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Yay›nlar...
Gazetede okudu¤um haber iç aç›c› oldu¤u kadar hayret vericiydi: UNESCO Raporu’na göre bilimsel yay›nlar›m›z son on
y›lda dörte katlanm›ﬂ. Böylelikle 1977 y›l›nda 288 bilimsel yay›nla dünya s›ralamas›nda 37. olan ülkemiz 2002 y›l›nda
9303 yay›nla 22. s›raya yükselmiﬂ. Buradaki “bilimsel yay›n”dan uluslararas› akademik kuruluﬂlar taraf›ndan sayg›nl›¤› kabul edilmiﬂ dergilerde ç›kan makaleler
kastediliyor. (Örne¤in, elinizde tuttu¤unuz dergi veya ünlü Scientific American
dergisinde ç›kan yaz›lar “popüler” s›n›f›na girdi¤i için bu grupta yer almaz. Bilimsel makaleler bas›lmadan önce o konunun
uzmanlar› taraf›ndan süzgeçten geçirilir.
Popüler dergilerin görevi “bilimsel piyasada” neler olup bitti¤ini okuyucuya aktarmakt›r. Bu konuya ayr›nt›l› olarak bu
sayfalarda zaten girmiﬂtik. Lütfen notlara
bak›n›z.)
Bu astronomik ç›k›ﬂ›n olas› nedenlerini bu konularda de¤erli çal›ﬂmalar yapm›ﬂ
arkadaﬂ›m›z ODTÜ Rektör Dan›ﬂman›
Prof. Fatoﬂ Vural’a sorduk. Fatoﬂ han›m
bunu büyük ölçüde, YÖK taraf›ndan geliﬂtirilen atama ve terfi kriterleri içinde yay›n›n büyük bir önem taﬂ›mas›na ba¤l›yor :
“Bu kriterlere göre, bir ö¤retim üyesinin
uluslararas› indekslerde taranan dergilerde yay›n yapmadan terfi etmesi mümkün
de¤ildir.” “Ayr›ca” diye ekliyor Prof. Vural, “birçok üniversitemiz sayg›nl›¤›n› artt›rmak için kadro atamalar›nda YÖK kriterlerine oranla daha fazla yay›n koﬂulu
aramakta.” K›sacas›, Fenerbahçe’de forvet oynamak istiyorsan›z oynad›¤›n›z bir
önceki tak›mda bol gol atman›z gerekiyor. Arkadaﬂ›m›z›n vurgulad›¤› di¤er bir
nokta da, baz› bilim insanlar›m›z›n, makaB‹L‹M ve TEKN‹K 90 Aral›k 2006

lelerini konferans bildirisi olarak veya yay›mlamas› daha kolay dergilerde yay›mlayarak say›y› art›rmalar›. Fatoﬂ han›m eleﬂtirisinde hakl›, ama ayn› ﬂeyi Amerikal›
veya ‹ngiliz biliminsanlar› da yap›yor. Hatta, baz› Amerikal› akademisyenlerin ayn›
makaleyi biraz de¤iﬂtirerek baﬂka bir dergide bast›rd›¤› da olur. (Önemli bir istisna: Science veya Nature dergisinde k›sa
bir özeti yay›mlanan bir makalenin çok
daha kapsaml› bir versiyonunun sadece o
disiplinde uzmanlaﬂm›ﬂ dergilerde bas›lmas› normal, hatta makbul say›l›r.)

Asl›nda YÖK yasas›nda yap›lacak ufak
bir de¤iﬂiklik, fazla de¤il iki y›l içinde bizi
daha da yüksek basamaklara taﬂ›yabilir. Bizim üniversitelerimizde profesör olduktan
sonra yay›n yapmak mecburiyeti yok. California Üniversitesi’nde de ayn› kural geçerli, ama profesörlü¤ün 7 veya 8 (say›y› tam
an›msam›yorum) derecesi var. ‹steyen,
emekli olana kadar ilk derecede kalabiliyor
ama üretmeye devam etti¤i takdirde ç›kabildi¤i basamakla orant›l› olarak maaﬂ› art›yor. Bizde bas›lan makale için maddi ödül
verilerek teﬂvik yoluna gidiliyor.

ODTÜ Rektör Dan›ﬂman› Prof. Dr. Fatoﬂ Vural eski ABD Baﬂkan› Bill Clinton taraf›ndan tebrik ediliyor.
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Yay›n yapmayan akademisyenler “bizde imkan olsa biz de yapard›k” veya
“hem ders verdi¤im, hem idarecilik yapt›¤›m için araﬂt›rma yapmaya vakit bulam›yorum” gibi mazeretlerin arkas›na s›¤›n›r.
Bu ancak baz› hallerde do¤ru olabilir ama
bizim üniversitelerde verilen imkan ço¤u
kez ABD üniversitelerinde oldu¤undan
daha az de¤ildir. Gelin, iyi yay›n yapman›n her ﬂeyden önce kiﬂiye ba¤l› oldu¤unu size bir örnekle kan›tlayal›m.
Söz konusu biliminsan› Ankara Üniversitesi’nde 1982-1989 y›llar› aras›nda ara
vermeden bölüm baﬂkan yard›mc›l›¤›, dekan yard›mc›s›, dekan ve rektör yard›mc›l›¤› yap›yor. 1989 y›l›nda ODTÜ’ye transfer olan bu arkadaﬂ›m›z 1990 y›l›nda genel sekreter, 1992 y›l›nda rektör yard›mc›s› oluyor ve 2000 y›l›ndan beri rektörlük yap›yor. Birço¤unuz Prof. Ural Akbulut’tan bahsetti¤imizi anlam›ﬂs›n›zd›r. Bizim üniversitelerimizde dekanl›k veya rektörlük yapmak, Beﬂiktaﬂ futbol tak›m›nda
antrenörlük yapmaktan daha güç olmas›na ra¤men say›n Akbulut en sayg›n dergilerde yay›nlanan, ço¤unda birinci yazar
olarak ö¤renci ve meslekdaﬂlar›yla birlikte tam 91 makaleye imza atm›ﬂ. Bu makalelerin ne kadar etkili olduklar› ald›klar› 585 at›ftan belli. Demek ki yapan yap›yor. Belki an›msars›n›z, bu sayfalarda
“Bizde de imkan olsa biz de yapard›k” diyenlerin a¤z›na k›rm›z› biber sürmeyi zaten önermiﬂtim.
Yay›n konusunda genç bir araﬂt›rmac›n›n karﬂ›laﬂabilece¤i en büyük trajedilerden biri, ilk makalesini gönderdi¤i derginin yay›n heyetinin,makalesini reddetmesidir. Herhangi bir konuda reddedilmek
zaten hoﬂ bir ﬂey de¤ildir, ama çok itinal› yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂman›n kabul görmemesi yazar›n “ben ne yaparsam yapay›m
boﬂ” gibi bir düﬂünceye kap›lmas›na neden olabilir. Tabii yazar›n ayn› makaleyi
baﬂka bir dergiye gönderme hakk› vard›r.
Peki ama ya o dergiden de hay›r yan›t›
gelirse? Ya üçüncü dergi de reddederse?
Bu sorulara yan›t vermeden önce gelin biraz geriye gidelim.
Charles Darwin, türlerin evrim süreciyle ilgili yaz›lar›nda mikroskopik canl›lar hakk›nda fazla birﬂey söylemez. Tabii bunun nedeni, küçük organizmalar›n
kabuklu veya kemikli canl›lar gibi arkalar›nda fosil kay›tlar› b›rakmamas›. Gerçi birçok iﬂaret, insan dahil bütün canl›lar›n atalar›n›n ilkel organizmalar oldu¤u do¤gösteriyordu ama tek hücreli organizmalardan çok hücreli organizmala-

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut

ra geçiﬂin nas›l olabilece¤i hakk›nda ortaya at›lan fikirler daha çok spekülasyon
niteli¤indeydi.
‹ki tek hücreli canl›n›n birleﬂerek çok
hücreli bir organizmaya dönüﬂebilmesi
olas›l›¤› daha 1880’li y›llarda ortaya at›lm›ﬂt› ama kabul görmedi. Fakat 1960’l›
y›llarda Lynn Margulis ad›nda genç bir
akademisyen bu teoriyi tekrar gündeme
getirdi. Margulis’e göre yaﬂam› için oksijene gereken duyan (aerobik) bir bakteri,
oksijene gerek duymayan (anaerobik) bir
bakterinin içine yerleﬂirse ortaya hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda yaﬂayabilen çok daha güçlü bir organizma ç›kar.
Endosimbiyozis ad› verilen bu kurama göre, tek hücreli organizmalar›n çok hücreli organizmalara dönüﬂümü bu yolla mümkün olabilir. Gerçi yukar›da belirtti¤imiz
gibi, bu tür fikirler daha1880’li y›llarda
ortaya at›lm›ﬂt›, ama son y›llarda ortaya
ç›kan baz› bulgular› ustaca kullanan Margulis, ortaya çok daha güçlü bir kuram ç›kard›.
Tabii her akl› baﬂ›nda biliminsan›n›n
yapmas› gerekti¤i gibi, Margulis de teorisini bir makale ﬂekline dönüﬂtürerek bilimsel bir dergiye gönderiyor. The Origin
of Mitosing Eukaryotic Cells” (Mitozla Bölünen Çekirdekli Hücrelerin Kökeni) adl›
makalenin kaç dergiden reddedildi¤i hakk›nda tam bir bilgi edinemedik. Bir kayna¤a göre 12, di¤er kayna¤a göre 20 civar›nda hay›r yan›t› gelmiﬂ. Margulis’in

kendisi say›n›n 15 civar›nda oldu¤unu
söylüyor! Uzun laf›n k›sas› makale eninde
sonunda bas›l›yor. Margulis’in ortaya att›¤› kuram bugün ders kitaplar›na geçmiﬂ
durumda. O kadar ki, günümüzün en ünlü evrimcilerinden Richard Dawkins bile
Margulis için “Onu çok takdir ederim” diyor. Takdir eden sadece o de¤il, tabi. ﬁu
anda Massachusetts Üniversitesi’nde
“Distinguished Professor” (ABD üniversitelerinde sadece birkaç kiﬂiye verilen en
yüksek profesörlük ünvan›) olan Margulis, Amerikan Bilimler Akademisi, Rusya
Bilimler Akademisi ve Dünya Bilimler
Akademisi’ne seçilmesine olarak 8 tane
onursal doktora sahibi. Margulis 2000 y›l›nda Baﬂkan Clinton’un elinden ülkenin
bir sivile verebilece¤i en yüksek ﬂeref madalyas›n› ald›.
Olaya gerçekci bir aç›dan bakarsak,
ço¤umuz ayn› makaleyi 12 dergiye gönderecek kadar metanetli de¤iliz, ama bir
veya iki dergiden “hay›r” yan›t› geldi diye
makalesini çöp tenekesine atan yerli veya
yabanc› bilim insanlar›n›n Prof. Margulis’ten ö¤renece¤i çok ﬂey var.
Son olarak bu çetincevizin bunca meﬂguliyetinin yan› s›ra 4 tane de evlat yetiﬂtirdi¤ini eklemeyi unutmayal›m. Gelecek
ay buluﬂmak dile¤iyle.
Notlar: Prof. Margulis için bak›n›z: http://www.geo.umass.edu/faculty/margulis
Prof. Akbulut için bak›n›z: http://www.chem.metu.edu.tr/academic/akbulut/index.html
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