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Bilim İnsanının Sorumluluğu 
  

İnsanlık tarihi boyunca insan; kendini ve çevresini anlamak için, bilinmeyeni bilinir, görünmeyeni görünür 

yapmak için hep uğraş vermiştir. İnsanın bu araştırma tutkusu, diğer bir deyişle bilim macerası insanlığı daha 

iyiye götürebilmiş, bilinmeyenler azaldıkça insanın hâkimiyeti artmıştır. Ancak bu maceranın insanlığa zarar 

verdiği ya da insanlığı nereye götürdüğü belli olmayan bir yola soktuğu anlarda olmuştur. Ne yazık ki insanlık 

tarihinde bu tür kötü anlar hiç de az değildir. Nazi Hekimlerinin insanlar üzerinde yaptığı araştırmalar bu anlara 

bir örnektir. Çünkü onlar; geni defektli olan insanların, sözde alt grupta olan ırkların, iyileşmesi imkânsız 

hastaların topluma yük olduğunu, araştırmalar için onların denek olarak kullanılmasının insanlığın yararına 

olduğunu savunarak araştırma yürütmüşlerdi. 

 

Kaba bir bakışla bu savunma doğru gelebilir. Elde edilen bilimsel bilgiler bazı insanlar için önemli, yararlı 

sonuçlar elde edilmesine, en azından bilimsel bilginin elde edilmesine önemli katkı sağlamış da olabilir. Ancak 

gönüllü olmayan ya da gönüllü olmak için yeterliliği bulunmayan kişiler üzerinde bilimsel araştırma yapmak, 

insanın amaç olarak ele alınmasından çok araçlaştırılmasıdır. Üstelik bilim adamının, siyasi prestij ya da çıkar 

elde etmek uğruna kolay suiistimal edilebilen bu insanları feda etmesi kabul edilemez. Bu nedenle II. Dünya 

Savaşı sonrasında (1945-1946) Nüremberg’de kurulan mahkemelerde Nazi bilim insanları yaptıkları 

araştırmalardan dolayı yargılanmış ve mahkeme onların  “insanlığa karşı suç işlediklerini” ilan etmiştir. Çünkü 

bilginin gücü insana yararlılık yönünde değil zarar verme yönünde kullanılmıştır. 

 

 Francis Bacon’ın da dediği gibi “Bilgi Güçtür”. Üstelik bu güç bilim adamının bilgi üretme hazzıyla 

beslenmektedir. Bu başarı hissi ya da başarı hırsı bilimsel bilgi elde etmenin temel amacı olan kayıtsız şartsız 

insanın yegâneliğini korumaktan sapılmasına yol açabilmektedir. 

 

 Sevgili Öğrenciler bildiği gibi yapmakta olduğunuz eğitim sayesinde yeni-ileri bilgiler öğreniyor, kendinizi 

alanınızın yetkin bir kişisi yapmaya çalışıyorsunuz. Sizi konunuzun uzmanı yapacak en son ve asıl aşama 

bilimsel bir araştırmadır. Siz de tez aracılığıyla bilim dünyasına yeni bir bilgi kazandıracak, bundan ötürü 

unvan, şan, şöhret, statü, hatta para kazanacaksınız. Oldukça zahmetli ve pahalı olan bu süreçte bilim insanının; 

başka insanlara olduğu kadar kendisine de getirebileceği bireysel yararları düşünerek söz konusu sıkıntılara 

katlanması kabul edilebilir bir durumdur. Bu doğal, beklendik bir yarardır. 

 

 Burada dikkat edilmesi gereken nokta bireysel yararın ölçüsüdür. Ölçü bilimsel araştırmayla araştırmanın 

taraflarının –araştırmacı, katılımcı, kurum, toplum ve ülke- elde edeceği yararlara karşılık bu faydaları elde 

edebilmek uğruna katlanmak zorunda kaldığı /kalacağı fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve moral yükün 

oranıyla ilişkilidir. Elde edilecek yararlara karşı katlanılacak yüklerin dürüstçe belirlenmesi ise bilim adamının 

sadece yararlı olma ödeviyle ilişkili değildir. Adil olma ödevi de bilim adamından bu etik duyarlılığı 

beklemektedir. Doğu tıbbının önemli hekimlerinden olan Ebubekir Razi Eyvani (865-925)’nin  “Bir dirhem 

ilim, bin okka edebe muhtaçtır” sözü denilmesi gerekeni özetlemektedir. 

 

 Bu noktada bilim insanının temel etik yükümlülüğü her bir bilimsel araştırmada katılımcının, araştırmacının, 

toplumun ve bilimin yararları ile bu yararları elde etmek için tarafların katlanmak zorunda kalacağı fiziksel, 

sosyal, psikolojik, ekonomik zararları tarafsız bir şekilde tartmalı ve elde edilecek yararlar katlanılmak zorunda 

kalınacak zararlardan daha fazla ise çalışmaya başlamalıdır. Bu konuda en sık dillendirilen bir diğer yanlış 

bilimsel araştırmanın gelecekte insanlara çok fayda sağlayacağı varsayımı ile araştırmaya katılacaklara zarar 

vermesinin makul bulunmasıdır. Etik açıdan savunulabilirliği olmayan bu yaklaşım yasal açıdan da haklı 

bulunmamaktadır. 
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Nüremberg Mahkemelerinde Yargılanan Hekimler 

 

Yapılan deneylerin bilimselliği konusunda hiçbir kuşku bulunmayan Nazi hekimlerinin yarar-zarar dengesinde 

ölçüyü kaçırdıkları için Nüremberg Mahkemelerinde yargılanmışlardır. Ve Nüremberg Mahkemelerinin bu 

kararları kıta ülkeleri tarafından kabul edilmiş ve insanlığın bir daha böyle bir zulme maruz kalmasını 

engellemek için her bir karar evrensel araştırma etik kodu olarak ilan edilmiştir. İlk araştırma etik kodları olan 

Nüremberg Mahkeme kararları şunlardır: 

 

1)    İnsan deneklerinin gönüllü onamları mutlak alınmalıdır. Zorlama, baskı, yönlendirme asla yapılmamalıdır. 

Kişi araştırma sürecinde katlanmak durumunda kalacağı külfetleri, zararları anlamakta zorlanıyorsa araştırmaya 

gönüllü katılımın sağlaması mümkün değildir. Bu nedenle gerekmedikçe bu kişiler üzerinde araştırma 

yapılmamalıdır. 

 

2)    Çalışma daha az zararlı bir yöntemle yapılabiliyorsa bu bilimsel yöntem tercih edilmeli, en sınırlı sayıda 

kişi ya da insani ürünle çalışma yürütülmelidir. 

 

3)    Araştırma tasarlanmadan önce çalışmaya gerekçe oluşturan bilgilerin güvenilirliği kontrol edilmeli ve 

mutlak önce hayvanlar üzerinde denenmiş olmalıdır. 

 

4)    Araştırma katılımcıya fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve mental bir sıkıntı, zarar vermemelidir.  

 

5)    Eğer araştırmanın katılımcıya ölüm ya da sakatlık gibi bir zarar verebileceği öngörülüyorsa bu çalışmaya 

başlanmamalıdır. 

 

6)    Araştırmayla göze alınması beklenen riskin derecesi insaniyet yönünde tarafsızca ele alınmalıdır. 

 

7)    Araştırma araştırmaya ait yeterli donanım olmadan, araştırmaya katılacak insanların görebileceği zararı 

ortadan kaldırmak için yeterli düzenlemeye sahip olmadan asla çalışmaya başlamamalıdır. 

 

8)    Araştırmacı planladığı araştırma konusunda bilimsel yeterliliği bulunmalı ve bu yeterliliği ülkenin resmi 

organları tarafından onaylanmış olmalıdır. Yeterliği bulunmayan bir araştırmacı yetkin olmadığı alanda 

araştırma tasarlamamalı ve yürütmemelidir. 

 

9)    Deneyin tamamlanmasından en az 6 ay boyunca araştırmaya katılan kişilerin sağlık ve esenlikleri kontrol 

edilmeli, ortaya çıkabilecekler konusunda uyarılmalıdır. 

 

10)       Bilim adamı araştırmanın her hangi bir evresinde araştırma katılan kişilere zarar verdiğini gözlemliyor 

ise derhal çalışmayı sonlandırabilecek dürüstlükte olmalı, olası zararları önleme yolunda çaba göstermelidir.  

 

  

 

1964 yılında da Dünya Tıp Birliği (WMA) insan denekleri içeren biyomedikal araştırmalarda araştırmacılara 

rehberlik edecek etik kuralları güncellemiştir.  Uluslararası kabul sağlamış olan Helsinki Bildirgesi olarak 

isimlendirilmiş olan bu bildirgede; 

 

1)    İnsanlarla yapılacak araştırmaların laboratuar ve hayvan deneylerinin sonuçlarına dayandırılması, 

 

2)    Çalışmaya başlamadan öce araştırma protokolünün bağımsız bir kurul tarafından gözden geçirilmiş olması,  

 

3)    Araştırmaya katılanlardan gerçek aydınlatılmış onam alınması, 

 

4)    Araştırmanın tıbbi ve bilimsel açıdan yeterli kişiler tarafından yapılması ve 

 



5)    Risklerin faydaları aşmaması gerektiği üzerinde odaklanılmıştır. 

 

  

 

Bilim İnsanının Etik sorumlulukları ise: 

 

Her bir bilimsel araştırmanın çevreyi, insanları yani tüm canlı yaşamı;  yaşam kalitesini, insanın özgürlüğünü, 

insanın değerini etkileyebileceğini unutmamalıdır. Bu nedenle; 

 

1)    Bilim insanı insana yarardan çok zarar verme ihtimali olan hiçbir araştırmayı tasarlamamalı, yürütmemeli 

ya da katkı sunmamalıdır. 

 

2)    Teknolojinin/bilginin gücünü kontrol etmenin insanın değerini koruyacağı unutulmamalıdır. 

 

3)    Elde edilen kazanımlar için ödenen bedelleri tarafsızca tartmalıdır. Bunun için bilimsel bilgi elde etme 

amaçlarını önce insanın yararı, sonra kurumun, toplumun, araştırmacının, en son olarak bilimin yararı 

doğrultusunda öncelemelidir. 

 

4)    Elde edilen sonuçlar bilim dünyasıyla olduğu gibi toplumla da paylaşılmalıdır.  

 

5)    Elde edilen bilimsel bilgi insanlığın ya da toplumun gelecekte değil, içinde bulunulan zamanda ihtiyacını 

karşılayabilir olmalıdır. 

 

6)     Para, güç, prestij, unvan gibi kişisel kazanımlarla, statü kazanma gibi sosyal ya da ekonomik kazanımlar 

temel amaç olarak değil dolaylı amaç olarak hesap edilmelidir. 

 

 Bu nedenle; 

 

7)    Bilim insanı önce dürüst, özerk, adil, vicdanlı ve yetkin olmalıdır. 

 

Bilim insanlığına aykırı davranışlar/uygulamalar: 

 

Aşırma (plagiarism): Başkalarının fikirlerini, yöntemini, verilerini, uygulamalarını, yayım ve yapıtlarını, 

şekillerini bilimsel kurallara uygun bir biçimde atıf yapılmadan kısmen veya tamamen kendisininmiş gibi 

sunmak, yayımlamak. Yabancı dilden kitap, makale, vb. eserleri kendi diline ya da farklı bir dile çevirerek 

kendisi yazmış gibi yayımlamak. 

 

Uydurma(fabrication): Sunulan veya yayınlanan bilgileri gerçeğe aykırı olarak düzenlemek ya da değişiklik 

yapmak, bilerek gerçeğe aykırı kullanmak, var olmayan veriler üretmek, bunları yayımlamak. Yapılmamış bir 

araştırmayı yapılmış gibi göstermek, sahtecilik yapmak. 

 

Çarpıtma (falsification): Araştırma kayıtları ile verilerini tahrif etmek, araştırmada kullanılmamış olan yöntemi 

ve araçları kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, 

sonuçlarla oynamak. 

 

Tekrar yayınlamak (duplication): Bir araştırmanın aynı sonuçlarını birden fazla dergide yayınlanmak üzere 

göndermek, yayınlamak, farklı dilde yayınlanmasında yayın kuruluşunu tekrar olduğundan haberdar etmemek.  

 

 Dilimleme (slicing): Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak bir şekilde ve uygun 

olmayan parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak. 

 

Haksız yazarlık (ikram yazarlığı): Araştırmanın planlanması, sürdürülmesi, sonlandırılması ve yayımlanması 

aşamalarında aktif katkı sağlamamış olan kişinin/kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmesi, etkin katkı sağlamış 

olan kişinin yazarlar sırasına almamak, yazar sıralamasını araştırmaya yapılan katkı oranına göre belirlemek.  



 

  

 

Makul olmayan alıntı: Bilimsel yayınlarda, toplantılarda, derslerde ya da halka dönük konferanslarda makul 

olmayan oranda bilgiyi hiçbir atıf yapmadan, izin almadan kullanmaktır. 

 

Tezin yayımlanması: Lisansüstü tezlerin tez yürütücüsü öğrencinin ya da tez danışmanının ismini yazmadan 

yayınlamaktır. 

 

Bilimsel Bilginin Kullanımı: 

 

1999 Budapeşte’de Dünya Bilim Konferansında “Bilim ve Bilimsel Bilginin Kullanımı Deklarasyonu” ile 

bilimsel araştırmaların uluslar arası standartları yayımlanmıştır. Bu Deklarasyon da: 

 

1)    Bilim özgürdür, bilimsel bilgi hiçbir şey için biçimlendirilmemelidir. 

 

2)    Bilim evrenseldir, bireye ya da birilerine mal edilmemelidir. 

 

3)    Bilimsel amaçlardan (insanın değerini koruyan) hiçbir amaç için sapılmamalıdır. 

 

4)    Bilimsel sorumlulukların ilki araştırma sonuçlarının gerçek dışı, yönlendirmeden muaf bir şekilde 

yayımlanmasıdır, denmiştir. 

 

Kaynak: http://torakscerrahisi.com/bilim-insaninin-sorumlulugu/ 
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