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Küba-İran ekseni, İsim hakkı, "Sutures de plaiesarterielles"
Cuba-Iran axis, Copyright, "Sutures de plaiesarterielles"
“Şüphe sorgulamaya, sorgulama da gerçeğe götürür”
Pierre Abeland
Geçen yıllarda yazarlar sıklıkla sorarlardı: “Anadolu
Kardiyoloji Dergisi uluslararası bir dergi midir?”. Anadolu
Kardiyoloji Dergisi 2002 yılında Index Medicus’ta indekslendiğine göre tüm ulusların ulaşabileceği, ama Türkiye’de hazırlanan,
Editör kadrosu açısından da uluslararası bir dergi. Dergi’lerin
hazırlandığı-Editörlerinin bulunduğu-Yayınevlerinin lokalizasyonu ulusal-uluslararasılığını belirleyemiyor. Ancak, yeterli uluslararası etkinliğini kısmen belirlemekte. Buna karşılık; gelen yazıların, araştırmaların ve hakemlerin uluslararası olması, bu konudaki temel niteliği belirler. Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin 2007
yılında SCI-E’de indekslenmesi de uluslararası kabulünün son
aşaması idi.
Derken; Küba Cumhuriyeti-Havana’dan “Echocardiographic
measurement of epicardial fat thickness: in search for a consensus”; başlıklı yazı ile aynı gün İran İslam Cumhuriyet’inden gelen
“Correlation of echocardiographic epicardial fat thickness with
severity of coronary artery disease-an observational study”

başlıklı yazı “iki ayrı Dünya” ile iki aynı Dünya’yı Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nde birleştirdi. İşte bu uluslararasılıktır.
Sağkalım açısından “Behçet Hastalığı”, dermatolojiden sonra
en çok Kardiyoloji bilimini ilgilendiriyor. Kalp-Damar komplikasyonları ile baş etmek nerede ise imkansız. Böylesine önemli ve yeryüzünün hemen hemen her bölgesinde saptanan ve bilinen bu hastalığı bulan seçkin kişi de bir Türk hekimi, -bu kutsal topraklardan. Ne
var ki, bizim kebaba, Karagöz-Hacivat’ımıza vs.’ye sahip çıkmak
isteyen komşular bu önemli buluşun ismini değiştirmek, olmaz ise
yanına bir isim de kendilerinden eklemek gayretini göstermekteler.
Madalyonun diğer yüzünde ise; yeni yeni tartışılan ve ismi bir komşudan alınan “hastalığa” verilen ismi bizim hekimlerimiz-otörlerimiz hiç tartışmadan, sakınmadan tamamen “insani duygularla”
benimsediler. Konuyu yayın sorumlularıma açtığımda o kadar
“mantıklı” ve “sakin” davrandılar ki, bir daha konuyu açmaya cesaret edemedim. İsim hakkını hepimiz soruşturabiliriz ve savunabiliriz.
Fazla milliyetçi miyim? Hayır; hala Hallac-ı Mansur’u araştırıyorum.
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Erzurum-Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun
hemen hemen tamamlandığı 1977 yılında, 7 yıllık serüveni sonlandırıp, Eskişehir-Anadolu Üniversitesi ve Tıp Fakültesi (+Fen
Fakültesi) kuruluş macerasına başlamıştım. Bugün için kurucu 7
öğretim üyesinden kalan tek kişiyim. O kuruluş günlerinde 4 saat
su ve elektrik kesilirdi, Başbakanımız da hazine için “70 sente
muhtacız” demişti. “Büyük Türkiye”, “Nurlu ufuklar” “vs” sloganları ile Anadolu Kardiyoloji Dergisi daha hayalimde iken;
şimdi gerçekleşen ve gerçeklerle yüz yüze gelen bir Baş sorumluyum: “The Economist”-“Türk Ekonomisi 20 sente bakıyor”diyor
-dış mihraklar.
İşte bu “durum ve şartlar”da Anadolu Kardiyoloji Dergisi
yayın hayatını sürdürebilmesi için yeni tedbirler ve kararlar
almak zorunda kaldı. Birkaç yıldır her lokal ve genel Anadolu
Kardiyoloji Dergisi yayın sorumluları toplantısında gündeme
gelen mali sorunlara en sonunda bir çare üretmek zorunda kaldık. Haziran ayından itibaren yayınlanması için gönderilen olgu
sunumu ve özgün görüntü yazılarının incelenmesine başlamadan
önce, yazının ilk yazarının Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne “bir
yıllık abone olmak koşulu”nu açıklayan beyanımızı “Yazarlara
öneriler” kısmında bulabilirsiniz. İstemesem de, istemesek de
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Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin ilaç ve gereç firmalarına daha
fazla bağımlı olmaması için bu tartışmalı yola başvurmak zorunda kaldık. Sorunlar, saldırılar, fırsatçılar, milli muhalifler, karşıtlar,
fitneler, iyi niyetliler, makuller, uyaranlar vs. hep “insani nedenlerle” ortaya çıkacaklar. Ama ben bu işe soyunurken de başımın
ağrıyacağını zaten 12 yıl önceden de biliyordum. Lütfen affedin.
Daha iyi bir önerisi olan (zanneden) okuyucum varsa buyursun.
Tam olarak açıklayamadığımız şekilde, yukarıdaki grafikte
belirtilen 2012 yılının ilk dört ayında gelen yazı ortalaması 2011’in
12 ayının ortalamasının neredeyse ise “iki” mislini buldu (Grafik 1).
Gelen yazılara, özellikle olgu sunumları ve özgün görüntülere
uyguladığımız “büyük kıyım”a (ret) ve bu talebin, yukarıdaki sıkıntılı ve -istenmeyen yeni şarta rağmen, yazıların artarak devam
edeceğini umuyorum.
Son sahifelerde ise merhum büyük insan ve hekim Ord. Prof.
Dr. Cemil Topuzlu'nun başlıktaki "Sutures de plaiesarterielles"i
onun Dünya'da ilk defa arter yaralanmalarında atar damarı bağlamadan, uç uca dikişi anlattığı kitabın Fransızca ismidir.
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