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Giriþ
Son yýllarda, araþtýrma alanlarýndaki uzmanlaþma ve araþtýrma etkinliklerinin
süratle örgütlenmesi, belge sayýlarýnýn bilimsel ve teknik geliþme doðrultusunda
yüksek rakamlara ulaþmasý, dünyada kolay denetim altýna alýnamayan bir bilgi
depolanmasýna neden olmuþtur. Bunun sonucunda, bilginin eriþiminde büyük
güçlüklerle karþýlaþýlmaya baþlanmýþtýr. Kendi araþtýrmalarýnýn özel konularýný
ilgilendiren yayýnlarý izleyerek çalýþmalarýný sürdürmek zorunda olan bilim
adamlarý ve araþtýrmacýlarýn, bu belgeleri yardým almaksýzýn bulup okuyarak
onlardan yararlanabilmeleri, neredeyse olanaksýz hale gelmiþtir.
1960'lý yýllardan itibaren sürekli olarak etkinliði artan bir þekilde bilgi/belge
merkezleri, bu yönden, geliþmekte olan bilgisayar ve uziletiþim
teknolojilerinden de geniþ ölçüde yararlanarak, bilim dünyasýna çok yararlý
hizmetler saðlamýþlardýr.
Bu hizmetler aracýlýðýyla bilim adamlarý ve araþtýrmacýlar, yayýnlarýn yalnýzca
bibliyografik verilerini ve özlerini okuyarak, kullanabilecekleri belgeler
arasýndan daha kolay seçim yapabilme olanaðýna kavuþunca, araþtýrmalarýnýn
yürütümünde de daha kapsamlý olabilmiþler ve sonuçta bilgi üretimine daha
geniþ katkýlarda bulunmaya baþlamýþlardýr.
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Ayrýca, bu yolla, önceden yapýlmýþ bir araþtýrmayý atlamaksýzýn ve daha çabuk

derecede bir yaptýrýmla) mutlaka makalenin özü, kitaplarda yavaþ yavaþ, kitabýn

farketmek ve onu tekrarlamýyarak (hatta onun bulgularýndan yararlanarak)

içinde bir yere veya en azýndan kitap kapaðýna konulmak üzere bir özetleme

zaman ve kaynak savurganlýðýný oldukça azaltmak mümkün olmuþtur.

istenmesi olaðanlaþmýþtýr.

Veri tabanlarýnýn en önemli ögelerinden biri olan özler, iþlevleri yönünden

2.2. Amaç ve Kapsam

orjinal metinler kadar deðerlidir. Ancak elbette ki özlerin bilgi içeriði,
türetildikleri ana belgenin toplam bilgi içeriðinden düþük olabilir. Bu bakýmdan
özlerin iþlevi, özet bilgi saðlamanýn yanýsýra asýl öyle bir önbilgi saðlamaktýr ki,
özü okuyan, yapacaðý araþtýrma yönünden metnin orjinaline eriþip eriþmeme ile
ilgili olarak çeliþkisiz bir karara varabilsin!

Günümüzde Türkiye'de Saðlýk Bilimleri alanýnda çalýþan araþtýrmacýlar, dergi
editörlüklerinden gelen bir olmazsa-olmaz zorunluluðunun hissedildiði yeni bir
ortamda makalelerinin özünü hazýrlamaya gayret ettiklerinden, yazý özlerine
iliþkin bazý pratik bilgilerin eksikliðini iyice hissetmektedirler. Bunlar, özün
çeþitlerinin neler olduðundan, bir özün nasýl kaleme alýnabileceðinden, öz

2. Kapsam
2.1. Öz Hazýrlamanýn Önemi

içerisinde bulunmasý veya bulunmamasý gereken bilgilerin nasýl
ayýrdedilebileceðine kadar geniþ bir yelpazede ortaya çýkan sorulardan

Öz çýkarma çabasý, 18. Yüzyýl'dan beri süregelmekteydi ve sadece zaman zaman

oluþmaktadýr.

hissedilen bir gereklilikti, fakat asýl belgenin yazarý için bir zorunluluk deðildi.

Çalýþmanýn amacý, bu ve benzeri sorularýn yanýtlarý ile ilgili olarak birtakým kýsa

Öz yazýmýnýn ciddi biçimde ele alýnmasý, Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra ortaya

anlatýmlar yapmak ve adeta bir “dikkat edilecek noktalar” listesi vermektir.

çýkan “bilgi patlamasý” nedeniyle ve aþaðý yukarý ayný zamanda geliþip ona

Geniþ ve tam açýklamalar kitap konusu olacak kadar kapsamlýdýr, o nedenle böyle

destek olan “bilgisayar devrimi” sayesinde olmuþtur. Bir makale ve hatta bir

bir kýsýtlamaya gidilmiþtir..

bilimsel rapor veya bir kitap yazýldýðýnda, o belgenin özünü çýkartmanýn yazarý
tarafýndan bir zorunluluk olarak hissedilmediði dönemler ise, daha yenidir ve

Bu bakýomdan çalýþmanýn sýnýrlarý þöylece açýklanabilir.

hepimizin hafýzalarýndadýr. Bazý bilim adamlarý ve araþtýrmacýlar, yine

Aþaðýda “belge özetleme” çeþitlerinden sadece biri, fakat en önemlisi, en yaygýn

ürettikleri raporlarýn, makalelerin, kitaplarýn vb. özlerini çýkarýyorlardý; ancak

kullanýlaný ve bugün yazýmýnýn çoðunlukla ana belgeyi yazandan talep edildiði

bu iþi yaparken hedefleri daha çok, ya örneðin bir öz dergisinden, bir

“öz” üzerinde durulacaktýr. Ancak daha önce, “öz”ün de dahil olduðu bütün

yayýnevinden, bir bilimsel dergiden veya bir veri tabaný iþletiminden gelen

bellibaþlý “belge özetleme” çeþitleri verilecek; böylece hem belge yazarý için

istemi karþýlamak, ya da gönüllü bir çabayla kendisine ait bilime katkýlarýn

önemli olabilecek genel bir perspektif sunulmuþ olacak ve hem de “öz”ün “belge

yaygýnlaþtýrýlabilmesi için bir tür hazýrlýk yapmaktý.

özetleme” çeþitleri baðlamýndaki yeri belirlenecektir.

Ancak son 30 yýl zarfýnda çok hýzlandýðý görülen bir geliþme sonucunda bugün,

Öte yandan çalýþma, öz hazýrlama yönünden en fazla gereksinim duyulan belge

bilimsel belge yazarlarýndan, örneðin bilimsel raporlarýn baþlarýna genelde

türü olan “akademik dergi makalesi” veya “toplu yayýnda makale” yönünden de

onlarýn özü, dergilerde makaleler için (makalenin kabulüne koþut olacak

sýnýrlandýrýlmýþtýr. Yine de, makale özü hazýrlama eylemi, zaten pek çok açýdan
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diðer belgelerin özlerini hazýrlama yaklaþýmlarýyla paralellik göstermekte

hangi cümlelerin alýnmasý gerektiðine sözcük sýklýklarýna göre saptayan

olduðundan, burada anlatýlanlarýn belge türleri yönünden geçerliði, kapsam

yöntemler izlemektedir. Bu yolla elde edilen birtakým özler gerçi baþarýlý

sýnýrlamasýnýn ilk bakýþta anýmsattýðý çerçeveden daha geniþtir.

olmakta, ancak baþarýsýz bir makina özünün yetersizliði de inanýlmaz derecelere
varmaktadýr.

3. Belli Baþlý Belge Özetleme Türleri
3.1. Öz
3.1.1. Öz Yazma Üzerine

Otomatik öz hazýrlama sistemleri ile çýkartýlan özlerdeki yetersizlikler

Belge özetlemenin birbirlerinden farklý çeþitlerinden en çok kullanýlanlar, þu

yer benzerlikler görülmekte ve böylece asýl yanlýþýn özü, “eserin sahibi”

þekilde özetlenebilir:

olmayanlara hazýrlatmaktan çýktýðý anlaþýlmaktadýr. Öte yandan, otomatik öz

incelendiðinde ise, bunlarla profesyonel bir öz çýkartýcýnýn hatalarý arasýnda yer

Belge özetleme biçimlerinin en yaygýn bir þekilde kullanýlaný “öz”dür. Öz
sözcüðü, Ýngilizce'de “abstract” sözcüðünün Türkçe karþýlýðýdýr. Öz, temelde
akademik disiplinlerdeki literatüre hýzlý ve kolay eriþim saðlama amacýný güder.
Örneðin, bir akademik dergide, uzun olan makalenin içeriðini kýsaltarak ve
makalenin aslýndan kopmayarak, çoðunlukla da makalenin anlatým düzenini
izleyerek onun içeriðini kýsaca yansýtýr.

hazýrlama uzman sistemleri geliþtirilmeye devam etmektedir, fakat yavaþ yavaþ,
yazara daha fazla yardýmcý olabilecek ve onun komutlarýyla iþini çok
kolaylaþtýrarak özetleme yaptýracak sistemlerin daha baþarýlý olabileceði ile ilgili
düþünceler de geliþmeye baþlamýþtýr.
3.1.2. Ýçeriklerine Göre Öz Çeþitleri
Öz, amacýna göre deðiþik yazým stillerinde kaleme alýnýr. Bu bakýmdan, bellibaþlý

Sözkonusu çerçevede, daha önceleri yazarý tarafýndan hazýrlanmýþ bulunan
“öz”e (Ýngilizce'deki “synopsis” teriminin karþýlýðý olarak) Türkçe'de sinopsis de
denilmiþtir.

þu öz çeþitleri vardýr:
“Bilgi veren özler”, Ýngilizce'de “informative abstract” adýnýn Türkçe karþýlýðý
olarak kullanýlmaktadýr ve bir belgedeki niteliksel veya niceliksel bilgiyi, özün

Yazýsýnýn özünü araþtýrmacýnýn bizzat hazýrlamasý daima yeðlenir. Özlerin

saptanan boyutu çerçevesinde mümkün olduðu kadar büyük miktarda aktarma

profesyonel öz hazýrlayýcýlara yazdýrýlmasýnýn sakýncalarý nispeten azdýr; yine de

amacýný güder. Makalelerde daha ziyade bu tip özlerin hazýrlanmasý yoluna

kaçýnýlmasý gereken sakýncalar ortaya çýkabilir.. Bu açýdan en kötü durum da,

gidilir.

profesyonel öz yazýcýlarýnýn makaleyi yer yer yanlýþ anlayýp, “bazen yazarýn
varamadýðý sonuçlara bile” ulaþmalarýdýr.

Bu özler, ayný zamanda, içerik ile ilgili yalnýzca yüzeysel bilgi istendiðinde belge
yerine geçebilecek bir kaynak olarak da kullanýlabilirler. Bilgi veren özler,

Makalenin yazarý özü þahsen kaleme almayýnca neler olabileceði, günümüzde

ampirik çalýþma metinleri ve bir ana konu etrafýnda yazýlmýþ makaleler için daha

daha iyi anlaþýlmaktadýr. Teknoloji yeterince ilerlediði için bilgisayarlý otomatik

uygundur.

öz hazýrlama sistemlerine geçilmeye baþlanmýþtýr. Bu sistemler temelde,
metinden cümleler veya cümle ögeleri alarak onlarý birleþtirmekte ve metinden
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ve sanki “içindekiler” listesinin bir tür kýsa anlatýmýný verir. Belirtici özler,

kaygusu, ele alýnan yapýtýn önemli veya daha az önemli yerlerinin ayrýmýný

tartýþmalar, kitap eleþtirilerini içeren makaleler için daha uygundur. Bu arada

yaparken, bunu tarafsýz bir þekilde deðil, aksine eleþtirilerin yönlendiði

belirtmek gerekir ki, bazý durumlarda konferans bildirileri, sonucu sunulduðu

doðrultuya göre gerçekleþtirir.

makâmýn takdirine býrakýlmýþ raporlar, deneme ve notlu bibliyografyalar için de
belirtici özler kullanýlýr.

Bu baðlamda eleþtirel özlerin, yazarlarý tarafýndan deðil, ancak baþkalarý
tarafýndan yazýlabilecekleri düþünülebilir. Bu düþünce, tamamen doðru deðildir.

Ancak, bir özün tümüyle belirtici olmasý, özü çýkartýlan eser hakkýnda belli bir

Kendi yazýsýnýn özünü bir “eleþtirel öz” gibi kaleme alýp, böylece yazýsýna bir

önbilgiyi alamamak yönünden, özü okuyan araþtýrmacý üzerinde bir tür

“artý deðer” kazandýrmak isteyen araþtýrmacýlar da vardýr.

tatminsizlik duygusu yaratabilir.

Bilimsel dergi editörlükleri, eleþtirinin yazýlarýn metninde olmasýný isterler. Bu

Bu bakýmdan, Ýngilizce'si “indicative-informative abstract” olan “bilgi veren

bakýmdan, eleþtirel özü yeðlemezler. O halde dergilere gönderilecek makale

belirtici öz” diye adlandýrabileceðimiz bir üçüncü öz tipi, yer yer hem bilgi

özlerinin bu tipte olmamasý gerekir. Kaldý ki, baþkalarýnýn eleþtirileri açýsýndan

veren, hem de belirtici öz stilinde yazýlmakla, yukarýdaki öz çeþitlerinin bir

dergi sayfalarý, “eleþtiri” “yazýya katký” ve “yanýt” türünde kýsa makalelere zaten

karmasý olarak ortaya çýkmýþtýr. Böylece, belgenin önemli yerlerinde ne dendiði,

açýktýr ve bunun ötesinde makale yazarý, kendi ilk katkýsýna eleþtirel bir konum

diðerlerinin de hangi anlatým yapýsýnda olduklarý meydana konulmuþ

almak istiyorsa, o da, örneðin bir sonraki sayýda bir “makale eki” yazabilir. Bu

olmaktadýr.

durumda, sözkonusu (kýsa) makalelerin kendilerine özgü özleri dergi

“Bilgi veren belirtici öz”, “belirtici öz”ün deðinilmiþ olan sakýncasýný ortadan
kaldýrdýðý için oldukça yaygýnlaþmýþtýr.

yönetimince yazarlardan istendiði taktirde (ki bugün artýk dergilerce bu yola
gidilmektedir), eleþtirel bir tartýþmanýn içeriði, ayný dergide kolayca
bulunabilecek birkaç özden çýkarsanabilir.

3.1.3. Eleþtirel Öz ve Yapýsallaþtýrýlmýþ Öz

Bu çerçevede Ýngilizce'de “review” terimi ile adlandýrýlan yazý türünün “eleþtirel

Yukarýdaki ufak sýnýflandýrma ile içerik açýsýndan olasý öz tiplerine

öz”le amaçlanan içerik yakýnlýðýný vurgulamakta yarar vardýr. “Review”,

deðinilmiþtir. Bu baðlamda ayný öz tipleri, bazen “eleþtirel öz” kapsamýnda,

(Türkçe'de “yeniden inceleme” veya “tekrar gözden geçirme” anlamýnda)

içerik tercihleri açýsýndan özü çýkarýlan eserin önceliklerini eleþtirinin

baþlýbaþýna bir yazý türüdür. Ancak, niteliðine özgü olarak içerisinde birçok

öncelikleri çerçevesinde deðiþik biçimde ifade ederek ve “yapýsallaþtýrýlmýþ öz”

özetlemeleri barýndýracaðý da açýktýr. Bu açýdan sözkonusu yazý türünden

baðlamýnda da birtakým standardlaþtýrýlmýþ stil kalýplarýndan sapmamaya

beklenen, özetlemiþ bulunduðu yazýlarla ilgili olarak, onlarýn söylemlerini

dikkat ederek yazýlabilirler.

biribirleriyle karþýlaþtýrmak, genellemek ve eleþtirmektir. O halde, “review” bir

“Eleþtirel özler”de, çalýþmanýn özünü verme amacý ile eleþtirme yaklaþýmý

bakýma sanki bir “eleþtirel özler” bütünüdür.

birleþmektedir. Ancak, ortaya çýkan özün, çalýþmanýn bütünü hakkýnda

“Yapýsallaþtýrýlmýþ öz”e gelince bu, yukarýda sayýlan 3 seçenek yaklaþýmdan

özetlenmiþ bir fikir verip vermeyeceði belli olmayabilir; çünkü eleþtirme

farklý bir öz içeriðine verilen ad deðildir. Bazý dergiler, yazarlarý öz yazarken, bir
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stil birliðine yönlendirmek bakýmýndan, özlerde örneðin “çalýþmanýn amacý”,

konulmasý gereði, bazý “mini öz yazma” stillerinin de geliþtirilmesine neden

“uygulanan yöntem”, “kullanýlan modelin yapýsý”, “seçilen örneklem”,

olmuþtur. Bu açýdan, yalnýzca bir-iki cümleden oluþan “kýsa öz”, telgraf stilinde

“kullanýlan deneysel araçlar”, “elde edilen bulgular”, “sonuçlar” gibi

ifadelerin kullanýmý ile yazýlan “telgraf tipi öz”, ilgili çalýþmanýn sadece sayýsal

biribirlerini belli bir sýrayla takibeden cümleler bulunmasýný istemektedirler.

ürününü özetleyerek sunmayý amaçlayan ve çoðu durumda belgedeki özgün

Doðal olarak bu gibi özler, ampirik araþtýrmalarýn yoðun bir þekilde yapýldýðý

tablo formatýnda sunulmuþ bulunan sayýsal verilerin özetini ortaya koyan

alanlarýn ihtisas dergilerinde yeralmaktadýr. Özellikle Týp dergilerinde böyle bir

“istatistiksel öz” veya “sayýsal öz” stillerinde öz yazma gereði de zaman zaman

geliþime öncülük edilmiþtir. Sonuçta, dergi tarafýndan bir yazým stili olarak talep

doðacaktýr.

edilsin veya edilmesin, yazarlar özlerini bu biçimlerde yazmaya alýþmýþlardýr.
Dolayýsýyla, ayný grup dergilere özgü ve o gruptaki hemen her dergi tarafýndan
benimsenen, “öz yazým standardýna” benzer bir “yazým biçimi yapýsý” ortaya
çýkmýþtýr.
Bu tür özler, Ýngilizce'deki “structured abstracts” deyiminin karþýlýðý olarak,
“yapýsallaþtýrýlmýþ öz” adý ile anýlmaktadýr.

Bu özler, gerçekten yukarýda tanýmlanan “özün, ilgili yazýyý temsil etmesi”
gereðine iliþkin bir kaygýnýn ürünü olamayacaklarýndan, ayrý bir kategori
içerisinde düþünülmelidirler.
3.3. Diðer Belge Özetleme Yaklaþýmlarý
Diðer taraftan, “kýsa açýklama”, Ýngilizce'de “annotation” ifadesinin karþýtý
olarak, bir belgeye ait eser adýna ve/veya diðer bilgilere yorum veya açýklama

3.2. “öz” Adýyla Anýlan Diðer Özetlemeler

biçiminde eklenen bir nottur. Buradaki özetlemenin amacý, standard bir

Yukarýda kýsaca tanýmlanan “öz” kavramýný, içerik itibariyle diðer belge
özetleme biçimlerinden ayýrdetmek gerekir. Türkiye'de özlerin çoðunlukla
araþtýrmacýlarýn kendileri tarafýndan yazýldýðý kabul edilirse, onlarýn amaçlarý
açýsýndan böyle bir ayrýmlamanýn þu yararlarý vardýr. Birincisi, “öz” yazýcýlarýnýn
hangi belge özetleme tarzlarýnýn öz sayýlamayacaðýný iyi bilmeleri gerekir ki,
özlerini uygun bir özetleme mantýðýyla, yani çoðu kez “bilgi veren” ya da “bilgi
veren ve belirtici” biçimlerden beklenen içeriðe uygun olarak hazýrlayabilsinler.
Diðer yandan, eserinin yaygýnlaþtýrýlmasý açýsýndan yazar, akademik hayatýnda
örneðin veri tabanlarýndan kitap tanýtýmlarýna ve bilimsel yazýþmalara deðin pek
çok deðiþik yerde nasýl bir belge özeti hazýrlamasýnýn uygun olduðuna karar
vermelidir/

bibliyografik nitelemenin “notlar” bölümüne gönderme yapmaktýr.
“Alýntý”, Ýngilizce'deki “extract” sözcüðünün karþýtý olarak Türkçe'de
kullanýlmaktadýr. Burada, içerik açýsýndan doðru bir terimlendirme olmakla
birlikte, sözkonusu Türkçe'leþtirmenin biraz talihsiz olduðunu vurgulayarak bir
uyarýda bulunmakta yarar vardýr. Çünkü, baþka bir yazýdan herhangibir
araþtýrma metnine alýnan birtakým ibare ve cümlelere de, Osmanlýca'da
“zikretme” anlamýnda “alýntý” denilmektedir. Aslýnda buradaki “alýntý” da bir
bakýma ayný anlama gelmektedir. Yapýlan iþ, adý geçen yazýyý tanýtmak üzere, o
yazýnýn metninden bazý cümleleri alarak, bunlarý, yazýyý temsil etmek üzere
birarada sunmaktýr. Bu açýdan alýntýlar, bir belgenin içeriðini yeteri kadar açýk
bir biçimde veremezse de, özellikle belgenin “sonuç” kýsýmlarýndan

Bu bakýmdan, þimdi de diðer belge özetleme yaklaþýmlarýný ele alalým. Özlerle

alýnmýþlarsa, içerik yönünden oldukça açýklayýcý olabilmektedirler. “Özet”e

ilgili olarak, onlarýn içerildiði bibliyografik verilerde uzunluk sýnýrlamasýnýn

gelince, bu ad, bilindiði gibi eskiden “öz” teriminin yerine de kullanýlmaktaydý.
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Ancak anlamý daha esnek olduðu için, “öz” sözcüðü altýnda ifade edilen kapsamý

Son olarak, Ýngilizce'de “baþka sözcüklerle anlatým” anlamýna gelen

iyi bir biçimde yansýtamýyordu.

“paraphrase” teriminin içeriðini vurgulayalým. “Baþka sözcüklerle anlatým”da

Bu açýdan özetler, çoðunlukla (ders kitaplarý dahil) birtakým metinlerin çeþitli
yerlerinde bulunan ve çoðu kez önce anlatýlanlarla sonradan anlatýlacak olanlar
arasýnda bir köprü kuran özetleme biçimlerini içerirler. Bir belgenin sonundaki
özet, araþtýrýcýnýn konuya uyumunun tamamlanmasýný amaçlar; belgenin
baþýndaki özet ise, okuyucunun metnin geri kalan bölümüne devam etmeden

yazar, kendi sözcükleriyle metni yeni baþtan biçimlendirir, ancak ortaya çýkan
metin bir “özetleme“ karakteri taþýmalýdýr. Böylesine özetlemelerde, “baþka
sözcüklerle anlatým” yaklaþýmý, bir tür “daha iyi anlaþýlma” gereksinimine de
yanýt vermektedir.

önce konuya hazýrlanmasýna yardýmcý olur.

4. Makaleler Ýçin Öz Hazýrlama
4. 1. Yazarý Tarafýndan Yazýlan Özler Hakkýnda

O halde özet, bir yerde okuyucunun özetin verildiði metni inceleme fýrsatý

Bu önbilgilerden sonra, konumuzun kýsýtlandýðý çerçeve uyarýnca, makaleler

bulabileceði varsayýmýna dayandýðý için, özden farklýdýr. Bu nedenle özetin

için öz hazýrlama eyleminin ayýrýcý özelliklerine geçebiliriz.

yazýmýnda oldukça serbest bir stil kullanýlabilir ve sözcük sayýsý kýsýtlamalarýna

Özler, genelde üç yazar grubu tarafýndan kaleme alýnýrlar: Yazýnýn yazarlarý, alan

gidilmesine de gerek yoktur.

veya konu uzmanlarý ve profesyonel öz çýkarýcýlar (abstraktörler).. Tabii ki en

Ayný baðlamda “özetçe”, Ýngilizce'de “precis” teriminin Türkçe karþýlýðý olarak

ideal öz çýkartýcý, alanýnda kendini kabul ettirmiþ, yýllarca öz yazagelmiþ

kullanýlmaktadýr. “Özetçe”, “özet”ten daha kýsa bir özet deðildir, özetlenen

bulunan yazarýn kendisidir. Açýkça anlaþýlabileceði gibi, böylesine uzmanlar

anlatýmýn bazý konu veya kýsýmlarýný dýþarýda býrakan bir kýsa anlatýmý içerir.

dünyada çok azdýr.

Örneðin, bazý tartýþmalarýn özetleri deðil, öncelik verilmek istenen konuya göre,

Ýlk bakýþta, yazarýn kendi makalesine öz yazma açýsýndan en uygun kiþi olduðu

özetçeleri verilir.

düþünülebilir, çünkü yazý hakkýnda en fazla bilgi onun kafasýnda toplanmýþtýr.

“Kýsa anlatým”, Ýngilizce'de “digest” teriminin karþýtý olarak

Ancak, yazarlardan iyi öz çýkartýcý olanlara her zaman rastlanmamaktadýr.

kullanýlagelmektedir. Hakikaten, sözcüðün diðer anlamýna uygun olarak, uzun

Dünya ölçeðinde bakýldýðýnda da ayný sonuca ulaþýlmaktadýr.

bir yazýnýn “özümsenmesi” için yapýlmýþ bir özetlemedir. Genelde “tartýþma”

Öte yandan, yazar tarafýndan hazýrlanan özlerin þu avantajlarý vardýr:

boyutundaki anlatýmlarý içerdiðinden “kýsa anlatým”, çoðunlukla bir belgedeki
Özler, makale metniyle birlikte sunulduklarý için, gecikmesiz olarak bilgi

tartýþmalarýn sistematik bir özetini içermektedir.

dünyasýna katýlmýþ olmaktadýrlar.
Diðer taraftan “kýsaltma”, Ýngilizce'deki “abridgement” sözcüðünün karþýtý
olarak, bir metnin sadece belli yerlerini tekrarlamaya dönük bir özetleme

Yazar, makalesinin sunum sýra ve biçimini en iyi þekilde bildiðinden, onun

eylemidir. Sonuçta “kýsaltma”nýn ait olduðu yazý bütününü ne derecede temsil

çýkarttýðý öz de, genelde metni sadakatle izler.
Dergi editörlüðü açýsýndan bakýldýðýnda da, yazarýn özü yazýyla birlikte

etme amacý güttüðü tartýþmalýdýr.

179

180

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

alýndýðýndan öz çýkartma iþlemi, ayrýca para ödenmediði için daha ekonomiktir.
Dergilerde makale ile birlikte çýkan özler, bilgi eriþimi uygun hale getirme ve
yaygýnlaþtýrma sürecinin bir gereði olarak, bibliyografik veri tabanlarý

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

inceledik. Sýrasýyla “Acta Paediatrica”, “Acta Orthopaedica Scandinavica”, “ANZ
Journal of Surgery”, “Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica” ve
“American Roentgen Ray Society, AJR” dergilerinde, sunulacak öz hakkýndaki

tarafýndan da kullanýlýr. Ancak bibliyografik veri tabanlarýnýn öz saðlama

anlatýmlar, bazý düplikasyonlarý atarsak, þunlardý:
-) “Bir makalenin özü 200-250 kelimeyi geçmemeli ve þu kýsýmlardan

editörlüðünce beðenilmeyen özler, nadir de olsa profesyonel öz yazýcýlarý

oluþmalýdýr: Amaç, yöntemler, sonuçlar. Öz, bir veya iki cümleyle makalenin

tarafýndan deðiþtirilir, geniþletilir veya daraltýlýr.

sonuç mesajýný aktararak bitmelidir.”
-) “Özün 4 kýsmý bulunmalýdýr: Temel alýnan bilgiler,

Diðer taraftan, günümüzdeki birçok bibliyografik veri tabaný, yalnýzca öz
editörlüðünce seçilmiþ olan makalelerin özlerini vermektedir. Buradaki seçim,
birtakým kriterlere göre yapýlýyor görünse de, özü iyi olmayan bir makalenin

hasta/materyal/hayvan ve yöntemler, sonuçlar ve yorumlar.”
-) “Öz, amacý, deneysel tasarýmý, önemli sonuçlarý ve çýkarsamalarý

künyesinin çoðunlukla özsüz olarak sunulduðu da bir gerçektir. Yazar veya

yansýtmalýdýr.”
-) “Makaleler, 250 veya daha az kelimeden oluþan, yapýsallaþtýrýlmýþ özler

yazarlar, kendi makalelerine ait özlerin bibliyografik veri tabanýnda bu nedenle

þeklinde amaç, temel süreçler, önemli bulgular ve bellibaþlý sonuçlarý

yer almadýðýný çoðunlukla farketmezler bile…

içermelidir.”

Birçok bilimsel makale yazarý, iyi bir özün nasýl yazýlabileceði hususundaki

Yapýsal bir öz, en azýndan þu baþlýklarý içermelidir. Temel sorun veya hipotez,

süreç ve yöntemler açýsýndan deneyimli deðildirler. Ayný derecede ciddi bir

yöntemler (çalýþmanýn tasarýmý, örneklem ögelerinin tip ve sayýlarý, uygulama ve

durum yaratmak üzere, yazarlarýn yazýlarýna “çok yakýn olmalarý” nedeniyle

istatistiksel deðerlendirmede kullanýlan teknikler), mümkünse istatistiksel

objektif olmada zorlanmalarý da bir sakýnca oluþturabilir. Yazarlar, kendileri için

sýnama bulgularýyla birlikte sayýsal bulgular, veri tarafýndan desteklenen veya

önemli olanýn okur açýsýndan önemli olamayabileceðini kolay düþünemezler.

klinik bulgularla doðrulanan sonuçlar.”

Ayrýca yazarlar, özün yazýlarýnýn iyi bir reklamýný yapabilmesi amacýyla, yazý
içeriðini takip etmeyen bir öz de yazabilirler. Sonuçta, yazarý tarafýndan
hazýrlanmýþ yazý özleri, çoðu zaman yine iyi, ancak biribirlerine kýyasla oldukça
deðiþik kalitelerde ortaya çýkarlar.

Bunlar arasýnda en ayrýntýlý olaný ise þudur.
-) “Öz:
* Kýsaltma kullanmayýn. Referans vermeyin.
* Bir sayfa veya 250'den az kelimelik öz, þu paragraflarý içeren bir yapýda
olmalýdýr:

4.2. Dergilerin Yazarlara Duyurularýnýn Kapsamý Hakkýnda
Amaç: Bir veya iki cümleyle, makalenin özel amacýný vurgulayýnýz ve niçin
Dergiler, potansiyel yazarlara yazý sunumlarýyla ilgili birtakým standardlarý çoðu

dikkate deðer olduðunu açýklayýnýz. Sýnanacak hipotezi, çözümlenecek

kez her sayýda ilan ederler, ama bu belirtmede özün nice olacaðý, çok kýsa bir

ikilemleri ve düzeltilecek eksiklikleri açýklayýnýz. Burada belirtilecek amaç,

þekilde yer alýr. Bu açýdan, alfabetik bir dergi adlarý listesinin A harfindeki bir

makalenin baþlýðýnda ve giriþinde yeralan amaçla özdeþ olmalýdýr.

bölgeden rastgele 5 dergi ismi seçip, onlarýn “yazarlara duyuru” metinlerini
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Materyaller (veya ögeler) ve yöntem: Ýlk paragraftaki amaca ulaþabilmek için

çaba göstererek, kýsa zamanda hakim olmak isterler. Bu konuda istek ve

kullanýlacak yöntemi kýsaca açýklayýnýz. Bu baðlamda, neyin yapýlmýþ olduðunu,

hissedilen bir ihtiyaç bulundukça, karþýlýðýnda da bir hizmet arzý oluþagelmiþtir.

nasýl yapýlmýþ bulunduðunu, hangi verilerin toplandýðýný, bulgulardaki

Öz çýkarma öðrenilir ve bu nedenle kurslar vasýtasýyla öðretilebilir. Dünyada

yanlýlýðýn nasýl kontrol altýna alýndýðýný ve verilerin nasýl analiz edildiðini ortaya

böylesine kurslar açýlmýþ ve öðrenci toplamýþtýr.

koyunuz.

Bu kurslarda, aþaðýda belirtilenlere benzer temel ilkeler ve kurallar anlatýlmakta,

Bulgular: Önceki paragrafta açýklanmýþ bulunan yöntemlerle elde edilen sayýsal

istisnai durumlarýn nasýl halledilecekleri belirtilmektedir. Ayrýca çok çeþitli

sonuçlarý burada anlatýnýz. Bütün sonuçlar, anlatýlan yöntemle çýkarsanabilmeli

örnekler verilmekte ve kursiyerlerle doðrudan doðruya öz çýkartmaya yönelik

ve bu arada, çalýþmanýn özel amacýndan uzaklaþýlmamalýdýr. Daktilo ile yazýlmýþ

çeþitli uygulamalar yapýlarak ilke ve kurallarýn öðrenilmesi veya pekiþmesi

bir sayfanýn sýnýrlarý içerisinde mümkün olduðu kadar ayrýntýlý bulgu aktarmaya

saðlanmaktadýr. Bundan baþka, kötü öz örnekleri topluca tartýþýlmakta ve

özen gösteriniz.

eleþtirilmekte, katýlýmcýlardan deðiþiklik önerileri istenmekte ve böylece “öz

Sonuç: Bir veya iki cümle ile, her yazýlan unutulmuþ olsa bile akýlda kalacak

iyileþtirme” eylemi de, bir yerde pratik olarak ele alýnmaktadýr.

olaný, yazýnýn son mesajýný açýklayýnýz. Çalýþmanýn, özde bahsedilmiþ bulunan

Böyle kurslarýn düzenlenmesi açýsýndan Türkiye'de neler yapýlabileceði ve

verilerden çýkarsanabilecek sonucunu anlatýnýz. Sonuçlar, makalenin baþlýktaki

katýlýmýn ne ölçüde olacaðý konusunda bir deneyim birikimi olmadýðý için,

ve ilk öz paragrafýnda bulunan amacýyla ilintilendirilmelidir.”

þimdilik fazla birþey söylenemez. Belki ülkemizde, diðer geliþmiþ ülkelerdekine
benzer, somutlaþmýþ bir talep altyapýsý daha yeni yeni oluþmaktadýr.

4.3. Öz Hazýrlamada Beceri Kazanma
Öz çýkarmada baþarý, sadece “kurallarý bilmeye” deðil, ayný zamanda “yazarýn öz
çýkartma eylemine iliþkin ne derecede egzersiz yapmýþ bulunduðuna” da
baðlýdýr. Dolayýsýyla, baþarýlý öz çýkartmanýn ardýnda, biraz da yapa yapa (yani öz
çýkarta çýkarta) edinilen deneyimin formel olmayan öðrenimi gizlidir. Bu
öðrenim, yazar bir profesyonel öz çýkartýcý olma yoluna gidip görevi icabý zaman
içerisinde sürekli olarak baþkalarýna ait birçok makalenin de özünü
çýkartmadýkça ve sonuçta öz çýkartma yaklaþýmýný sadece kendi eserleri için
kullanacaksa, elbette ki çok uzun sürer. Ancak daha kötüsü, bu durumda yazarýn

Burada bir geliþme gözleminden sözetmek uygun düþecektir. TÜBÝTAK, daha
1969'da “TÜRDOK Yayýnlarý: 3” olarak bir “Abstrakt Hazýrlama Kýlavuzu”
çýkartmýþtýr. Bu yayýn, çok yavaþ bir þekilde tükenmiþtir. Öte yandan yine
TÜBÝTAK, 1980'lerin sonlarýna doðru 4 sayfalýk bir “Öz Hazýrlama Kýlavuzu”
broþürü yayýnlamýþtýr. Bu broþür çok raðbet görmüþtür. Yayýn tanýtma
olgusunun payýný deðerlendirememekle birlikte, belki bu gözlem, Türkiye'de
“bilimsel makalelere öz hazýrlama” konusuna olan zaman içerisindeki ilgi
artýþýnýn dolaylý bir kanýtýdýr.

kendi eserleri için hazýrladýðý özler kalite açýsýndan, birdenbire deðil, yýllar

Öte yandan, öðretimin mümkün olduðu yerde kendi kendine öðrenimin de

boyunca yavaþ yavaþ iyileþecektir.

kitaplarý vardýr. Örneðin Institute for Scientific Information, “The Professional

Bu durumu görebilen yazarlardan bir kýsmý, öz çýkartma tekniklerine, ek bir
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Abstracting” adlý bir kitap yayýnlamýþtýr. Bunun dýþýnda da birçok yol gösterici,

makaleyi okumama gerek yok” kararlarýndan birini kolayca verdirtecek bir

bol örnekli, uygulamaya dönük kitaplar bulunmaktadýr. Ayrýca, ISO

içeriðe sahipmiþ izlenimini veriyor mu?

(Uluslararasý Standardlar Örgütü) daha 1976'da bir “öz hazýrlama standardý”
ortaya koymuþtur. O tarihlerden bu yana (yukarýda deðinildiði üzere, Türkiye de
dahil) birçok ülkede öz çýkartma standardý yayýnlanmýþtýr. Bundan baþka, yetkili
kuruluþlar, bilim dallarý bazýnda öz çýkartma standartlarý, standart önerileri ve
çeþitli uygulama rehberleri yayýnlamýþlardýr.

Makale özü yaklaþýk 250 kelimeden az mý tutuyor? Bu arada yeri gelmiþken, eðer
yazý, dergiye gönderilen (ve çokca özel bir bölümde yayýnlanan) “kýsa notlar”
türündeyse, öz 100 kelimeden az mý? (Giderek, sözkonusu olan bir kitap özü ise,
yaklaþýk 500 kelimeden az mý?)
Çalýþma, sadece baþka bir kiþinin eserini deðerlendirmek gibi (örneðin bir

5. Öz Hazýrlama Süreci: Yaklaþýmlar ve Bazý Öneriler
5.1. Öz Denetleme Yaklaþýmý

biyografya gibi) özel bir kapsama sahip deðilse, özde (yapýlan araþtýrmanýn
dayandýðý önbilgilerden bahsedildiði cümleler dahil olmak üzere) atýf

Aþaðýda, bilimsel makale özlerin nasýl çýkartýlacaðý konusunda çok kýsa ve

bulunmamalýdýr. Ýncelenen öz, böyle mi?

pratiðe yönelik bir anlatýmla iki yönlü bir yaklaþým benimsenmiþtir.
I) Bu bakýmdan önce, bitirilmiþ bir makale özüne göreceli olarak “iyi”

Öz metninde, ona temel oluþturan makalede bulunmayan bilgi mevcut

denilebilecek ise, onda hangi nesnel özelliklerin bulunmasýnýn beklendiði kýsaca

olmamalýdýr. Bu, gerçekleþmiþ mi?

anlatýlacaktýr.. Bu anlatýmdan yararlanabilmek için, þu senaryo uyarýnca
düþünmek gerekir: Önünüzde, bir öz metni durmaktadýr ve siz, o öz metninin ait
olduðu makaleyi okumuþsunuz. Sözkonusu özü, onu sizin veya baþkasýnýn

Özdeki tüm temel bilgi, sayýsal ve niteliksel veriler, ana metnin içerisinde
bulunanlardan alýnmýþ olmalýdýr. Elinizdeki özde de, öyle mi olmuþ?

hazýrlamýþ bulunmasýnýn çok farketmediði bir soyutlama düzeyinin mesafeliliði

Özde kullanýlan teknik terimler, içerikleri bakýmýndan yeterince açýk mý? Özün

ile inceliyorsunuz. Bu durumda, sübjektif, yani size nasýl hissettirdiðine göre,ve

dili, herkesçe, çeliþkisiz olarak anlaþýlmasýný saðlayacak bir sadelikte mi? Özün

objektif, yani çeþitli (standartlaþmýþ) kriterlere göre incelediðiniz öz metnine

yazýsý, bilinen noktalama ve dilbilgisi kurallarýný takip etmiþ mi? Özün

bakarak þu sorulara yeterli yanýtlarý vermeniz gerekir.

yazýmýnda kullanýlan cümle, cümle parçacýklarý, deyimler ve sözcükler arasýnda,

Öz, profesyonel bilgi eriþim hizmetleri veren kuruluþlar tarafýndan bir veri

anlamlarý açýk olmayan ifadeler var mý? Varsa, bunlar hangileridir?

tabaný kapsamýna alýndýðýnda onlarýn, üzerinde hiçbir deðiþiklik yapmadan ya

Özde kullanýlan (belki herkesin bildiði birkaçý hariç) tüm kýsaltmalar

da çok az bir deðiþiklik yaparak kullanýcýya sunabilecekleri bir metin olduðu

açýklanmýþ mý? Özdeki sembollerin neleri ifade ettikleri de verilmiþ mý?

duyumsamasýný veriyor mu?

Öz metninde, onlarsýz olduklarýnda özün mesajýnýn bozulmayacaðý, bilgi

Özde, ana belgeye iliþkin olarak, en azýndan amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar

deðerinin düþmeyeceði, sözcükler, deyimler ve cümleler var mý? Varsa, bunlar

var mý? Ayrýca, bulgular ve sonuçlara yeterince deðinilmiþ mi?

hangileridir?

Öz, okura hýzla ve tereddütsüz olarak, “bu makaleyi okumalýyým” veya “bu
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Eðer oluþturduðunuz öz için bu sorularý sorarsanýz, alacaðýnýz yanýtlara göre

Özün uzunluðu ile ilgili olarak yayýnevlerince, dergi editörlüklerince, veri

yapacaðýnýz düzeltmeler, öz kalitesinin yeterince yükseltilebilmesine katkýda

tabaný yetkililerince verilen (örneðin, makale özünün türüne göre yukarýda

bulunacaktýr. O halde, öz çýkartma kural ve ilkelerini iyi bilmemenin

deðinildiði üzere, 100, 200-250, sözcük gibi) sýnýrlamalar, ciddiye alýnmalýdýr.

yaratabileceði sakýncalar varsa, bu þekildeki bir sübjektif-objektif

Ancak özü o sýnýrlar içerisinde tutmak, öz çýkartanýn görevi olmuþtur ama, en

deðerlendirme, öz yazarýna veya araþtýrma ekibinden baþka bir kiþiye,

önemli iþlevi de deðildir. Zaten öz hazýrlayan, bu konuda deneyimli ise, öz

deðerlendirdiði özü, çok da zor olmayan bir biçimde düzeltme olanaðýný

kendiliðinden o sýnýr büyüklükler içerisinde kalýr, veyahut öz çýkartan, ilk

verecektir.

çalýþmasýný bitirdikten sonra öz taslaðýný, pek bir bilgi kaybýna neden olmadan o
ölçeklere kolayca indirgeyebilir.

5.2. Öz Hazýrlama
5.2.1. Giriþ

Diðer taraftan öz hazýrlayan kiþi, þöyle düþünmelidir: “Ýlke olarak, bir özün

II) Þimdi yaklaþýmýmýzýn diðer boyutuna geçelim ve bu kez, “öz hazýrlama”

gerçek uzunluðu hakkýnda önceden bir kýsýtlama yapmak doðru deðildir. Çünkü

olgusunu özü çýkartan kiþi açýsýndan ele alalým ve öz çýkartýrken uygulanmasý

özlerin, en “dolaysýz” bir biçimde okura hitabeden, içeriðinde en birleþtirilmiþ

gereken ilkeleri, öz çýkartma yaklaþýmlarýnýn “olmazsa olmaz” biçiminde veya

ifadelerin yer alabildiði bir biçimde hazýrlanmýþ olan, olabilecek en açýk ve kýsa

önerilebilecek bazý ortak kurallarýný, öz çýkartma eyleminde dikkat edilmesi

anlatýmla sunulan, özetlenen yazýdaki bilgileri sürekli olarak okurun dikkatine

gereken hususlarý kýsaca ortaya koyalým! Bu yaklaþýmý gerçekleþtirirken, ilke,

sunup, bu sunumda “sýfýr bilgi” yüklü cümlelere yer vermeyen özelliklere sahip

kural ve dikkat edilecek noktalarý,

olmalarý gerekir. Bunlar, zaten öz uzunluðunu kýsýtlayýcý bir dizi önlemlerdir.
Dolayýsýyla, böyle bir çaba hangi uzunlukta bir özün hazýrlanmasýný talep

1) “genel planda gözönünde tutulmasý gerekenler”
2) ve “belge içeriðini öze aktarýrken yapýlmasý gerekenler” biçiminde iki grupta
soyutlamak gerekir.

ediyorsa, öz de o derecede uzun olacaktýr. Böyle düþünülüp, iyi bir öz
hazýrlanmasýna zarar veren sözcük sayýsý kýsýtlamasýna baðlý stres atýlýrsa, ortaya
konulacak öz uzunluðunun (sanki sihirli bir el yardýmýyla) istenilen ölçütlere

Yukarýdaki 10 denetim sorusunu okuyanlar, bunlarýn bazýlarýnýn sorulardan

uyuverdiði görülecektir. Öz çýkartanýn biriken deneyimi de, onu herþeyden önce

zaten çýkarsanabileceðini düþünebilirler. Ancak, hem aþaðýdaki anlatýmýn

bu açýdan ustalaþtýrýr.

ayrýntý düzeyi farklýdýr, hem de bakýþ açýsý, bilindiði gibi bu kez, “öz içeriðine
sýnayýcý bir gözle bakma” düþüncesinden “öz yazma” eylemine taþýnmýþ
olmaktadýr.

Yukarýda özlerin içeriðine iliþkin olarak yapýlan belirlemede sözü edilen ve
(biraz da öz çýkartan için tahrik edici olan) “sýfýr bilgi” terimi, þöylece
açýklanabilir:

5.2.2. Öz Hazýrlarken Genelde Gözönünde Tutulmasý Gerekenler
5.2.2.1. Özün Uzunluðu
1) Sözü edilen “genel planda gözönünde tutulmasý gerekenler” kýsaca þu þekilde
açýklanabilir.

187

Özde, baþka bir þekilde kapsanmýþ olan bilgi, yeniden ortaya konuluyorsa, o
“sýfýr bilgi” anlamýna gelir.
Özde, yazýnýn yazýldýðý alanýn (yayýnlandýðý derginin veya serinin, kitabýn vb.)

188

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

okur açýsýndan varsaydýðý uzmanlýk düzeyine göre “gayet iyi bilinen” bir

Eski ve yazýlarda pek yer almayan terimlerden kaçýnmalýdýr ve (mümkünse) yeni

bilginin yer almasý, “sýfýr bilgi” verildiði anlamýna gelir.

terimler de uydurmamalýdýr. Ancak, öze yeni (ve hatta ilk olarak ilgili makale

Özde, yazýnýn sunduðu diðer bilgilerle bütünleþmese bile, diðer bilgileri
doðrudan veya dolaylý olarak ilgilendirmeyen, ilintilendirmeyen veya bir
biçimde desteklemeyen bilgi, “sýfýr bilgi” anlamýna gelir.

bünyesinde uydurulmasý gerekmiþ) terim ve isimlerin sokulmasý kaçýnýlmaz ise
bunlar, öz içerisinde kýsa tanýmlarýyla birlikte verilmelidirler.
Kavram kargaþasýný ve ayrýca özün kolay okunabilirliðinde ortaya çýkabilecek
herhangibir güçlüðü önlemek üzere, sadece (ilgili bilim dalý çalýþanlarý arasýnda)

5.2.2.2. Özdeki Anlatýmýn Bazý Özellikleri

herkesin bilebileceði kýsaltmalar ve o alandaki kullanýmý standardlaþmýþ sembol

Bilgiye kolay eriþimin saðlanmasý genel bir esastýr. Bu ilkenin özün diline iliþkin
somut bir karþýlýðý da vardýr. Bu bakýmdan özün bünyesinde, kýsa, düzgün ve dil
yapýsý yönünden garipsenmeyecek bir anlatým bulunmalý ve (þifre gibi deðil) tam
cümleleri içeren ifadelere yer vermelidir.

ve simgeler kullanýlmalýdýr.
Kullanýlan terim kýsaltmalarýnýn yaratabileceði çeliþkiler vardýr. Bunlardan
kaçýnýrken esas alýnacak kýstas, dergi (veya kitap) okurunun beklenilen
uzmanlýk düzeyi olmalýdýr. Ancak, bilim alanýna iliþkin kýsaltmalarýn yanýsýra

Tek tek ele alýndýðýnda, herbir cümle de mümkün olduðunca kýsa tutulmalýdýr.

baþka türde, örneðin ticari isim kýsaltmalarý da sözkonusu olabilir.. Bu tür

Ancak bu kýsalýk, bir telgraf ifadesi gibi olmamalýdýr. Cümlelerde akýcýlýk ve

kýsaltmalarý uzmanlarýn bilmek zorunda olmadýklarýný unutmamak gerekir.

okunabilirliðe dikkat edilmeli ve (bunu sonuçta saðlayabilecek en olumlu bir
yaklaþým olarak) dilbilgisi kurallarýnýn dýþýna çýkýlmamalýdýr.
Öz, ya orjinal metni baþka sözcüklerle kýsaltarak anlatmaktadýr, ya da ilgili
sözcükler ve onlarýn yer aldýðý bazý cümle veya deyimler seçilerek, öz kapsamýna

5.2.2.3. Öz Çýkartandan Beklenen Bazý Davranýþlar
Öz çýkartanýn bu eylemi esnasýndaki davranýþý, þöylece özetlenebilecek bir sýraya
sahip olabilir..

taþýnmýþtýr. Baþka sözcüklerle kýsaltma, hernekadar uygun bir yaklaþým gibi

Önce özetlenecek belge okunmalýdýr. Bu okumayý yaparken, öz hazýrlayan kiþi,

görünse de, özün metne baðýmlýlýðýnýn yeterince büyük olmasý için daha uygun

sözkonusu yazýnýn “en azýndan” amacýný, yöntem ve ölçümle ilgili içeriðini,

olan yol, metne özgü ifade tarzlarýný kullanmaktan mümkün olduðunca

bulgularýný öze nasýl yansýtacaðýný sürekli olarak düþünmelidir.

kaçýnmamaktýr.

Ancak öz çýkartan kiþi makalenin sahibiyse, bu açýdan þöyle bir güçlükle

Bu baðlamda, unutmamak gerekir ki, eðer aksine herhangibir ikna edici neden

karþýlaþýr. Yazar makalesini, onun özünü çýkartmak amacýyla gözden geçirirken,

yoksa, yazarýn fikirlerinin ve yazý akýþýnýn sýrasý korunmalýdýr. Özü yazarýn

düþüncesinde makalenin ifadeleri ile tartýþmalar baþlatabilir veya diðer bir

kendisi bile kaleme alsa, bunun böyle olmasý gerektiðini aklýndan

deyiþle “makale metninin kendisini sürüklediðini” hissedebilir. Bu durumda ise

çýkarmamalýdýr. Çünkü özün temel amacý, orjinal belgeyi yansýtmasýdýr.

yaptýðý okuma, öz çýkartma amacý yönünden verimli olmayacaktýr.

Metinde nasýl yazýlmýþ olurlarsa olsunlar özde kullanýlan teknik terimler ve
teknik deyimler, o bilim dalýnda güncel olarak kullanýlanlardan seçilmelidir.
189

Özü çýkartýlacak belge böylece okunurken, þu þekilde davranmak yararlý olabilir.

190

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

Öz çýkartanýn öze ait makalenin içerisinde sözü geçmeyen hiçbir þeyi özde

Ancak bu ekonomik davranýþýn, baþtan savma bir öz anlatýmýný deðil, bilakis

kullanmamasý gerektiði, çok kesin bir kuraldýr. Ancak bu demek deðildir ki, eðer

ayrýntý kaçýrmamak bakýmýndan çok dikkatli bir ifade tarzý kullanmayý

özü çýkartan makale yazarý dýþýnda bir kiþiyse, gerektiðinde özü elde edilen belge

gerektirdiðini unutmamalýdýr. Örneðin, iyi bilinen bir deðerlendirme tekniðini

yanýnda daha baþka kaynaklara baþvurmamalýdýr. Bu açýdan, öz hazýrlayan kiþi,

belki anlatmamalýdýr ama, onun teknik terminolojideki tam ismini veya

asla çeliþki ve tereddütte kalmamalýdýr.

açýklayýcý deyimini öz içerisinde vermekten de (yanlýþ veya eksik anlaþýlmalarý

Özü çýkartýlacak belgeyi okurken öz hazýrlayýcý, öz metnini yazarken kendisine

önlemek bakýmýndan) kaçýnmamalýdýr.

yardýmcý olabilecek küçük notlar tutmayý ihmal etmemelidir.
5.2.2.4. Özdeki Anlatýmýn Dilbilgisi Ýle Ýlgili Bazý Uyarýlar
Özü çýkartan, özü hazýrlanan makalenin içindekiler yapýsýný yani bir bakýma
yazýnýn iskeletini de gözönünde tutmalýdýr. Giriþ paragraflarýna ait bilgilerin

Öz hazýrlayan kiþi, öz metnini yazarken, (bu çalýþmada Türkçe özler dikkate

özde yer almaya fazla aday olmadýklarýný ve asýl tartýþmalar, yorumlar, öneriler,

alýndýðýndan) Türkçe dilbilgisi kökenli tercihlerle ilgili olarak bazý önemli

sonuçlar gibi kýsýmlarýn öz açýsýndan önemli olduklarýný aklýndan

ayrýntýlarý gözden kaçýrmamalýdýr. Bu ayrýntýlar aslýnda oldukça fazladýr. Burada

çýkarmamalýdýr.

onlarýn en önemlilerinden bazý örnekler vermekle yetineceðiz.

Özellikle öz hazýrlama açýsýndan belli bir deneyimi veya eðitimi yoksa, insanýn

Deðiþik bir fiil zamanýnda anlatma zorunluluðu yoksa, özdeki cümlelerde ayný

doðal eðiliminde, çoðunlukla önce aldýðý bilgiyi daha ayrýntýlý biçimde zaptetme

fiil zamaný kullanýlmalýdýr.

ve ancak giderek kýsaltma derecesini büyütebilme gibi bir özellik vardýr. Halbuki

Anlamda bir karýþýklýk yaratmadýkça, özde üçüncü þahýs kullanýmý

özde yeralmasý beklenen ana yazýyý temsil edici bilgi parçacýklarýnýn asýl

yeðlenmelidir.

metindeki yerleri, “baþlarda daha nadir ve sonlarda daha yoðun olarak”
karþýmýza çýkmaktadýr. Öz çýkartýrken, bu durumun yaratabileceði olasý çeliþki

Özdeki anlatýma bir kýsaltma saðlayamayacaðýndan ve özel bir ifade zenginliði

tuzaklarýna düþmemeye özen göstermelidir.

de yaratmayacaðýndan, öz bünyesinde devrik cümle kullanýmýndan kaçýnmak
gerekir.

Öz hazýrlayan kiþinin özü çýkartýlan belgede neleri öz bünyesine almamasý
gerektiði yazýnýn konusuna baðlýdýr ve bu bakýmdan, kesinliði olan genellenmiþ

Özde, özün kýsa olmasý isteðinde aþýrýya kaçmak doðru deðildir. Bu baðlamda,

uyarýlar yapmak mümkün deðildir. Ancak, çoðunlukla “tarihçe”, araþtýrma

örneðin “fotoðraf ” yerine “foto” demek gibi eksiltimli sözcüklerin veya “diþli

konusu ile ilgili olarak bulgu ve sonuçlarý saptayýcý bir nitelik taþýmayan

çark” yerine “diþli” demek gibi kýsaltýlmalarýn kullanýlmasý gereksizdir.

“literatür çalýþmasý”, meslek adamlarýnca iyi bilinen deðerlendirme teknikleri
ve onlarýn temel varsayýmlarý, yeterince çabuk anlaþýlabilen süreçler, etkileri ve
nice olduklarý bilinen teknik ve araçlarla ilgili bilgilerin öz bünyesindeki

Özde, kýsa bir anlatým saðlamak için etken fiil kullanmalýdýr. Buna karþýn, bir
eylemin iyice vurgulanmasý gibi hallerde edilgen fiil kullanýmýna baþvurulabilir.
Edilgen fiillerle kurulmasý gerekli olan cümlelerde, açýkça söylenmediði için

yansýtýlýþlarýnda oldukça ekonomik davranmak gerekir.
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örtülü kalan, ancak mantýk yoluyla bilinebilen ve iþi yapaný ifade eden “gerçek

Özün kýsalýðý nedeniyle anlama güçlüðü yaratmamasý bakýmýndan, özellikle

öznelerin”, öz ifadesinde anlaþýlýp anlaþýlmayacaðýna dikkat etmelidir.

olasýlýksal anlatýmlarda, yüklemi olumlu yargý veya olumsuz yargý bildiren
cümlelerde kesin ifadelerin kullanýlmamasý uygun olabilir.

Özlerde soru cümlesi, özel bir neden olmadýkça, bulunmamalýdýr.

Kendisinden önce gelen sözcük veya sözcük gruplarýný daha açýk ifade

Özlerde ünlem cümlelerini kullanmamaya dikkat etmelidir.

edebilmek için kullanýlabilen açýklayýcý sözcükler, mecbur kalýnmadýkça özde

Ýmek, etmek, olmak, kýlmak gibi yardýmcý fiilleri yabancý kelimelerle (örneðin
disipline etmek, sosyal olmak biçiminde) fiilleþtirirken, ortaya çýkan anlamýn,
istenilen anlam olup olmadýðýna dikkat etmek gerekir.

yer almamalýdýr.
Öz çerçevesinde “ki” sözcüðünün baðlama zamiri olarak kullanýlmasýndan
kaçýnýlmalýdýr.

Bir önceki cümleye “öyle ki”, “demek oluyor ki”, “dolayýsýyla” gibi açýklama
sözcükleriyle baðlanabilen açýklama cümlelerindeki bu sözcüklerden mümkün
oldukça vazgeçilmesi iyi olur. Özde, “fakat”, “çünkü”, “sanki”, “aksi halde” gibi
cümle baþý baðlaçlarýnýn kullanýlmalarý da, kýsýtlý kalmalýdýr. Aksine, (aslýnda

Özün kýsa oluþu nedeniyle “da”, “bile” gibi sözcüklerin pekiþtirme edatý olarak
kullanýlýþlarýnda amacý aþan vurgulamalar yapýlýrsa, bunlar yanlýþ izlenim
verebilirler.

nadir durumlarda) bazen daha büyük açýklama gerektiren bir akýl yürütme bu

Özlerde olumlu ikileme ve üçleme kullanmamaya özen göstermelidir. Ayrýca,

sözcükler vasýtasýyla kýsaltýlabiliyorsa, o zaman da özellikle kullanýlmalarý

“ileri geri”, “az çok”, “yerli yersiz” gibi zýt anlamlý ikilemelerden de

yerinde olur.

kaçýnmalýdýr.

Eðer öz içerisinde “amaç”, “hedef ”, “gaye”, “maksat” gibi anlamdaþ veya yakýn

Özde, “eksik”, “daha”, “seyrek” gibi miktar zarflarý yerine mümkün olduðunca

anlamlý sözcüklerin, hep ayný sözcüklerin tekrarý olgusundan kaçýnmak için

sayýsal ifadeler kullanýlmalýdýr. Ayný þekilde, “biraz önce”, “zaman zaman” gibi

kullanýlmasý düþünülüyorsa, bu seçenekli kullanýmýn özdeki anlatýmda

belirsizlik taþýyan zaman zarflarý da kullanýlmamalýdýr. Ayrýca, “gibi”, “kadar”,

istenmeyen anlam deðiþiklikleri yaratýp yaratmadýðýna dikkat etmek gerekir.

“denli”, “çok”, “en”, “pek” gibi karþýlaþtýrma sýfat ve zarflarýnýn da, yeterli bir

Özlerde, örneðin “çevirmek, aktarmak, döndürmek” gibi yakýn anlamlý (fakat
eþanlamlý olmayan) sözcükleri biribirleri yerine kullanýrken dikkatli
davranmalýdýr.

anlam taþýmamasý mümkündür. Ayný uyarý, belirsizlik sýfat ve zamirleri için de
sözkonusu olabilir.
Özde, niteleyiciliði belirsiz olan “kapkara”, “sapasaðlam” gibi pekiþtirme

Öz metninde, geniþletilmiþ isim veya sýfatlarla oluþturulan “iyi bilmek” gibi fiil

sýfatlarý kullanýlmamalýdýr.

gruplarýnýn gerçekten istenilen anlamý okura yansýtýp yansýtmayacaðýna dikkat

Özde, iþaret sýfatlarý ve iþaret zamirleri gereksiz biçimde fazla kullanýlmamalýdýr.

etmelidir.

Hele “bu araþtýrmanýn amacý” gibi, bilgi deðeri olmayan ifadelerin bir parçasý
olarak hiç kullanýlmamalýdýr. Onlara gerek duyulduðunda da, cümle yapýsý
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içerisinde hangi sözcüðe karþýlýk olarak verildiðinin doðru anlaþýlýp

Özün makaleye iliþkin anlatýmýnýn içerik yapýsýný oluþtururken, dikkat edilmesi

anlaþýlmayacaðý kontrol edilmelidir.

gereken birtakým ilke ve kurallarý da gözönünde tutmak gerekecektir. Ayrýca öz

Özlerde iki veya daha çok unsur arasýnda eþitlik, üstün tutma, oranlama,
birliktelik saðlama bakýmýndan kullanýlan karþýlaþtýrma baðlaçlarýnýn ve bu
arada “de”, “da” sözcüklerinin istenilen anlamý verip vermediði kontrol
edilmelidir. Ayný kapsamda olmak üzere, baðlaç görevi üstlenmiþ bazý dilbilgisi

yazýmýnda, zorunlu olmamakla ve durumsallýklara göre deðiþmekle birlikte,
tavsiye edilebilecek birtakým öncelik-sonralýk iliþkileri de vardýr. Bunlarýn
önemli olanlarýný maddeler halinde vurgulayarak, bu kapsamdaki öz yazýmý ile
ilgili düþünce ve uyarýlarý sonlandýralým!

biçimlerinin yardýmýyla iki yargý arasýnda “bir geliyor, bir gidiyor” gibi

Makale baþlýðýnýn, makale içeriðini iyi yansýtýp yansýtmadýðý özellikle

gerçekleþme sýrasý kuran cümleler ise, özde hiç yer almamalýdýr.

incelenmelidir.

Tamlamalarda, tamlayan ve tamlanan ögeleri sözcük zincirlerinden oluþacak

Giriþ cümlesi, ilgilenilen konu ve kullanýlan inceleme yöntemleri bakýmýndan

kadar uzunsa, ve anlaþýlmalarý zorsa, tamlama ile anlatým tarzý deðiþtirilmelidir.

okuru yanýlmaktan koruyan bir ifadeye sahip olmalýdýr. Elbette ki, baþlýk bu

Bunlarýn ötesinde, dilbilgisi kurallarý ile doðrudan ilintisi olmayan birtakým

vasýflarý tamamen içeriyorsa, böyle bir giriþ cümlesi gereksiz olacaktýr

uyarýlar da yapmak mümkündür. Bu açýdan, özellikle aþaðýdaki 3 konuya

Ne baþlýktan ve ne de onu tamamlayan giriþ cümlesinden belirlenemediði veya

deðinmek gerekir.

tam olarak belirlenemediði taktirde, giriþ cümlesinden sonraki cümle,

Öz, genelde bir paragraftan oluþuyormuþcasýna tasarlanmalýdýr. Ýkinci ve daha
sonraki paragraflarýn gerçekten gereði varsa, bunlarýn somut gereksinimlerinin
öz yazma eylemi esnasýnda ortaya çýkmasýný beklemek daha uygun olur.

makalenin amacýný ve yazarýn hedeflerini belirtmelidir. Sonuçta, önce de
deðinildiði gibi, özdeki ilk iki cümle (veya o büyüklükte bir baþlangýç kýsmý),
okura, aradýðý bilginin orada bulunup bulunamayacaðý hakkýnda geçerli bir
tahmin yaptýrabilecek içeriðe sahip olmalýdýr.

Özün giriþ cümlesi, eser adýnýn bir tekrarý gibi olmamalýdýr. Giriþ cümlesi veya
cümlelerinde anlama katkýsý bulunmayan baþlangýç sözcükleri de elenmelidir.
Özün her yerinde, (genel olarak cümle baþlarýnda kullanýlan ve) bilgi deðeri
olmayan “araþtýrmalarýmýza göre”, “yaptýðýmýz inceleme sonucunda”, gibi ifade
ve ibarelerin yer almamasýna dikkat etmek gerekir.

Bu tahminin yapýlabilmesi koþulu, bir yandan da öz yazarý için, özünün giriþ
ifadesinin kapsam denetlemesini saðlayan bir kýstas oluþturmaktadýr.
Makale, doðrudan doðruya birtakým hipotezlerin sýnanmasý üzerine oturtulmuþ
türde (örneðin deneysel) bir çalýþma ise, hipotezlerin, varsayýmlarýn ve
araþtýrmanýn diðer kýsýtlarýnýn ortaya konulacaðý yer, çoðu kez deðinilen

Bundan sonraki bölümde, giriþ cümlesinin içeriði ile ilgili olarak daha ayrýntýlý

baþlangýç cümlelerinden hemen sonrasýdýr. Diðer taraftan, “toplubakýþ

açýklamalar yeralacaktýr.

makalesi”nden “salt kuramsal yaklaþým”, “vak'a takdimi” ve “örnekolay
çalýþmasý”na kadar diðer çalýþmalarýn anlatýmlarýnda ise, eðer “bilgi veren” veya

5.2.3. Öz Metninin Somut Ýçeriðinin Anlatýmý Üzerine

“bilgi veren belirtici” bir öz yazýlacaksa, baþlangýç cümlelerinden sonra olgunun
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TÜRK TIP DÝZÝNÝ

inceleme biçimini kýsaca ortaya koyan, (varsa) yöntem ve süreçlerini belirleyen

simülasyonu yoluyla) yapay veri üretip, onlarý incelemek de olanaklýdýr. Daha

birkaç cümleye gereksinim olabilir. Sonra, doðrudan doðruya (mantýksal,

farklý tekniklerle de veri toplanabilir. Ayrýca baþka çalýþmalardan alýnan ampirik

matematiksel, gözlemsel çýkarsama ve öngörü gibi yollarla) elde edilmiþ olan

bulgular, doðrudan kullanýlabildiði gibi, onlarý yeni deðiþkenlerin tanýmlarýna

bulgulara geçilebilir.

uygun hale getirmek üzere yapýlan veri transformasyonlarý yoluyla deðiþtirilerek

Ampirik araþtýrmalarda ise, veri ister araþtýrma bünyesinde toplanmýþ, isterse
baþka çalýþmalardan alýnmýþ olsun, (gerektiðinde konulan hipotezlerin de

de kullanýlabilir. Öz öyle kaleme alýnmalýdýr ki, kullanýlan veri tabanýnýn elde
edilme özellikleri anlaþýlýr bir þekilde yansýtýlsýn!

sýnanmalarýný saðlayan) araþtýrma veya inceleme yöntemleri de ortaya konulmuþ

Yine öz, öyle bir biçimde yazýlmalýdýr ki, makalenin önemli tüm yönlerini tam

olmalýdýr. Bu baðlamda, eðer standartlaþtýrýlmýþ veya dergi okurlarýnca gayet iyi

olarak yansýtabilsin ve yazarýn sonuçlarýna yönelen mantýksal kurguyu ortaya

bilinmesi gereken teknik ve süreçler kullanýlmýþsa, önce de deðinildiði gibi,

koymak bakýmýndan yeterli olabilsin. Ayný zamanda, bu sunumda yer alacak

bunlarýn anlatýmýna gerek yoktur. Ancak süreçler yeni ise veya bilinen süreçlerin

olan veriler, onlardan beklenebilecek kullanýlabilirliðin kapsamýný da bir

yeni birtakým karakteristikleri çerçevesinde deðiþik bir kullanýmý sözkonusu ise,

biçimde yansýtmalýdýr. Verileri sunmada kýstas, kýsalýk ve anlaþýlýrlýðýn

bu katkýyý açýkça belirtmekten kaçýnmamalýdýr. Yeni yöntem ve teknoloji

beraberce düþünülmesinden doðabilecek, makaleye özgü pratik çözümdür.

uygulamalarýnýn anlatýmýnda ise, temel prensiplere, yöntem ve teknolojilerin
kullaným özelliklerine ve uygulama biçimlerine, uygulamalarýn sýnýrlarýna,
bulgularýn kesinlik derecelerine ve benzeri konulara özgü anlatýmlara yer
verilmelidir.

Þüphesiz ki özde, tablo, grafik ve formül de bulunabilir. Fakat böyle sunum
biçimleri kullanýlacaksa, bunlar tek baþlarýna yeterli olmalý, yani özün metninin
baþka yerlerine baþvurmaksýzýn anlaþýlýr olmalýdýr. Aksi taktirde, bu araçlar iyi
birer özetleyici sayýlamazlar.

Sözkonusu çerçevede eðer veri toplanmýþsa öz, veri toplama yöntemleri,
deðiþkenlerin operasyonel tanýmlarý, verilerin deðiþkene ait olmayan
etmenlerden arýndýrýlma yöntemleri, göstergelerin belirlenmesi, kullanýlan
betimleyici veya vardamlý istatistiksel yöntemler gibi unsurlara açýk bir dille
deðinmelidir. Bu baðlamda, özü çýkartýlacak eserin öznel deðerini ortaya
koyacak yöntem ve sonuçlarýn geçerlik ve güvenirliklerinden de mümkün
olduðunca söz edilmelidir.

Özellikle ampirik araþtýrma özlerinde, temeldeki hipotez ve kuramlarýn
ispatlandýðý veya ispatlanamadýðý, kabul veya red edildiði gibi ayrýntýlar þüpheli
býrakýlmamalýdýr. Öz çýkartýcý, ayný baðlamda, doðrudan doðruya varýlan
sonuçla, doðrudan doðruya varýlamayan ancak tahmin edilen sonucu
gerektiðinde birbirinden ayýrdetmelidir. Makalenin amaçlarýndan biri, bir hata
düzeltimi yapmaksa, öz bünyesinde neyin nice düzeltildiði açýkça anlatýlmalýdýr.
Makalede, eskiden yapýlmýþ çalýþmalara yeni kanýtlar getirilmiþse, bunlarýn yeni

Makaleye temel oluþturan araþtýrmada veriler, çok çeþitli biçimlerde toplanmýþ
Bulunabilir. Örneðin, saha çalýþmasý, saha deneyi, deneysel simülasyon,

bulgularýn ortaya çýkmasý sonucunu mu getirdiðini, yoksa önceki bulgularýn

laboratuvar deneyi, örneklem sorgulamasý gibi veri toplama yaklaþýmlarýný

böylece doðrulanmýþ mý olduklarý belirgin bir þekilde açýklanmalýdýr.

kullanmak mümkün olduðu gibi, kuramsal bir çalýþma için (örneðin bilgisayar

Buraya kadar yazýlanlar, birtakým kural, ilke, öneri ve sýnýrlandýrmalarý
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vurgulmaya yönelik olduklarý için bir yerde, belli bir yanlýþ anlamaya da neden
olabilirler. Bu açýdan, hiçbir zaman unutulmamalýdýr ki, bütün kýsýtlayýcý
önerilere uyulsa bile, öz çýkartanýn, “iyi anlaþýlabilirlik” amacýna hizmet etmek
için ve hele anlamý deðiþtirmeden anlatým basitleþtirmeye iliþkin, yine de çok
geniþ “serbest yazým” olanaklarý vardýr.
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