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ilimde, bilimsel araﬂt›rma önemlidir elbette,
önemli olmaz olur mu, ama bu araﬂt›rmalar›n yaz›lmas› ve yay›mlanmas› asla daha az
önemli de¤ildir.
Lakin iﬂ yazmaya gelince, iﬂler sarpa sarabilir.
Mesela bir arkadaﬂ›m araﬂt›rmas›n› yap›p her
araﬂt›rmac› gibi makalesini yazmaya koyulmuﬂken, ve hatta yolu yar›lam›ﬂken, o güne dek bilim
camias›nda kullan›lagelmiﬂ tüm bilimsel simgeleri
makalesinde tüketti¤inin fark›na var›p akut simge
k›tl›¤› yaﬂam›ﬂt›r. Koridorlarda tuhaf sesler ç›kararak uzun süre dolaﬂmas›na ve tüm di¤er çabalar›na
karﬂ›n sorununa çare bulamam›ﬂ ve makalesini o
gün bu gün bitirememiﬂtir.
Çok kiﬂiyle yap›lan araﬂt›rmalar›n yaz›lmas›nda bambaﬂka sorunlar ortaya ç›kabilir. Yay›nda kimlerin ve kaç kiﬂinin
ad› görünecektir? Kim yazacak, kim
çizecektir? Ve en önemlisi, makalede
kimlerin adlar› ve bu adlar hangi s›rayla yer alacakt›r? Herhalde pantolon bedenine göre de¤il! Yaﬂa baﬂa
göre olabilir. Unvana ya da katk›ya
göre de olabilir.
Matematikçiler iﬂin kolay›n› bulmuﬂlar: Matematiksel makalelerde
adlar alfabetik s›rayla yer al›r. Ama
di¤er birçok bilim dal›nda yazarlar›n s›ralanmas›
önemli ve anlaml›d›r.
Baz› konularda, örne¤in astrofizik veya t›pta,
araﬂt›rmalar dünya çap›nda yüzlerce araﬂt›rmac›yla
gerçekleﬂtirilebilir ancak. NASA’n›n bir araﬂt›rmas›nda rol oynayan araﬂt›rmac› say›s›n› gözünüzde
canland›rmaya çal›ﬂ›n... Ya da TÜB‹TAK’›n... Bu
tür makaleler için isim kalabal›¤› kaç›n›lmazd›r.
Araﬂt›rmay› bir “araﬂt›rma görevlisi” yaparsa,
do¤ald›r ki, araﬂt›rtma görevlisi olan dan›ﬂman›n›
da yay›na katar, ki kimi zaman dan›ﬂman konuyu
bilmez, hatta ö¤rencisini bile tan›maz! Nadir de olsa dan›ﬂman›n yan›nda hoca, müdür, baﬂkan ve
(ne demekse) koordinatörlerin de isimleri makalelerde belirebilir.
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Bu tür fuzuli isim enflasyonunu engellemek
amac›yla baz› ciddi bilim dergileri 10’dan fazla ismin yer ald›¤› makaleleri kabul etmezler. Sanki yazarlar sahaya ç›k›p futbol oynayacaklar!
Baz› makalelerde, örne¤in, araﬂt›rma s›ras›nda
ofise tesadüfen u¤ram›ﬂ hocalar›n, laboratuvara
kazara girmiﬂ yöneticilerin, arazide rastgele dolaﬂan müdürlerin veya gemi güvertesine öylesine
ayakbasm›ﬂ baﬂkanlar›n da adlar› yer al›r. Neyse
ki, bu tip “araﬂt›rmac›lar›n” isimleri genellikle son
s›rada olur.
“Bunlar› niye yaz›yorsun bre adam, laf› dolaﬂt›r›p nereye ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorsun bu bunalt›c› past›rma yaz›nda...” diye avaz avaz m›r›ldanan aziz okurlar›m› duyar gibiyim. Aç›klayay›m:
Laf› dönüp dolaﬂt›r›p beni çok derinden etkileyen iki sayfal›k bir makaleye getirmek istiyorum. Makale
1993’te, eski ad› “Journal of Irreproducible Results” (Tekrarlanamaz Sonuçlar Dergisi), yeni ad› “Annals of
Improbable Research” (Mümkünats›z
Araﬂt›rmalar Vakayinamesi) olan hava-c›va bilim dergisinde yay›mland›.
Ad› F›st›k Ezmesinin Dünya Rotasyonuna Etkileri (The Effects of Peanut
Butter on the Rotation of the Earth).
Merak eden okurlar›m, Marc Abrahams’›n
The Best of Annals of Improbable Research (Freeman 1978) adl› kitab›n›n 79 ve 80’inci sayfas›na
bakabilirler.
Bu müthiﬂ makalede, istisnas›z tümü doktoral›
yüzden fazla gerçek bilimcinin gerçek ad› yer almaktayd›. Heyhat! ‹ki sayfal›k eser, yazar adlar›n›
saymazsak, tek sat›rdan oluﬂmaktayd›.
Asl›nda her makale e¤er sat›r yeterince uzunsa
tek sat›rdan oluﬂabilir ama bu makale makul uzunlukta bir sat›ra s›¤›yordu:
ﬁu ana dek gözlemledi¤imiz kadar›yla, f›st›k ezmesinin dünyan›n rotasyonuna bir etkisi yoktur.
Yüre¤ime su serpildi! ♥
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