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Bilim Kariyerine Nas›l Son Verilir?
‘Ona güvendim, hatam burada’ diyordu
geçti¤imiz ay yapt›¤› aç›klamada. MissouriColumbia Üniversitesi profesörü Michael
Roberts aç›klamas›nda, ünlü Science dergisinde yay›mlanan makalelerini geri çekti¤ini
duyuruyordu. Makaleyi geri çekseler de makalede yer alan herﬂeyin çarp›t›lm›ﬂ ve yanl›ﬂ olmad›¤›n› da vurguluyordu. “Yay›mlanmadan önce çal›ﬂmaya daha eleﬂtirel gözle
bakmamam aptall›kt›. Deb, benim gözetimimde araﬂt›rman›n liderli¤ini yürütüyordu.
Olanlar›n sorumlulu¤unu üstüme al›yorum.
Hepsi benim laboratuvar›mda gerçekleﬂti.”
Roberts’›n bahsetti¤i kiﬂinin, Deb’in ise yerinde yeller esiyordu. Dr Kaushnik Deb, makalelerinde yer alan görüntülerle oynad›¤›
kuﬂkular›n›n öne at›lmas›n›n hemen ard›ndan kay›plara kar›ﬂm›ﬂt›. Sanki yer yar›lm›ﬂ
içine girmiﬂti. Eﬂini bile arkas›nda b›rakm›ﬂt›. Büyük olas›l›kla memleketi olan Hindistan’a kaçt›¤›ndan kuﬂkulan›l›yordu. Aniden
ortadan kaybolmas›na ekip arkadaﬂlar› ﬂaﬂmad›klar›n› söylüyorlar.
Üniversite’nin araﬂt›rmada yolsuzluk
olup olmad›¤›n› inceleyen kurulu, geçti¤imiz ay soruﬂturmas›n› tamamlad›. Buna göre Deb, çal›ﬂmadan elde edilen s›çan embriyo görüntileriyle oynam›ﬂt›; hemen her bilgisayarda bulunabilecek yaz›l›mlar› kullanarak görüntüleri kas›tl› olarak, kendi savundu¤u görüﬂleri desteklemek üzere de¤iﬂtirmiﬂti. Kurul, makalede yer alan belli embriyo görüntülerinin de¤iﬂtirilip farkl› görüntülermiﬂ gibi makalede yinelendi¤ini buldu.
Deb’in yan›s›ra yay›na imzalar›n› atan Roberts ve di¤er iki araﬂt›rmac›, Mayandi Sivaguru ile H.Y. Yong ise akland›. Kurul bu üç
kiﬂinin yolsuzlukta paylar›n›n olmad›¤› karar›na vard›. Deb’in bilimsel alanda mesle¤ini
sürdürmesi, özellikle ABD’de herhangi bir
çal›ﬂma için ödenek bulmas›, bundan böyle
olas› bile de¤il. Herhangi bilimsel bir yay›na
makale teslim etse bile, ad›n›n geçti¤i her
yay›n›n en ince ayr›nt›s›na kadar, büyük bir
kuﬂkuyla de¤erlendirilece¤i de kesin.
Deb, bilim alan›ndaki kariyerine verdi¤i
y›llar›n eme¤ini bir nebzede f›rlat›p atman›n
ötesinde, uzun süredir beraber çal›ﬂt›¤› iﬂ arkadaﬂlar›n›n da kariyerlerini ve dünya çap›nda inand›r›c›l›klar›n› tehlikeye atm›ﬂt›. Soruﬂturma sonuçland›ktan sonra memleketi Kore’ye dönen Yong, orada akademik bir pozisyon bulmakta zorluk çekti. Laboratuvardan
söz konusu çal›ﬂmayla ilgisi olmayan di¤er
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araﬂt›rmac›larsa baﬂka pozisyonlar kabul
edip ayr›ld›lar. Ekibi bir anda da¤›lan Roberts, kendi itibar›n›n da etkilen¤inden kuﬂkulan›yor. En az›ndan kendisinin sorumlu oldu¤u laboratuvardan ç›kacak yay›nlar›n çok
daha yo¤un olarak incelenece¤ini söylüyor.
Makaleleri 2006’n›n ﬁubat ay›nda Science dergisinde yay›mland›¤›nda üzerine büyük
ilgi çekmiﬂti. Makale, döllenmiﬂ yumurta ikiye bölündü¤ünde bu iki hücrede asitmetri bulundu¤una, dolay›s›yla henüz bu en erken
aﬂamada farkl› yönde geliﬂmeye baﬂlad›klar›na dair kan›t sunuyordu. Hücrelerin daha bu
aﬂamada, ileride plasentaya m› yoksa fetüse
mi geliﬂece¤inin belli oldu¤unu iddia ediyordu. Bunu, yay›mlad›klar› embriyo görüntüle-

rinde gözlemek mümkündü. Bu çok önemli
bir buluﬂ olabilirdi. E¤er ekibin iddialar› do¤ruysa embiyolar›n geliﬂimi hakk›ndaki bilgimiz yeni bir aç›l›m kazanacak ve büyük olas›l›kla da embriyolardan kök hücrelerin üretilme yöntemlerini etkileyebilecekti.
Oysa çal›ﬂma Science dergisinde belirmeden bir kaç ay önce Alman Max-Planck
Enstitüsü’nden Solver, Hiiragi ve ekibi hücrelerdeki asimetrinin embriyonun geliﬂiminin çok daha ileri aﬂamas›nda, yaklaﬂ›k 70100 hücreye eriﬂti¤i aﬂamada gözlendi¤ine
dair kan›t bulmuﬂlard›. Ayr›ca y›llar süren
çok say›daki çal›ﬂma da, Deb ve ekibinin iddia etti¤inin aksine, bu farkl›laﬂman›n daha
ileri aﬂamada gerçekleﬂti¤ini do¤ruluyordu.
Acaba Deb’in yer ald›¤› ekip y›llard›r süregelen çal›ﬂmalar›n geçersizli¤ini mi kan›tl›yordu? Deb’in içinde bulundu¤u ekibin yay›mlad›¤› sonuçlar öylesine ﬂaﬂ›rt›c›yd› ki,
kuﬂkular› üzerine çekmekle kalmad›, alanda
uzman pek çok kiﬂiyi makaleyi dikkatle incelemeye yöneltti.

Makale bas›ld›ktan yaklaﬂ›k bir ay sonra
Science dergisinin baﬂeditorune alan›n uzmanlar›ndan mektuplar ya¤maya baﬂlad›.
Ne de olsa makale bu derginin belirledi¤i kiﬂilerce, sistemli bir de¤erlendirme aﬂamas›ndan geçmiﬂ, bilimsel geçerli¤i kabul edildikten sonra yine bu dergi taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›. Uzmanlar mektuplar›nda, makalede yer alan baz› rakamlar›n farkl› oldu¤u iddia edilen deneylerde yinelendi¤ine dair
apaç›k bulgu elde ettiklerini ifade ediyorlard›. Dahas› s›çan embriyolar› üzerinde deneyim sahibi herhangi bir embiyolo¤un bu yinelemeyi kolayl›kla fark edebilece¤ini vurguluyorlard›. Derginin makaleleri nas›l de¤erlendirdi¤i, ve bunun etkin olup olmad›¤›
sorgulan›yordu bir bak›ma. Böylesine prestijli bir bilimsel derginin yay›n de¤erlendirme yöntemlerinin sorgulanmas›, sorunu Roberts ve ekibinin çal›ﬂmas›n›n ötesine taﬂ›yordu. Ya elektronik olarak de¤iﬂtirildi¤i anlaﬂ›lmayan görüntülere dayal› makaleler di¤erleri taraf›ndan kaynak olarak kullan›l›yorsa? Bilimsel yay›nlar›n güvenilirli¤i kuﬂku götürebilir mi?
Science, Nature gibi bilimsel pek çok
dergi özellikle son y›llarda yay›mlad›klar›
makalelerde yer alan görüntüleri yak›ndan
inceler oldu. Ancak günümüzün çok yayg›n
kullan›lan yaz›l›mlar›, foto¤raflarda elektronik de¤iﬂiklikler yapmay› kolaylaﬂt›rd›¤› gibi, bunu öylesiye detayl› yapmaya olanak
sa¤lad› ki, de¤iﬂtirilmemiﬂ görüntülerle de¤iﬂtirilmeyenleri birbirinden ay›rdetmek neredeyse olanaks›z hale geldi. Neyse ki bu
tür durumlara s›k s›k rastlanm›yor. Sözgelimi Science dergisi her y›l 950 bilimsel makale yay›ml›yor. Dergi bu 950 makaleden
ortalama 3-4’ünün geri çekildi¤ini duyuruyor. Bunlardan da yaln›zca bir tanesinin geri çekilme gerekçesi doland›r›c›l›¤a ba¤l›.
Hemen hepimiz bir foto¤raf› al›p b›y›¤›
olmayana b›y›k, gözlü¤ü olmayana gözlük
çizip e¤lenmiﬂizdir. Ancak Deb’in s›çan embriyo görüntüleriyle oynamas› e¤lence kayna¤› olmaktan çok sahtekarl›k olarak s›n›fland›r›l›yor. Neredeyse bir y›l süren soruﬂturman›n sonucunda yapt›¤›n›n ortaya ç›kmas› bilim kariyerinin de sonu oldu. Herhangi bir meslekte oldu¤u gibi bilimsel çal›ﬂmay› meslek edinmiﬂ kiﬂiler aras›nda çok
dürüst olanlar›na rastland›¤› gibi sahtekarl›k yapanlar›na da rastlamak mümkün. Ne
de olsa onlar da insan.

