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ÖZET
Bir araflt›rma makalesinin okunmas› ilk bak›flta kolay
gibi görünse de okuyucunun önceden bilgisinin olmas›n›
ve bunu yeni makale ile yorumlayabilmesini gerektirir.
Bir derginin editörü veya okuyucusu olabilirsiniz.
Bununla beraber bilmeniz ve uyman›z gerekli kurallar
vard›r. Ülkemizde hem makale yaz›lmas›n›n hem de
okunmas›n›n deneme yan›lma yoluyla ö¤renildi¤i
hepimizce bilinen bir gerçektir. Bu konuya ›fl›k tutmak
amac›yla bu çal›flmada bilimsel bir yay›n›n okunmas›
ve de¤erlendirilmesi detaylar› ile anlat›lm›flt›r.

ABSTRACT
Although general reading a research article may seem
easy at first glance, it requires reader's prior knowledge
and particular interpretation of this with new article.
You should be either editor or reader of a journal.
Nevertheless, you should know and follow some rules
when you read an article. In our country, both the writing
and reading the article a known fact that all of us learned
by trial and error. In order to shed light on this issue by
reading and evaluating the rules to a scientific publication
is described in detail in this study.
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Bir derginin editörü veya okuyucusu olabilirsiniz.
Bununla beraber bilmeniz ve uyman›z gerekli kurallar
vard›r. Ülkemizde hem makale yaz›lmas›n›n hem de
okunmas›n›n deneme yan›lma yoluyla ö¤renildi¤i
hepimizce bilinen bir gerçektir. Bu konuya ›fl›k tutmak
amac›yla bu çal›flmada bilimsel bir yay›n›n okunmas›
ve de¤erlendirilmesi detaylar› ile anlat›lm›flt›r.

Girifl
Bilim insanlar› akademik yaflamlar› boyunca bir çok
makale okurlar. Bu saptama, t›p bilimi için fazlas›yla
geçerlidir. Di¤er bilim dallar›ndan farkl› olarak t›pta,
yaln›zca bilim insanlar› ve araflt›rmac›lar de¤il, uygulama
alan›nda görev alan doktorlar da kendi ilgi alanlar›ndaki
bilimsel yay›nlar› takip ederler. Böylece bilgilerini güncel
tutar, uygulamalar›n› da ça¤dafl düzeyde sürdürürler.
Günümüzde, t›p alan›nda yay›nlanan binlerce dergi ve
on binlerce internet sitesi mevcuttur. Bu alan› genel
cerrahi olarak belirleyip daralt›rsak, bu durumda;
matematiksel anlamda birer basamak geri gidip yüzlerce
dergi, binlerce de internet sitesi oldu¤unu söyleyebiliriz.
Genel cerrahi ile ilgili dünyada yay›nlanan tüm bilimsel
makaleleri okumak isteyen bir insan, bugünkü ortalama
yaflam süresiyle bunu maalesef gerçeklefltiremez. O
halde, zaman›m›z› ay›r›p okuyaca¤›m›z yaz›lar› nas›l
seçece¤imiz sorusuyla karfl› karfl›ya kal›r›z. Dahas›,
seçti¤imiz bir makaleyi nas›l daha etkin okuyaca¤›m›z
da yan›tlamam›z gereken bir di¤er sorudur. Bilimsel bir
makaleyi özellikle de bir araflt›rma makalesini okumak,
belirli bir konsantrasyonu ve zaman ay›rmay› gerektirir.
Bu yaz›da, okunmak üzere seçilen bir araflt›rma
makalesini nas›l irdeleyece¤imiz tart›fl›lacakt›r. Olgu
sunumlar› ve derleme yaz›lar›, içeriklerinin farkl›l›¤› ve
göreceli olarak kolay okunabilir olmalar› nedeniyle bu
yaz›n›n bak›fl alan› d›fl›nda kalmaktad›r.

Araflt›rma makalesinin kurgusu
Araflt›rma makalesi, yazarlar›n kendi serilerine ya da
araflt›rmalar›na ait bulgular› toparlay›p analiz ettikleri
bir çal›flman›n raporu olabilece¤i gibi (birincil bulgu
analizi), baflkalar›n›n serilerine ya da araflt›rmalar›na ait
bulgular› veya sonuçlar› analiz ettikleri bir çal›flman›n
raporu da olabilir (ikincil bulgu analizi). Araflt›rma
makalesi daha önce baflkas› taraf›ndan yap›lmam›fl yeni
ve orijinal bir çal›flman›n sonuçlar›n› sunan bir yaz›
olmal›d›r. Yay›nlanacak araflt›rma makalelerinin kaleme

al›n›fl flekli için her derginin kendine özgü yaz›m kurallar›
olmakla birlikte, üzerinde genel olarak uzlafl›lan yap›
IMRAD olarak adland›r›l›r. Bu sözcük, bir araflt›rma
makalesinin gövdesini oluflturan alt birimlerin
bafll›klar›n›n ‹ngilizce bafl harflerinden oluflturulmufl bir
k›saltmad›r (Introduction, Methods, Results And
Discussion). Bu yap›sal kurguda, genellikle belirli bir
sözcük say›s›yla k›s›tlanm›fl özeti, girifl, materyal ve
metod ile sonuçlar ya da bulgular takip eder, yaz› tart›flma
ve yorumlar ile sonuçlan›r. Yaz›n›n ekinde bulunan
görsel elemanlar› (tablo ve flekiller) yaz›da kullan›lan
kaynaklar izler (künyeleri, yine kurallar› dergilere göre
de¤iflmekle birlikte, yayg›n kabul gören haliyle
biyomedikal dergilere gönderilen makaleler için gerekli
standartlara uygun olarak haz›rlanmal›d›r).

Araflt›rma Makalesinin Okunufl Yöntemi: Bölümlerin
S›ralamas›
Bilimsel makaleleri özellikle de araflt›rma makalelerini
okumak, gerçekten karmafl›k bir ifltir. Bir araflt›rma
makalesini okumak, ders kitab›nda yer alan bir bölümü
okumaktan oldukça farkl›d›r. Ders kitab› okunurken
bafll›ktan kaynaklara kadar tüm yaz›lanlar okunur, içerik
ve güvenilirli¤i üzerinde tart›fl›lmaks›z›n kelime kelime
sindirilir. Bilimsel bir makale okunurken ise, her ne
kadar her okuyucunun kendine özgü farkl› bir tarz› olsa
da, genel olarak izlenen yöntem; öncelikle, makaleye
flöyle bir göz gezdirmek ve yap›s› ile özellikleri hakk›nda
fikir sahibi olmakt›r. Yaz›n›n içeri¤i ile yer ald›¤› bilim
alan›, yaz›ya temel oluflturan çal›flman›n konusu, bu
çal›flma yap›l›rken yan›t aranan sorular, sorulara yan›t
oluflturabilecek elde edilmifl bulgular ve bu bulgular›n
güncel literatür bilgileriyle karfl›laflt›r›larak yorumlanmas›
bir yaz›n›n okunduktan sonra okuyucu taraf›ndan
özümsenecek temel unsurlar›d›r. Ancak, okuyucunun
ilgi ve merak› özet bölümüyle çekilir. Yaz›n›n özeti
okurun kafas›nda oluflacak flu sorulara yan›t
verebilmelidir: bu çal›flmay›; niçin yapm›fllar? (çal›flman›n
amac›), nas›l yapm›fllar? (yöntem), ne bulmufllar?
(bulgular), bu bulgular ne anlama gelmifl? (tart›flma).
Birçok okuyucu bilimsel bir makalenin önce özet
bölümünü okur. Oysa, konusunda yetkin deneyimli bilim
insanlar› bafll›¤› okuduktan sonra do¤rudan görsel
elemanlara (tablo ve flekiller) bakarlar; böylece nas›l bir
deney yap›ld›¤› ve ne gibi sonuçlar elde edildi¤i hakk›nda
fikir sahibi olurlar. Daha sonra makalenin tamam› okunur.
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Bir makalenin okunufl yöntemini belirleyen bir di¤er
faktör de o makalenin ne amaçla okunmak istendi¤idir.
Belirli bir konuda bir araflt›rma yap›lmas› planlan›yorsa,
taranan çeflitli veri tabanlar›ndan elde edilen o konuyla
ilgili makalelerin do¤rudan materyal ve metod bölümleri
okunabilir. Ancak, klinik bir soruna çözüm arayan klinik
araflt›rmalar› raporlayan makaleler için okuyucu öncelikle
do¤rudan sonuçlar bölümüyle ilgilenecektir, materyal
ve metod okuyucuyu bu aflamada çok ilgilendirmeyebilir.
Di¤er taraftan, ayn› okuyucu var›lan sonuca göre ileri
sürülen yeni bir tan› veya tedavi yöntemini kendi mesleki
uygulamalar›na yans›tmay› planl›yorsa, o zaman materyal
ve metod bölümünü dikkatle okuyarak üzerinde çal›fl›lan
örneklemin kendi hasta popülasyonunu yans›t›p
yans›tmad›¤›na bakmak isteyecektir. Kendi hasta
popülasyonuna uygulayamayaca¤› bir öneriyi ileri süren
bir makale, bu aflamadan sonra okuyucunun ilgi alan›
d›fl›nda kalacakt›r. Ayn› flekilde, makale bir deneysel
çal›flmay› raporluyorsa, bu durumda ayn› ya da benzer
bir konuda deneysel araflt›rma planlayan bir araflt›r›c›
metodolojinin kendi koflullar›yla örtüflmedi¤i bir yaz›dan
uzaklaflacakt›r.

Araflt›rma Makalesinin Okuyucuyu Yan›ltabilecek
Özellikleri
Bir konuda genel bilgisini art›rmak ya da mevcut teorik
donan›m›n› güncellemek üzere araflt›rma makalesi okuyan
okuyucu, önce yaz›n›n bafll›¤›n› ard›ndan özetini
okuduktan sonra, o konuda ne bilip bilmedi¤ini akl›ndan
geçirir. Yaz›n›n içeri¤ini anlayacak kadar genel bilgiye
sahipse yaz›y› okumaya devam eder. Bu konuda kendisini
yeterli hissetmiyorsa, bu kez baflka kaynaklardan (örn:
ders kitaplar›) genel bilgisini zenginlefltirir, yaz›y› daha
sonra okur. Araflt›rma makalesinin ele ald›¤› konuya
hakim, bu alanda s›kça makale okuyan ya da çal›flmalar
yapan bir okuyucu, makalenin girifl ile materyal ve metod
bölümlerine h›zl›ca göz gezdirerek veya tamamen
atlayarak do¤rudan bulgular bölümüne geçebilir. Materyal
ve metod bölümü, bulgularla ilgili anlafl›lamayan noktalar›
ayd›nlatmak için geri dönülüp okunabilir. Bulgular
bölümünden sonra tart›flma bölümünün dikkatlice
okunmas›, çal›flmada elde edilen bulgular›n yorumlan›fl›
aç›s›ndan önemlidir. Ancak, bunun kolayl›kla
yap›labilmesi için okunulan makaleye temel oluflturan
çal›flman›n iyi dizayn edilmifl ve makalenin iyi kaleme
al›nm›fl olmas› gerekir.

Bir araflt›rma makalesi okunurken baz› zorluklarla
karfl›lafl›labilir. Özellikle makalenin konusuna pek hakim
olmayan okuyucular, zorlu¤un nedeninin kendileri
oldu¤unu düflünseler de ço¤u zaman zorlu¤un nedeni
makalenin kötü yaz›lm›fl olmas›d›r. Her iyi bilim insan›,
ayn› zamanda iyi bir yazar olmayabilir. Yazmaktan
hofllanm›yor olmak veya anlafl›lmak için yeterince zaman
ay›rmamak, bilimsel bir makalenin okuyucular taraf›ndan
kolay anlafl›lamay›fl›n›n yazarlar›n sorumlulu¤unda olan
nedenlerindendir. Di¤er taraftan, konuya fazlas›yla hakim
araflt›r›c›, okuyucular›n da ayn› bilgi düzeyinde oldu¤unu
sanarak onlar›n bak›fl aç›s›ndan uzaklaflabilir. Bu durum
okuyucunun anlama zorlu¤unu art›racakt›r. Birçok
yaz›n›n materyal ve metod bölümünde, yap›lan
araflt›rman›n metodolojisi ço¤u zaman ayr›nt›s›yla
anlat›lmaz. Bu konuda geçmiflte yazarlar ya da baflka
araflt›r›c›lar taraf›ndan yay›nlanm›fl öncü ya da benzer
makaleler kaynak olarak gösterilir ve ayr›nt›ya girilmez.
Çal›flman›n metodolojisini anlamak için bu kaynaklara
baflvuran okuyucu, oralarda da baflka çal›flmalar›n kaynak
olarak belirtildi¤ini görür. Kaynaklardaki bu zincirleme
gidifl, o araflt›rma için belirli bir yöntemi de¤il, çeflitli
metodlar› anlatan bir yaz›yla son bulur. Sonuç olarak,
okuyucu makaleye temel oluflturan çal›flman›n
metodolojisini net olarak kavrayamaz. Baz› dergiler de
yer k›s›tl›l›¤› nedeniyle metod bölümünü k›salt›lm›fl
olarak daha küçük punto ile bir alt paragraf halinde
sunarlar. Bu da okuyucunun metolodjiyi tam anlam›yla
kavramas›n› zorlaflt›ran bir di¤er faktördür.
Yap›lan araflt›rman›n metodolojisinde belirli bir modele
inanm›fl ve odaklanm›fl araflt›r›c›lar, genifl bak›fl aç›s›na
sahip ve çeflitli seçeneklere karfl› aç›k olmad›klar›ndan
okuyucuyu da yanl›fll›kla ayn› yöne yönelmeye
zorlayabilirler. Bu durumda okuyucunun görevi, benzer
araflt›rmalar› da irdeleyerek metodolojide birden fazla
yöntemin geçerli olup olmad›¤›n› incelemektir.  En az
bunun kadar önemli bir di¤er sorun, yazarlar›n emek ve
zaman harcayarak gerçeklefltirdikleri araflt›rmalar›n› yine
emek ve zaman harcayarak oluflturduklar› yaz›yla
sunufllar›n› prestijli ve önemi yüksek, dolay›s›yla da
al›nt›lanma oran› daha fazla, dergilerde yay›nlatabilme
arzusuyla, elde ettikleri sonuçlar› yorumlarken zorlamaya
kaymalar› ve yaz›n›n albenisini art›rabilmek için afl›r›
iddial› ve spekülatif bafll›klar tercih etmeleridir. Konuya
hakim olmayan bir okuyucunun bu yanl›fl yönlendirmeleri
ay›rt edebilmesi de zor olacakt›r. Di¤er taraftan,
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uzak kalma arzular›n›n ve bilimsel nesnelliklerinin bir
iflareti olarak de¤erlendirilmelidir.

Araflt›rma Makalesinin Okuyucu Taraf›ndan Ç›kar›lan
Özeti, Vurgulay›c› Özellikleri
Bilimsel bir makaleyi okurken üzerine baz› notlar almak,
hem ayn› makaleye gelecekte tekrar göz gezdirildi¤inde
içeri¤inin kolayca an›msanmas›n› ve önemli noktalar›n
atlanmamas›n› sa¤lar, hem de ak›lda kalacak temel
unsurlar›n ayn› konuyla ilgili okunacak di¤er makalelerin
içerikleriyle kar›flmas›n› önler. Makale yaz›c› ç›kt›s›ndan
okunuyorsa, sayfa kenarlar›na; elektronik versiyonu
ekrandan okunuyorsa, bu durumda da ilgili program›n
(örn: Acrobat Reader-pdf) sa¤lad›¤› bir özellik olarak
yaz› kenarlar›na k›sa notlar al›nabilir. Bilimsel makalelerin
nas›l yaz›laca¤› ve nas›l okunaca¤›yla ilgili deneyimi
olan yazarlar, okuyucular›n önceden haz›rlad›klar› tek
tip bir form üzerine notlar almas›n› önermektedirler.
Bununla ilgili olarak Rice Üniversitesi’nden Puruggaman
ve Hewitt taraf›ndan önerilen flablon fiekil-1’de yer
almaktad›r. Bu ya da benzeri bir flablon kullanmak, bir
konuda araflt›rma makalesi yazarken yapt›klar› literatür
taramas› sonucunda elde ettikleri makaleleri okuyup
kendi yaz›lar›nda kaynak olarak yararlanacak yazarlar›n,
bu kaynaklar› kolayl›kla kullanmalar›n› ve böylece olas›
intihal itham›n› da önlemelerini sa¤lar.
Edebi bir nesri okurken okuyucu genelde yaz›n›n
sürükledi¤i yönde pasif olarak ilerler. Bilimsel bir
makalenin okunmas› ise aktif bir eylemdir. Okuyucu
okudu¤u makaleden ne anlad›¤›n› netlefltirmek ve
ç›kar›mlar›n› pekifltirmek için afla¤›daki sorular› kendisine
yöneltir:
• Makalenin yazarlar› kimler? Genel olarak, belirli bir
alanda daha önce çok say›da bilimsel çal›flma üretmifl
ve çok say›da makale yay›nlam›fl yazarlar taraf›ndan
kaleme al›nm›fl makaleleri okumak, okuyucunun
çal›flmaya ve sonuçlar›na yönelik güven duygusunu
pekifltirir.
• Hangi dergide yay›nlanm›fl? Alan›nda bilinen, sayg›n
bilimsel dergilerde yay›nlanm›fl makaleleri okumak,
okunulan yaz›n›n yay›nlanmadan önce editörler ve
hakemler taraf›ndan ayr›nt›l› olarak de¤erlendirilmifl
oldu¤u, ince bir süzgeçten geçirildi¤i ve dolay›s›yla
sunulan sonuçlar›n güvenilir oldu¤u düflüncesini do¤urur.
• Makalenin terminolojisini tam olarak anlamak için
yeterince zaman ay›rd›m m›? Özel bir bilim alan›nda

karfl›laflt›rmal› araflt›rmalarda elde edilen sonuçlar›n
istatistiksel olarak anlaml› oluflu, o bulgunun klinik bak›fl
aç›s›yla da her zaman anlaml› oldu¤u sonucunu
do¤urmaz. Ayn› flekilde, istatistiksel analizde anlaml›
bulunmayan bir bulgu, klinik aç›dan bir anlam ve önem
tafl›yabilir. Her deneysel araflt›rmada elde edilen bulgular›,
do¤rudan klinik uygulamaya yans›tmak da olas› de¤ildir.
Bir araflt›rma makalesinin tart›flma bölümünde, yap›lan
çal›flman›n çarp›c› yönleri kadar, k›s›tl›l›klar›n›n da
aç›kl›kla dile getirilmifl olmas›, yazarlar›n spekülasyondan

fiekil 1. Araflt›rma makalesi okunurken al›nacak
notlar için örnek flablon (Puruggaman ve Hewitt’ten
al›nt›lanm›flt›r).

Künye: (yazarlar, bafll›k, dergi ad›, y›l, say›, sayfa

numaras›)

‹nternet adresi: (yaz›ya internetten ulafl›labilen adres)

Anahtar sözcükler:

Konu:

Hipotez:

Yöntem:

Bulgular:

Temel noktalar›n özeti:

Ba¤lam›: (bu alanda yap›lan di¤er çal›flmalarla olan

iliflkisi, di¤er makalelerle olan ba¤lant›s›, kendi çal›flman›zla

kesiflim noktalar›)

Önemi: (kendi çal›flman›zla olan iliflkisi)

Önemli flekil ve tablolar: (k›sa tan›mlama, sayfa numaras›)

Yararlan›lan kaynaklardan bulunup okunmas› gerekenler:

(kendi çal›flman›zla do¤rudan iliflkili olan kaynaklar, baflka

yazarlar taraf›ndan da s›kl›kla kullan›lm›fl kaynaklar)

Di¤er yorumlar:
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yay›nlanm›fl makaleyi okuyan genel okuyucu, o alan
için özgün terminolojiye yeterince hakim de¤ilse yaz›n›n
içeri¤ine, dolay›s›yla sunulan çal›flman›n özüne hakim
olamaz.
• Makaleyi tekrar okursam daha m› iyi anlar›m? Genel
bilgiyi art›rmak için de¤il, planlanacak bir araflt›rmaya
temel oluflturmak ya da yap›lan bir araflt›rman›n
sonuçlar›n› raporlayacak makalenin yaz›m›nda
yararlanmak üzere okunulan bir makalenin içeri¤ine tek
okuyuflta tamamen hakim olunaca¤›n›n umulmas›
gerçekle pek örtüflmez.
• Makalenin önemsiz bölümlerini okuyarak gereksiz
zaman m› harc›yorum? Bir yaz›ya göz gezdirmekle o
yaz›y› okumak aras›ndaki en önemli fark, o makalenin
tüm bölümlerinin, hiç de¤ilse bir kez, tamam›yla okunmufl
olmas›d›r.
• Makalenin tam anlayamad›¤›m bölümlerini
sorabilece¤im birisi var m›? Bilimsel ortamlarda tart›fl›lan
makalelerin okuyucular›n akl›nda daha çok kald›¤›na
inan›lmaktad›r. Okunulan bir makalenin tam
anlafl›lamayan bölümlerinin olmas›, o makaleye temel
oluflturan araflt›rman›n da tam olarak anlafl›lamad›¤›na
iflaret eder. Böyle bir durumda yanl›fl mesaj almak
olas›d›r.

Makalenin tamam› okunduktan sonra, okuyucu kendisine
bu kez afla¤›daki sorular› yöneltir:
• Bu makale niçin önemli?
• Makaleye temel oluflturan araflt›rma hangi soruya yan›t
ar›yor?
• Makaleye temel oluflturan araflt›rmada elde edilen
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sonuçlar bu soruyu yan›tlayabilmek için yeterli güçte
mi?
• Makaleye temel oluflturan araflt›rman›n kurgusu,
materyali, metodu, bulgular›n yorumlan›fl› do¤ru ve
güvenilir mi?
• Yap›lan araflt›rman›n örneklemi kendi çal›flmalar›m›
kurgulayaca¤›m örneklemi yans›t›yor mu?
• Yap›lan araflt›rma sonucunda ulafl›lan yorumu kendi
prati¤imde uygulayabilir miyim?
• Bu konuyla ilgili olarak ileri çal›flmalar gelecekte
yap›labilir mi?
Bir araflt›rma makalesini okuduktan sonra, yukar›daki
sorulara nesnel yan›tlar bulabilen okuyucular, o makaleyi
okumak için gösterdikleri çaban›n ve harcad›klar›
zaman›n karfl›l›¤›n› fazlas›yla alm›fllar demektir. Bilim
insanlar› için, ilgi alanlar›na giren önemli bir yaz›y›
okumam›fl olmaktan daha kötü olan, o yaz›n›n yeterince
özen gösterilmeden okunmas› sonucunda içeri¤inin ve
dolay›s›yla da verilen mesajlar›n yanl›fl alg›lanmas›d›r.

Sonuç
Bir araflt›rman›n kurgulan›fl›ndan sonuçlar›n sunuldu¤u
makale haline getirilifline kadar geçen süreçte gösterilen
çabalar, harcanan tüm emek ve zaman de¤erlendiril-
di¤inde, o makalenin okuyucular›n›n da sunulan sonuçlar›
do¤ru anlamak ve yap›lan yorumlar› yeterince de¤erlen-
direbilmek için belirli bir çaba göstermeleri gerekti¤i
ortaya ç›kacakt›r. Bilim; sadece bilgiyi üretenler için
de¤il, üretileni paylaflan ve kullanan taraflar için de
üzerinde emek harcanmas› ve özenle korunmas› gereken
bir insanl›k miras›d›r.


