembilgisini
kullanan teknik bir disiplindir. Bu ba¤lamda, eti¤in uygulamal› eti¤e yans›yan farkl›laﬂm›ﬂ
uzant›s› olarak da tan›mlanabilen t›p eti¤i, bilimsel etik, bilim politikalar›, bilimsel
araﬂt›rmalarda dürüstlük, bilimsel bilginin yay›n yoluyla duyurulmas›nda beliren de¤er
sorunlar›yla da ilgilenmektedir. Uygulamal› etik kavram›nda olay-olgu ayr›m›na yer
verilmelidir. Bir zaman çizgisi üzerinde karﬂ›laﬂt›¤›m›z tikel eylemler “olay”›, bu tikel
eylemlerin zaman çizgisi üzerinde süregelmesi de “olgu” kavram›n› ortaya ç›karmaktad›r.

62

SA⁄LIK B‹L‹MLER‹NDE SÜREL‹ YAYINCILIK - 2004

Tarih boyunca, felsefeciler etik kurallar›na uygun yaﬂam›n sistemli ve geniﬂ kapsaml› bir
çözümlemesini yapma¤a çal›ﬂm›ﬂlard›r. Böylece geçmiﬂten günümüze çeﬂitli etik kuramlar
(ya da daha do¤ru bir deyiﬂle “etik yaklaﬂ›mlar”) oluﬂturulmuﬂtur. Bu etik kuramlar etik
kurallara uygun davran›ﬂlar› anlamak, çözümlemek, de¤erlendirmek ve yönlendirmek için
bir temel oluﬂturmuﬂlard›r.(8)
Bir eylemin etik de¤erini irdelerken, etik yaklaﬂ›mlara göre temellendirilir. Burada evrensel
olarak kabul gören dört ana yaklaﬂ›mdan söz etmek olas›d›r. Bunlar Kant’c›, Utilitaryen
(Yararc›), Komunitaryen ve Liberal yaklaﬂ›mlard›r. Uygulamal› Etik (özellikle t›p) alan›nda en
çok Kant’c› ve Utilitaryen görüﬂler dikkate al›n›r. Hangi yaklaﬂ›m temel al›n›rsa al›ns›n, etik
aç›s›ndan olaylar› ve olgular› de¤erlendirirken etik ilkelerin ne oranda ve nas›l kullan›ld›klar›
önemlidir. T›p alan›nda benimsenen temel etik ilkeler; ayd›nlat›lm›ﬂ onam ve özerkli¤e sayg›
ilkesi, s›r saklama ilkesi, adalet ve eﬂitlik ilkesi, yararl›l›k ilkesi... olarak s›ralanabilir. Bazen
ilkelerin birbiriyle karﬂ›tl›k iliﬂkisi taﬂ›d›¤› olaylarda, koﬂullar ba¤lam›nda en uygun ilke
kullan›lmal› ve en az de¤er kayb›yla en fazla ilke kullan›larak eylem gerçekleﬂtirilmelidir.
Etik kuramlar›, etik sorunlar› tart›ﬂmak ve anlayabilmek için ortak bir dil iﬂlevi görür. Felsefi
etik, akla dayal› bir diyalog için gerekli olan ortak dilin geliﬂmesine katk›da bulunur. ‹kinci
olarak, türlü etik kuramlar› geleneklerimizde önemli roller oynad›klar›ndan, pek ço¤umuzun
düﬂünme biçimlerine de yans›rlar. Böylece, düﬂüncelerimizin biçimleri ve varsay›mlar›n› daha
iyi tan›yabilir, görüﬂlerimizi daha iyi yans›tabilir ve onlar› daha iyi savunabiliriz. Bunlar kadar
önemli olan bir nokta da, düﬂünme yöntemlerimizin eleﬂtirel bir incelemesini yapabilecek
felsefi bir bak›ﬂ aç›s› kazanmam›zd›r. Bunlar› aç›kl›¤a kavuﬂturarak, sorunlar› etik sorunlar
olarak daha iyi görüp anlayabilecek bir konuma geliriz.Üçüncü olarak, bir etik kuram›n
geleneksel iﬂlevlerinden biri rehberlik ve de¤erlendirme yapmas›d›r. Kuramlar› özgül
durumlara uygulamakta ve özgül tavsiyelerde bulunmakta onlardan yararlan›r›z. Etik, uzun
tarihi çözümlemeler yapmak ve tavsiyelerde bulunmak için yararlanabilece¤imiz ussal bir
temel sa¤lamaktad›r. (8)
Bilim Politikalar›
Politika (ing. politics, policy) kavram›, dilimizde birden fazla anlam› ifade eden biçimde
kullan›lmaktad›r. Politika (politics anlam›nda) neyi, ne zaman, kimin, nas›l alaca¤›na karar
verebilme erkini elde etme u¤raﬂ› olarak; (policy anlam›nda) erki kullanma yöntemi ve
sistemin yap›s›na iliﬂkin (neyi, ne zaman, kimin alaca¤›na iliﬂkin) öneriler dizgesidir.
Ülkemizde yayg›n olarak her ikisi içinde "politika" kelimesi kullan›lmaktad›r. Yaz›da
kullan›lan, "policy" anlam›nda "politika" kavram›d›r.
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Bilim politikalar› ise bilimin yöntembilgisini kullanarak elde edilen bilimsel bilginin
üretilmesi ve insanl›k yarar›na kullan›lmas›, yay›n yoluyla bilim dünyas›na aktar›lmas› en
etkili ve etik biçimde uygulamaya yans›t›lmas›yla ilgili sistemi tan›mlar. Bu sistem baz›
kurallar do¤rultusunda oluﬂturulur ve yürütülür. Bu kurallar›n oluﬂturulmas›nda, bilimin
yöntembilgisi, bilimin ve bilim adam›n›n evrensel nitelikleri kadar bilimsel uygulamaya iliﬂkin
etik kuram ve ilkeler de belirleyicidir. Ülke yönetimlerinin demokratiklik düzeyi bilim
politikalar›na do¤rudan etki eder.
Anayasal bir demokrasideki siyasal düzenlemeler, bu etik geleneklerle ça¤daﬂ siyaset
aras›ndaki iliﬂkilerin görülebilece¤i yararl› bir örnektir. Ço¤unluk ilkesine ba¤l›l›k,
mutlulu¤u en ço¤a ç›karmak gibi yararc› bir amaca hizmet eder. En çok say›da insana en
büyük mutlulu¤u sa¤lamak istiyorsak, bir oylama yapmak ve ço¤unlu¤un istencini
belirlemek yeterlidir. Öte yandan, yurttaﬂl›k hak ve özgürlüklerinin anayasalarca korunmas›,
Kant’›n bireylerin özerkliklerine sayg› ilkesiyle örtüﬂür. Böylece, anayasal haklar, yasama
organ›n›n ço¤unlu¤unun ald›¤› kararlar›n denetlenmesini ve s›n›rland›r›lmas›n› sa¤lar.
Uygulamal› etik alan›nda bu tür çal›ﬂmalar geleneksel etik kuram›ndan yararlanmakla
kalmaz, felsefenin bu dal›n›n geliﬂmesine de katk›da bulunur. (8)
Bilim Politikalar›, Yay›n Eti¤i ‹liﬂkisi
Bilim insan›; evrendeki olay ve olgular› inceleyen, onun alt›nda yatan gizemin kayna¤›n›
araﬂt›ran ve bu gizemin nedenlerini anlamaya çal›ﬂan ve anlad›klar›n› basitleﬂtirip kitlelerin
anlayabilece¤i bir ﬂekilde yay›n yolu ile duyuran kiﬂidir. (15)
Bilimsel araﬂt›rmalarda, özellikle t›bbi bilimsel araﬂt›rmalarda etik önemli bir yere sahiptir.
Araﬂt›rmalar›n baﬂlat›lmas›nda ve yürütülmesinde do¤rudan araﬂt›r›c›lar›n, sonra etik
kurullar›n ve destekleyen kurumlar›n, yay›nlanmas› aﬂamas›nda da editörlerin sorumluluk
sahibi olduklar›n› söylenebilir.(3) Araﬂt›rma etik kurullar›n esas görevi; önerilen konular›n
bilimsel ve etik boyutlar›n› de¤erlendirmektir. Bunlardan baﬂka etik kurullar›n sadece
baﬂlang›çta de¤il, konular›n sonland›r›lmas›nda da rol almas› araﬂt›rmalar aç›s›ndan çok
faydal› olmaktad›r.(17)
T›bbi araﬂt›rmalar ve sonuçlar› olan bilimsel yay›nlar›n do¤ruluk düzeylerinin saptanmas›
önemli bir etik konudur. Bir t›bbi araﬂt›rman›n do¤ruluk düzeyi sadece editörleri, bilimsel
okuyucular› de¤il, tüm toplumu ilgilendirmektedir. Çünkü yanl›ﬂ ya da yalan bir bildiri
toplum taraf›ndan sa¤lanan araﬂt›rma fonlar›n›n ziyan edilmesine, bilim çevrelerinin
dolay›s›yla tüm toplumun yan›lt›lmas›n› ve bilimin ilerlemesini ve insanlar›n bu ilerlemeden
yararlanmas›n› geciktirmektedir.(19)
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Ekonomik olarak desteklenmeyen çal›ﬂmalar›n yürümeyece¤i bir gerçektir. Araﬂt›r›c› konu
seçimini yaparken, o konunun desteklenebilir olup olmad›¤›n› da düﬂünmek zorundad›r.(2)
Bilim insan›n›n araﬂt›rmas›nda ne kadar özgür olaca¤› da baﬂka bir tart›ﬂma oluﬂturmaktad›r.
T›bbi araﬂt›rmalar ve onlara finansal destek sa¤layan endüstrilerin ortak çal›ﬂmalar› bir çok
yenilik oluﬂtururken etik aç›s›ndan da çat›ﬂmalara yol açmaktad›r. Bununla birlikte baz›
araﬂt›rmac›lar çal›ﬂmalar›n›n s›n›rland›¤›n› düﬂünürken(4,14) finansal destekler her geçen
gün t›bbi araﬂt›rmalar›n artmas›na neden olmaktad›r (10).
Editörler; bu sorumluluk hiyerarﬂisinde en önde bulunmasalar da, yay›nc›lar iﬂlevleriyle
paralel olarak önemli düzeyde sorumluluk taﬂ›maktad›rlar. Çünkü bilimsel gündemin
saptanmas›nda onlar oldukça belirleyici konumdad›rlar. Bu aﬂamada editör
sorumlulu¤undan ve bir "editorial ethics"den söz etmek gerekmektedir.(2) Editörler ve bilim
insanlar› birlikte çal›ﬂarak, üniform, k›sa ve öz, hemen anlaﬂ›labilir bir anlat›m sistemi
oluﬂturmal›d›rlar(7). Böylelikle editörler ve bilim insanlar› oluﬂturduklar› sistemlerle
çal›ﬂmalar›n fazla abart›l› olmas› önlemiﬂ olacaklard›r (20).
Bilimsel t›bbi araﬂt›rmalar›n en çok tart›ﬂ›lan yönleri kulland›klar› insan deneklerine
verdikleri zararlar›d›r. ‹nsan deneklerinin t›bbi araﬂt›rmalarda kullan›lmas›n›n etik boyutu
Helsinki Deklerasyonu'nda ayr›nt›l› bir biçimde anlat›lm›ﬂt›r. Kötü kullan›mlar›n önlenmesi
için araﬂt›rmac›lar›n araﬂt›rma eti¤i aç›s›ndan çok iyi e¤itilmeleri gerekmektedir(4). Bilimsel
araﬂt›rmalarda ve yay›n aﬂamas›nda ortaya ç›kan etik sorunlar›n bir ço¤u bilgisizlik ve
disiplinsiz çal›ﬂmaktan kaynaklanmaktad›r.(11) Bu ba¤lamda, bilim politikalar›nda, bilim
insan›n›n araﬂt›rma ve yay›n eti¤i konusunda e¤itilmesine (bilgilenme ve bilgilendirme
sürecine) verilen önem artt›kça, etik d›ﬂ› olarak nitelenen olaylar azalacakt›r.
Bilimsel Yay›nlara ‹liﬂkin Etik Kurallar

“Eti¤in kayna¤›n› buldu¤u yer yaﬂanan insanlararas› iliﬂkilerdir.”
(I. Kuçuradi)
Mesleki yaﬂant›m›z s›ras›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z soru ve sorunlar› irdelerken her zaman
belirlenmiﬂ kurallar yoktur. Burada ahlak ve vicdan ›ﬂ›¤›nda sorun irdelenirken, t›bbi etik
çal›ﬂma yap›lmaktad›r. Bu tür etkinlikler, yasa koyucular›n, içtihad karar› alanlar›n, çeﬂitli
resmi ve özel kuruluﬂlar›n normatif yap›lar›nda (onur kurullar›, disiplin kurullar›, etik
kurullar...) çal›ﬂanlar›n yapt›klar› çal›ﬂmalar gibidir. (9)
Eti¤in ö¤retilebilir bir bilgi niteli¤inde olup, olmad›¤›na iliﬂkin görüﬂlerin felsefe alan›nda
tart›ﬂmas› sürerken, evrensel olarak meslek eti¤i ilkelerinin olmas› ve mesle¤in uygulay›c›lar›
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taraf›ndan benimsenmesi kabul görmektedir.(8) Eti¤in do¤as› gere¤i, günlük yaﬂama
yans›yan eylemlerimizin etik niteli¤i aç›s›ndan göz önüne al›nacak ölçütler aras›nda
“olas›l›klar” vard›r. ‹yi ya da kötü eylemlerimizin yaﬂant› biçimine yans›d›¤› olas›l›klar
mevcuttur ve kiﬂi bu olas›l›klardan birini tercih eder. Söz konusu tercihte, H. Reichenbach’›n
da (2000) vurgulad›¤› gibi; nas›l davranmam›z gerekti¤i konusunda kendi istencimizin sesine
kulak vermek ve di¤er insanlarla uyum içine girmeye çal›ﬂmak gerekmektedir; dünyada
bireyin kendisi için koydu¤u amaç ve anlamdan daha fazlas› yoktur.(18)
Bilimsel yay›nlarda “iyi-kötü” eylemlerin de¤erini kimin, nerede ve nas›l tan›mlayaca¤›
sorunu bu bölümün en kritik sorusudur. Ayr›ca eti¤in kurallar›n olmad›¤› durumda çözüm
arayan yap›s›n›n üzerinde durduktan sonra, ﬂimdi kurallar konulmas›ndan ve bu kurallar›
kimin oluﬂturaca¤›ndan söz ediyoruz. Tam bu noktada bir karﬂ›tl›k m› yaﬂ›yoruz? Eti¤in
do¤as› gere¤i içinde taﬂ›d›¤› olas›l›klardan da yola ç›karak, bu konuda kural önermenin etik
d›ﬂ› oldu¤u sonucuna (m›) varmal›y›z? Ço¤u kez, görecelilik itiraz›, eti¤in do¤as›ndaki
“olas›l›klar” nedeniyle, tam da dikkatli bir ak›l yürütmenin gerekli oldu¤u s›rada, etik
tart›ﬂman›n kritik bir aﬂamas›nda öne sürülür. Bir tart›ﬂmada dikkatli ve ak›ll›ca bir
çözümleme gereksinmesi oldu¤unda, görecelilik sav› yanl›lar›, omuzlar›n› silker ve
tart›ﬂmaya “peki neyin yanl›ﬂ ya da do¤ru oldu¤unu kim söyleyecek?” sorusunu sorarak
nokta koyarlar. Bu soruya verilecek yan›t ﬂudur; “do¤ru ya da yanl›ﬂ yarg›y› destekleyecek
iyi gerekçeleri olan herkes!
Felsefi eti¤in uygulamas›n› yapmak zor bir iﬂ olan ak›l yürütmenin etik tart›ﬂmalar yoluyla
yap›lmas› demektir (8).
Bilim politikalar›n› belirleyen, denetleyen ve sonuçlar›ndan etkilenen kiﬂi ve kurumlar bu
konuda de¤erlendirme yapabilirler. Bir toplulukta ya da örgütte uygulamal› etik, örüntüsel
iliﬂkilerde nedensellik ilkesiyle etkileﬂim sonucu, iﬂin haklar ve sorumluluklar temelinde
“nas›l” yap›laca¤›na ait kararlar›n al›nmas›, bu kararlar do¤rultusunda eylemde
bulunulmas›yla olanakl›d›r. Bu ba¤lamda, bilim insanlar›, bilimsel araﬂt›rma merkezleri,
üniversiteler, bilimsel yönü olan mesleki uygulamalar› denetleyen meslek odalar›, bilimsel
dergilerin yay›n kurullar› ve editörleri gibi kiﬂi, kurum ve kurumlar›n etik kurullar› bu
konuda ölçütler geliﬂtirerek iyi – kötü tan›mlamas› yapabilirler. Burada önemli olan, bir
eylemin tan›mlanmas› s›ras›nda uygun gerekçeleri vererek, seçimin aç›klanabilmesidir.
Etik, genellikle iyi ve kötünün ayr›m›n›n pek belirgin olmad›¤› ikilemlerde ortaya ç›kan
sorunlar›n çözümü ile ilgilenmektedir Bilimsel etik içinde önemli sorun kümelerinden olan
bilimsel araﬂt›rma ve yay›n eti¤i konusunda gündeme gelen olumsuz olaylar› tan›mlar ve
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yorumlarken, karﬂ›t› olan iyi eylemler tan›mlanmaktad›r. Bu alanda yap›lan ve yap›lacak olan
tart›ﬂmalar; etik aç›s›ndan sorun olan durumlar›n saptanmas› ve çözüm önerilerinin
geliﬂtirilmesini sa¤layacakt›r.(6)
Yay›nlar›n etik kurallara uygun olmas› editörler taraf›ndan denetlenir. Editörlerin sadece
bilim çevrelerine karﬂ› de¤il; ayn› zamanda okuyuculara, yazarlara, çal›ﬂanlara, editörler
kurulu üyelerine, reklam verenlere ve medyaya karﬂ› sorumluluklar› bulunmaktad›r.(5)
T›p evriminin do¤al sonucu olarak konuyla ilgili yaz›l› kurallar›n akademik düzeyde
irdelenmesi, kurallar›n de¤iﬂmesine neden olabilir. Bireyin devlet ve toplum karﬂisinda
güçlenmesi, de¤erlerin yeniden sorgulanmas›n› ve çözümlenmesini gündeme getirmektedir.
Bu da etik alan›n›n önemini art›rmaktad›r. De¤iﬂmeyen tek ﬂey de¤iﬂim ise, eti¤e çok iﬂ
düﬂecektir. Etik aç›k uçlu sorunlara yan›t bulmaya çal›ﬂ›r. Uygulamal› etik, alan›nda uzman
bireylerin kendisini seçim yapmaya zorlayan durumlarda tutum ve davran›ﬂ›n› belirleyecek
ilkeleri irdeleyen kuramsal bir disiplin olarak da tan›mlanmaktad›r.
Çevre eti¤i ve Biyoetik aç›s›ndan sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na yönelik etik yaklaﬂ›mlar
çerçevesinde uygulamal› etik ise, insanlar›n ekosistem ve insan sa¤l›¤› ile tekrar
bütünleﬂmesini sa¤layacak sürdürülebilir bir toplum oluﬂturmaya yönelik yönlendirici
fikirler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.(1) Bu ba¤lamda bilimsel yay›nlara iliﬂkin etik kurallar,
sürdürülebilir toplum ve gelecek kuﬂaklar kavramlar›n›da içeren biçimde düﬂünülmelidir.
Güncel olaylara yön verecek do¤ru ç›karsamalar yapmak için, koﬂullar›n do¤ru bilgisi
yan›nda, de¤erler bilgisi de gereklidir. Ayr›ca, o eylemin yap›ld›¤› koﬂullar da seçeneklerin
oluﬂturdu¤u ayr›l›klar, baﬂka eylem olanaklar›n›n bulunmas› da, eylemin de¤erini belirleyici
özellikler taﬂ›r. Kiﬂi de¤er sistemiyle uyumlu eylemlerde bulundu¤u dönemler de kendini
daha güvenli hisseder. Önderlik, iletiﬂim ve toplumsal uyum sa¤layabilme yeteneklerine ek
olarak bilginin, istençsel amaçlar› sürdürmekte katk›s› olabilir. ‹nsanlar aras›nda uyumun
önemli oldu¤u, bireyin istençlerinin toplumla dengelenerek etik yönelimi belirledi¤i
gözlenmektedir. Kiﬂinin bütünlü¤üne yönelik etik de¤erler tortusu, o kiﬂinin yaﬂam›n›n
de¤erler bütünlü¤ü ile etkileﬂir ve yaﬂant› ortaya ç›kar. Bireyin grupla etkileﬂimi hem grubun
hem bireyin davran›ﬂ›nda de¤iﬂikli¤e yol açar. Toplumun etik yönelimi kiﬂilerin birbiriyle
uyum sa¤lama çabas›n›n ortak sonucudur.(18) Bu ba¤lamda, dengeyi sa¤lamada etkin
güçler, toplumsal örgütlenmeler, s›n›fsal birleﬂmeler, uzmanl›k dernekleri etkili bilimsel
kurumlar, seçkin bireylerin örnek yönlendirici tav›rlar›n›n... oluﬂturdu¤u sosyal iliﬂkilerin
denetimindeki iktidar iliﬂkilerini etkileyecek etik yönelimi biçimlendirmek üzere aktif bir
tutumla bilim politikalar› belirlenmeli ve yay›n eti¤i ilkeleri vurgulanmal›d›r.
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De¤erlendirme ve Sonuç
Bilim insan›n›n, de¤erler bilgisi ve eylemlerinin etik niteli¤i aras›ndaki koﬂutluk yok
oldu¤unda, araﬂt›rma ve yay›n eti¤i bir etik sorun kümesi olarak yans›maktad›r. Etik etkinlik
sonucu önerilen olgusal çözümler, deontolojik ve hukuki kurallar biçiminde
yaﬂant›ya/araﬂt›rma ve yay›n alan›na yans›t›lmal›d›r. Bu konuda de¤erler bilgisi ve etik
ilkelere uygunlu¤un, etkili kurumlarca, normatif kurallarla denetlenmesi, etik aç›s›ndan
“kötü” eylemlere rastlanma olas›l›¤›n› düﬂürecektir.
Bilim politikalar›n›n belirlendi¤i küresel ve ulusal güç iliﬂkileri, demokratiklik derecesi,
ulusal öncelikler bilimsel politikalar arac›l›¤› ile o toplumun yap›s›n›, gönencini çok etmenli
olarak etkiledi¤i gibi, yay›n eti¤ini de etkiler. Bilim politikalar›n›n belirledi¤i; bilimsel çal›ﬂma
koﬂullar›, akademik yükseltilme ölçütleri, akademik özgürlük ortam›, bilim – ekonomik
kaynak iliﬂkisinin niteli¤i gibi etkenler yay›n eti¤inde yans›malar›n› gösterirler. Bilimsel
araﬂt›rmalar›n baﬂ›ndan sonuna kadar; bilim politikalar›n› yapanlar, bilim insanlar›, etik
kurullar ve yay›n aﬂamas›nda editörler birlikte çal›ﬂarak etik aç›s›ndan uygun, kaliteli bilgiye
ulaﬂ›lmas›n› ve insanlara sunulmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂmal›d›r.
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