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Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ndeki maceralar
Adventures at the Anatolian Journal of Cardiology
İnsanlar neden tatil yapıyorlar? Unutmuşum. Ben bekârken
başka türlü tatil yapardım ama asistan olarak da tatilin yarısında
kliniğe geri dönüyordum. Şimdi şimdi fark ediyorum ki, aile kurup
çoluk çocuğa karıştıktan sonra yaptığım o muhteşem tatillerin
tadı damağımda; 4 çocuğa bakıp onları gözetmek en büyük
zevkmiş. Şimdi ise “Adamın eskisi torun güder” diye bir atasözü
vardır Anadolu’da. İşte ben şimdi 4 torunumla her gün tatil
yapmak zorundayım, hem de Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin
mesaisinden çalarak. Çocuklarımla artık tatile çıkmıyorum. Onlar
Bodrum’da, gece 21.00’de gidiyorlar, ben yatıyorum, onlar sabah
05.00’te geliyorlar, ben kalkıp balığa gidiyorum: Böyle tatil olur
mu? Herkes kendi yoluna. Ama birilerinin, bıraktıkları torunlara
bakması gerekmiyor mu?
Neyse, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ile yatıp kalktığıma göre,
torun muhabbetinden sonra (sizi de 70 yaşına gelip torun-tosuna
karışınca görürüm inşallah) Anadolu Kardiyoloji Dergisi
macerasına dönelim. Sizlere “Heart” grubuna kabul edildiğimizi,
ortak yayın etiği kurallarına harfiyen uymak üzere anlaştığımızı
yazmıştım. Gerçekten COPE, ICMJE, WAME kuralları iyi bir
derginin bilimsel ve etik üst düzeyde nasıl çıkacağını, nasıl
saygın bir konuma geleceğini belirliyor. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi baş sorumlusu olarak bu kuralları etrafı (yazar, hakem,
danışman ve yardımcı editörler) kırıp dökmeden ciddiyet,
doğruluk, insaf ve hakkaniyet ölçüsünde uygulama gayreti
içindeyiz. Ne kadar da sabır gerektiriyormuş?
Hiç karşılaşmadığım, görüşmediğim belki de selamlaşmadığım
bir yazarımızın, güzel ve heyecan veren bir yazısını dikkatle
okuduktan sonra, bu konuda Yardımcı Editörler tarafından seçilen
hakemlere yolladık. Kural: Ön yargısız, tarafsız, süratli bir bilimsel
değerlendirme. Bu otörler içindeki değerli bir danışman “...
tamamen bir başka çalışmadan, o çalışmaya atıfta
bulunulmadan…” değerlendirmesi ile “intihal” kararı verdi; diğer
bir hakemimize bu konuyu aktardığımızda “…literatür bilgileri bile
aynı hata ile verilmiştir..” eki geldi. Konuyu COPE’un algoritmalarına
göre incelemeye başladım ve yazının değerlendirmesini her
zaman olduğu gibi durdurarak; sonuç olarak formal bir mektupla
“… hakem değerlendirmesi yapılırken “intihal” iddiası gündeme
gelmiştir….yazınızın değerlendirmesi durdurulmuştur….
Gelişmeler size bildirilecektir” bilgisi yazara verildi.

Yukarıdaki soruna sevgili yazarımızdan aldığımız cevap aynen
şöyledir; “İntihal ciddi bir iddiadır ve bir akademisyene öyle ulu
orta bilgilendireceğiz kelimesiyle geçiştirilecek bir şey değildir.
Her şeyden önce hakemin iddiasını paylaşmanız gerekir. Bu
iddiaları reddederken, hiç bir kanıt olmadan yol açtığınız
huzursuzluk ile ilgili olarak hukuk yolu ile yasal haklarımı
arayacağımı ve dergi tüzel kişiliği aleyhine maddi ve manevi
tazminat davası açacağımı saygılarımla bilgilerinize arz ederim”
Kendisine cesaret edip hala bir cevap veremedim.
Esasında, COPE ve diğer kural koyucu kurum ve kuruluşlarla
Gulmira Hocamın bazen “juniorlara öğretelim, onlar bilmiyorlar,
hem de bazen bilerek yapıyorlar, affola” kavramına pek de yatkın
değilim. Sanki beni “şey” yerine koyuyorlar ve Türkiye bilim
düzeyini, yurt dışı dâhil, aşağılıyorlar gibi geliyor. Siz ne dersiniz?
Böyle gelmiş böyle gider mi diyelim: Şahinler? Güvercinler?
Allah’tan aklıma aynı günlerde bazı nedenlerle özel
mektuplarla uyardığımız, yardım-düzeltme isteğimiz ve teşekkür
edip kutladığımız yazar arkadaşlarımdan aşağıda gördüğünüz
mektuplar geldi: Bu mektuplar da en sık rastlanan “lütuf yazarlık”
konusunda;
1. …. Diğer arkadaşların uyarısı ile mektubunuzdan bugün
haberim oldu. Öncelikle yaklaşımınıza, tekrar kişiliğinize hayran
oldum ve ayrıca editör olarak da derginizde zaman zaman yazı
değerlendirmekten tekrar tekrar onur duydum.
Yazıda adları geçen hastanın doktorlarından … ve …’ye
teşekkür edebilir, yazının dışında tutabiliriz. Bu konuda
yardımlarınız ve ilginize sonsuz teşekkürler.
2. Sayın Bilgin Hocam, İsteğiniz ve öneriniz doğrultusunda
COPE ve ICJME’nin ilgili bölümlerini okudum. Lütuf yazarlığının
tanımı ve kapsamı konusundaki mevcut bilgilerimin eksik
olduğunu fark ettim. Her ne kadar listede yer alan yazarların
tümünün yazının bir kısmına belirli katkılarının olduğunu bilsem
de, bu katkının en azından üçü için “yazarlık kriterleri”ne tam
olarak uymadığını düşünmekteyim. Bu üç saygıdeğer hocamın
isimlerinin yazar olarak değil de yazının incelenmesine olan
katkılarından dolayı teşekkür kısmında bahsedilmesi daha uygun
olabilir. Diğer 4 yazarın yazıya katkıları “yazarlık kriterleri”ne tam
olarak uymaktadır. Çalışmamız tek bir merkezde gerçekleşmiş
olup polikliniğimize gelen hastalardan oluşmaktadır. Aşağıda
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yazarları isimlerini ve çalışmaya olan katkılarını görebilirsiniz.
3. Sayın Editör, Önerileriniz doğrultusunda yazar listesi
yeniden düzenlenmiş olup hem yazarlık katkı formu tekrar
gönderildi, hem de sistemde yazar listesi değiştirildi. İlginiz ve
önerileriniz için tekrar teşekkür ederim.
Yardımcı Editörlerin Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne ne denli
ciddi katkı sağladıklarını, ne kadar fedakarca mesai harcadıklarını
sık sık size kıvanç ile sunuyorum. Anadolu Kardiyoloji Dergisi
kapak hazırlanışında kıdemli yardımcım olarak bu yıl desteğini
istediğim Sayın Prof. Dr. İnan Soydan 48 saat içinde incelemesini
tamamlayarak, aşağıda hepimize ders olacak üç düzeltme
önerisinde bulundu:
9 no’lu makale: “STEMI’da” ve “NSTEMI’da” sözcüklerindeki
“da”ların “de” olması gerekir görüşündeyim. Çünkü Türkçe ses
uyumu kuralları bunu gerektirir. “da” yazanlar İngilizce olarak
“em ay” şeklinde okudukları için sondaki eki de “da” şeklinde
yapıyorlar, oysa Türkçe Miyokart İnfarktüsü diyoruz ve ekin de
“de” olması gerekir düşüncesindeyim. Öte yandan, aynı başlığın
İngilizcesinde geçen “conventional” sözcüğü Türkçeye
“standart” olarak çevrilmiş. “Conventional”ın Türkçe karşılığı
“standart” değildir. Alışılmış, teamül haline gelmiş (müteamil),
mutad gibi anlamları vardır. Ya bunlardan birisinin yazılması veya
“konvansiyonel” şeklinde Türkçe okunuşuyla yazılması daha
doğru olacaktır kanısındayım.
10 no’lu makale: “intestinal yağ asit bağlayıcı proteinin”
yerine “intestinal tipteki yağ asitini bağlayan proteinin klinik

önemi” denmesi daha doğrudur. Aksi halde barsakta bulunan
herhangi bir yağ asiti anlaşılır, oysa burada özel tipteki bir yağ
asitinden söze edilmektedir. Dolayısıyla kısa başlığın da
“intestinal type fatty acid binding protein and CABG” şeklinde
değiştirilmesi gerekecektir.
11. no’lu makale: “Mitral yetmezlikte” yerine “mitral
yetmezliğinde”, “tamirinin” yerine “onarımının” sözcüklerinin
kullanılmasını öneririm.
Yukarıdakilerin bir kısmını hemen uyguladım.
Herkesin tatile çıktığı bu Temmuz ayında Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’ne 60 bilimsel yazı yollandı; geçen sene Temmuz ayında
ise bu sayı 42 idi; bir yılda artış %30. Nedenini sorup
araştırdığımızda DOI numarasını vermemizin ve “Ahead of Print”
uygulamamızın çok büyük etken olduğu görüldü.
Sayın Cihangir Kaymaz Hocamız ve ekibinin “Neutrophil
gelatinase-associated lipocalin levels in right and left heart
failure: an observational study” başlıklı elektronik olarak
yayınlanan yazısı bizi çok onurlandıracağa benziyor. Dikkatle
izlemenizi diler, kendisini tekrar tebrik ederim. Ekim ayında ise
Sayın Barış İlerigelen Hocamızın büyük bir sürprizi galiba
yetişecek.
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