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Editörden Editorial

SSS, Bratislava-III, devir yaratan hekimler, yay›nc›m›z›n yeni at›l›m›,
kitaplar, yine ac› bir kay›p
On SSS, Bratislava-III, doctors who make history, publisher’s new advancements,
books and once more painful loss
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin de kat›ld›¤› üçüncü Scientific
Summer School (SSS) Slovakya’n›n baﬂkenti Bratislava’n›n Pezinok kasabas›nda, May›s ay›n›n son haftas›nda gerçekleﬂtirildi.
Dr. Ljuba Bacharova ve Dr. Galen Wagner’in (Journal of Electrocardiology), Dr. Sasha Misak’›n (Croatian Medical Journal) büyük katk›lar› ve dergimizden (Anadolu Kardiyoloji Dergisi) benim
ve Editörüm Dr. Gulmira Kudaiberdieva’n›n kat›l›m› ile düzenlenen bu yaz okulu Slovakya’n›n en eski ve ünlü üniversitelerinden
Comenius Üniversitesi’nin deste¤i ile gerçekleﬂtirildi. Geçen y›l
‹stanbul-Silivri’de uygulad›¤›m›z yöntemlerle, bu yaz okulunda
da 20’ye yak›n kursiyere bilimsel çal›ﬂma planlamas› ve yay›na
haz›rlanmas›, beﬂ tam gün, çal›ﬂtay-aktif e¤itim düzeyinde uygulamal› ve tart›ﬂmal› olarak yap›ld›. Günün 24 saatinde birlikte oldu¤umuz, ço¤u Do¤u Avrupa’l› olan bu genç hekimlere; “E¤itiminiz süresince, size hiç araﬂt›rma planlamas› ve bilimsel bir yaz›
nas›l yaz›l›r?, dersi verildi mi?” sorusunu yönelttim. Bizde oldu¤u
gibi oralarda da bu konu hep mezuniyet sonras›na b›rak›l›yormuﬂ. Dördüncü SSS’un Türkiye’de, önümüzdeki yaz, yine Anadolu Kardiyoloji Dergisi sorumlulu¤unda yap›lmas› teklifini, Anayasa ve di¤er mahkemelerdeki gerekli-gereksiz dava sonuçlar›na
göre de¤erlendirece¤im.
E¤er biz hekimler yeteri kadar derde deva olsak, ›zd›raplara
çare olsak ya da yeteri kadar önleyebilsek, bu vatandaﬂlar›m›z
zakkumun kökü, kaplumba¤a kan›, canl› güvercin kalbi, üfürme
(aman dikkat), muska, bez-çaput gibi ak›l, din, iman, bilim ve e¤itimle hiç alakas› olmayan yöntemlerden ﬂifa bekler miydi? Ben
yetersiz kal›nca, kaderine hemen neden raz› olsun? ‹nsano¤lunun içindeki “her söylentiye inanmak” gibi korkunç bir e¤ilim sonunda, gizemli uygulama/kiﬂi görünüm ve “deme”lerinden fayda
umarak -gülsek mi?, k›zsak m›?, halimize yansak m›? bilinmezdeva aramaya çal›ﬂ›r›z. Yine de ö¤rencili¤imin son yaz tatilinde
bulundu¤um Kars ilinde, o dört ayl›k sürede, kendimi ve pek çok
yurt gerçe¤ini buldum. Bit, pire, kene vb’nin mevsimi vard›. Atatürk’ün niçin Kars ve civar›na gönül verdi¤ini anlad›m ve “Devrim yaratan doktor: Budak Demiral’’› tan›d›m. Kars ve ba¤lant›l›
illerinin 60’l› y›llarda en bilinen, en say›lan, en sevilen kiﬂisi, örnek hekimi bir devir yaratm›ﬂ. Hastay› sorgularken ald›¤›n›z cevaplarda hep ve yaln›z “Budak Doktor geldi¤inde…”, “Budak
Doktor dedi ki….”, “Budak Doktor gitti¤inde….” Budak Doktor
onlar için bir “Milad”d›: Budak Doktor’dan önce, Budak Doktor’dan sonra. Onun gibi I¤d›r ve Kars’›n tek Kad›n-Do¤um uzman› Abbas Doktor ve rahmetli Ömer Yi¤itbaﬂ› Hocam›n s›n›f arkadaﬂ› Erzurum’daki Osman Ar›. Oltu’daki Dr. Hamdi ile ise karﬂ›laﬂamad›m. Bu hekimler ciddiyetleri, dürüstlükleri, özverileri ve ﬂifa da¤›tmadaki becerileri ile baﬂta bana ve tüm civar hekimlere

örnek oldular. Dergimizin bu say›s›nda Dr. Budak Demiral’›n 60’l›
y›llarda Kars’ta ç›kard›¤› “Kars Eli” dergisi kapa¤›n›n solmuﬂ foto¤raf›n› bulacaks›n›z.
Ortanca o¤lumun ad›n› Budak koyduk; torunumun Cenk.
De¤erli ve ciddi öngörülü, iﬂ bitirici yay›nc›m›z Say›n ‹brahim
Kara yeni bir organizasyonla önemli bir at›l›ma girdi: Ba¤›ms›z,
do¤rudan kendi sorumlulu¤unda AVES Yay›nc›l›k. Bugüne kadar
hiçbir önerimize, istek ve ricam›za, bazen de uyar›lar›ma “hay›r”
dememekle ünlüdür. Gerçekten sab›r ve azmine hayran›m (kendisi biraz Karadenizli’dir). Ara s›ra, mesle¤in d›ﬂ›nda oldu¤u halde, bize yol göstericili¤i, bazen bizi (d›ﬂardan) bizden daha iyi tan›d›¤›na bile ﬂahit olmuﬂumdur. Baﬂar›lar›n›n artmas›n› dilerim.
Eve, hastaneye ve dergiye her ay üç beﬂ kitap yollan›r. Bunlar içinde sizlerin ilgisini çekece¤ini umduklar›m›z› “ilan” ﬂeklinde görmüﬂsünüzdür. Övsev Hoca’n›n ve Dr. Erdem Kaﬂ›kç›o¤lu’nun çok farkl› konulardaki kitaplar› ayn› anda elime geldi. Söylemez’ler ile k›rk y›ll›k bir tan›ﬂ›kl›¤›m›z var da, Erdem’i çok yeni
tan›d›m: O ciddi ve cimri, titiz hakemli¤inden. Aziz Kardeﬂim, senin yaﬂ›n ne baﬂ›n ne, yaﬂlanmay› anlat›yorsun. Onu bana soracaks›n. Zor iﬂtir toruna kalecilik yapmak.
Sevgili ve ﬂimdi rahmetli Prof. Dr. Sabih Oktay Hocam›z içimizde en iyi bilirdi yaﬂlanmay›. Onu da kaybettik. Hepimizin baﬂ›
sa¤ olsun.
Anadolu Kardiyoloji Dergimizin bu say›s›nda Thailand’dan bir
“Bilimsel Mektup” yay›nlan›yor. Dünyan›n öbür ucu ne kadar da
yak›nm›ﬂ bazen. Kore’den geçen say›larda basm›ﬂt›k. Dergimizin
misyonunu ve ç›tas›n› önceden kestiremeyen bu uzak co¤rafyadaki birçok yaz›y› ise önceden üzülerek reddetmiﬂtik. Dünya’n›n
önde gelen veri tabanlar›ndan Copernicus’a geçen y›l kabul edildik; son iki ayda AKD’ye Venezuela’dan bir, USA’dan 189 ama
Türkiye’den 54 defa Copernicus’da girildi¤ini gördük. Bu istatistik uluslar aras› veri tabanlar›na dâhil olman›n ne kadar önemli
oldu¤unu da göstermektedir. PubMed istatisti¤ine göre ise
4000’e yak›n ayl›k AKD giriﬂi devam etmektedir.
Temmuz ay› “Koroner arter hastal›¤›, tan›s› ve prognoz belirlemede ileri görüntüleme yöntemleri” konulu özel say›s›, örnek bir
düzeyde, Prof. Dr. Suna K›raç’›n editörlü¤ünde ç›kt›. Bu yay›n›n en
önemli özelliklerinden biri de PubMed’de tam metin makaleye ulaﬂ›labilmesi. Genelde PubMed bu supplement’leri ya hiç indekslemez ya da tek sitasyonlu link verir. Bu da AKD ayr›cal›¤› olsun.
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