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Say›n Editör

Bu mektup derginizin Vol: 8, No: 2, Haziran-Aral›k 2006 say›s›nda editöre mektup bafll›¤› alt›nda
yay›nlanan Say›n Prof.Dr. Hatice Pek’in yaz›s›na yan›tt›r.

 Say›n Pek, yaz›s›nda derginizin Haziran 2003 say›s›nda yay›nlanan “Latch Emzirme Tan›lama Arac›n›n
Güvenirli¤ini ‹nceleyen Çal›flma” isimli makalemizde kullan›lan “….Türkiye’de bu ölçüm arac›n›n
güvenirli¤ine iliflkin çal›flmaya rastlanmam›flt›r” cümlesini elefltirmektedir.  Say›n Pek 1997 y›l›nda
dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› bir tezde LATCH tan›lama arac›n›n geçerlik ve güvenirli¤inin yap›ld›¤›n› ve
“rastlanmam›flt›r” ifadesinin yanl›fll›¤›n› ve bilimsel eti¤e ayk›r›l›¤›n› ileri sürmüfltür.

Öncelikle Say›n Pek’e yay›n›m›z› okudu¤u ve gösterdi¤i ilgi için teflekkür etmek isteriz.
Pek’in dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› tez 1997 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Ancak bugün yapt›¤›m›z literatür

taramas›nda da halen yay›nlanm›fl bir makeleye  ulafl›lamamaktad›r. Bu nedenle “rastlanmam›fl’’ sözcü¤ünün
oldukça bilimsel ve yerinde kullan›ld›¤› düflünülmektedir. Bir çal›flman›n yap›lm›fl olmas› ile, yay›nlanm›fl
olmas› aras›nda önemli bir fark bulunmaktad›r.

1-Niçin bu tez’e “rastlanmad›¤›n›” irdelemek gerekir.
Pek’in dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› tezin anahtar kelimeleri “Anne sütü, Hemflirelik bak›m›, ve Bebek

bak›m›d›r”.  Biz ise konumuz ile ilgili olarak “Emzirme, Emzirme de¤erlendirme, Latch” anahtar
kelimelerini kullanarak literatür taramas› yapt›k.  Kullan›lmas› gerekti¤i iddia edilen tezde kullan›lan
anahtar kelimelerin bizim araflt›rmam›z›n amac›yla ilgisi yoktur ve literatür tarama s›ras›nda do¤al olarak
bu anahtar kelimeler kullan›lmam›flt›r. Bu nedenle de “rastlanmam›flt›r” sözcü¤ü kullan›lm›flt›r.

2- Say›n Pek’in “bilimsel eti¤e ayk›r›”görüflüne yan›t›m›z ise;
Kaynak gösterilerek haz›rlanan bir yay›n yeterince etiktir. Etik olan;   gerekçeleri olan ve  iyice

irdelendikten sonra  bir yay›na elefltiri yaz›lmas›d›r.
1997 y›l›nda tamamlan›p uygun olmayan anahtar kelimeler ile YÖK’ün tez tarama sayfas›nda yer alan

ve 10 y›ld›r yay›nlanmam›fl, bir teze “rastlan›lmam›fl”  olmas›n›n sorumlulu¤u bu çal›flmay› yap›p
yay›nlamayanlara aittir. Yay›nlanmam›fl bir tezi di¤er insanlar›n bulmas›n› ve kullanmas›n› beklemenin
 bilimsel etikle iliflkisi tart›fl›labilir. Bilimsellik, araflt›rmay› yay›nlamay› ve  sonuçlar›n› paylaflmay› içerir.

Sonuç olarak; keflke Say›n Pek ve Demirhan, yay›n yapsa idi, keflke uygun anahtar kelime kullansayd›
ve keflke yay›nlanmam›fl tezlerine kolay ulafl›labilirli¤i sa¤lasalard›,  bizde bu çal›flmadan yararlanabilseydik.
Bu ba¤lamda haks›z ve yanl›fl bir elefltiri yap›ld›¤›n› düflünüyoruz.

Ayr›ca Say›n Pek’e anahtar kelimelerin önemini gösteren bir tart›flma ortam› oluflturdu¤u için de
teflekkür etmek istiyoruz.

Say›n Pek’inde belirtti¤i gibi bu elefltiri ve yan›t› yay›nlayarak “derginiz okuyucular›na bilimsel
do¤rular› gösterdi¤iniz” için size de teflekkür eder, sayg›lar sunar›z.

Prof. Dr. Hülya Okumufl
Ö¤r.Gör.Dr. Kerziban Yenal

Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemflirelik Yüksekokulu

Do¤um ve Kad›n Hastal›klar› Hemflireli¤i
Anabilim Dal›


