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ED‹TÖRDEN
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin birinci cildinin tamamland›¤› ve 4. say›s›n›n bas›ma verildi¤i, yay›n hayat›n›n 9. ay›nda bekledi¤imden de erken ve büyük iki
müjdeyi editör yard›mc›lar›na, Uluslararas› Yay›n Kurulu’na ve ulaflabildi¤imiz abonelerimize bildirdim.
AKD’nin hedefinin Türk Kardiyolog ve hekimlerinin haketti¤i bir büyüklükte planland›¤›n› fakat; ulaflman›n
güç ve geç olaca¤›n› “Ç›karken” bafll›kl› yaz›mda bildirmifltim.
Önümüzdeki basamaklar› öngördü¤ümüzden daha h›zl› t›rmanabilece¤imize olan güvencim flimdi daha da artt›. “Excerpta Medica Database veri taban›na
kabul edildi¤imizi 07.01.2002 tarihli e’mailden ve TUB‹TAK ULAKB‹M TÜRK TIP D‹Z‹N‹’ne dahil oldu¤umuzu da 04.02.2002 tarihli telefondan ö¤rendik. Bu flimdilik ulafl›lan düzey, yaz›lar›n› bu dergiye güvenerek
yollayanlar, editör yard›mc›l›¤›n› kabul ederek en a¤›r

görevi üstlenen sevgili dostlar›mla, Uluslararas› Yay›n
Kurulu’nu oluflturan ve hakemlik görevlerini titizlikle,
ciddiyetle, özveri ile yapan bilimcilerimizin baflar›s›d›r.
AKD’nin editörlü¤ünü kabul ederken beni en çok
endifleye düflüren bas›m ve yay›m›n ayr› bir flehirde, Say›n ‹brahim Kara ve Erkan Mor taraf›ndan ‹stanbul’da

oluflturulaca¤› idi. Galenos Yay›nc›l›¤›n bu konuda bana verdi¤i çok ciddi güvence ile yola ç›kt›m ve bu iletiflim ça¤›nda biraz pahal› da olsa editör ve sekreteryas›
ile bas›m yay›m›n ayr› flehirlerde olmas›n›n çok önemli
sorunlar do¤urmad›¤›n› gördüm. Bunun da ötesinde,
benim sorumlulu¤umun bir k›sm›n› üstüne att›¤›m yay›n dan›flman› Say›n Doç. Dr. Suna K›raç’›n 500 km.
ötede bulunuyor olmas› büyük bir zorluk ç›karmad›.
Bu say›da bizi oldukça flafl›rtan ve bir o kadar da
gururland›ran Prof. Dr. Samuel Levy’nin AKD’ye bir review yollamas› idi. Böylesine önemli otörlerin bize yay›n yollayarak; Dr. Levy ile ayn› say›da yaz›lar›n›n ç›kt›¤›
de¤erli Türk Bilimcilerini çok gururland›rd›¤›n› duyaca¤›z.
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nde büyük bir gurur duyarak yürüttü¤üm II. Baflkanl›k görevim s›ras›nda K›rg›zistan’a k›sa bir seyahatim olmufltu. Bu s›rada tan›d›¤›m
Türki Cumhuriyet doktorlar›na Biflkek’deki Uluslararas›
Türkçe Konuflan Ülkeler Kardiyoloji Kongresinde pek
çok yenileri eklendi. Bu toplant›n›n baflkan yard›mc›s›
olarak Akademisyen Mirsaid Mirrakhimov‘la birlikte
görevlendirilmifltik. Hiçbir millet ve devlete üstünlük
taslamadan Türk Devleti’nin misafirperverli¤ini gösterebilmek ve Türki Cumhuriyetlerden gelecek bilimcileri
a¤›rlamak, onlar›n giderlerini Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin kaynaklar› d›fl›ndan karfl›layabilmek için pek çok
kap›y› çald›m. Türki Cumhuriyetlerle ilgili toplant›larda
bir flark›c›ya 100.000 dolar›n rahatl›kla verildi¤i bilgileri
dolay›s› ile bafllang›çta çok ümitli idim. Daha sonra,
hepimizden çok milliyetçi olan dostlar›mla, bir tak›m
makamlar›n bu toplant›lar› kullanamad›klar› zamanki
davran›fllar›ndan vatan-millet-sakarya üçlemesinin anlam›n› daha iyi kavrad›m ve bir “kopik” bile lütfetmediler.
Yine de dernek bu y›l 75. do¤um gününü kutlad›¤›m›z Türki Cumhuriyetler’in hatta eski SSCB’nin en
sayg›n ve ünlü bilimcisi olan Akademisyen Mirrakimov’u en iyi flekilde a¤›rlad›. AKD’nin bu say›s›nda yaflam›ndaki önemli baflar›lar›n› özetledi¤imiz Mirrakhimov’ un nice y›llara kavuflmas›n› dilerim.
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