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ED‹TÖRDEN
EDITORIAL
ALLHAT Curcunas›, Hakem ve
Editörün Açmaz›,
Bir de Hasan Pulur
The American Journal of Cardiology’nin
A¤ustos say›s›nda F.H. Masserli “chlorthalidone’un üstünlü¤ü pek acele ile iddia edilmekte”
ve özetle “birincil son nokta fatal ve nonfatal miyokard infarktüsünün kombinasyonu olup, gerçekten üç tedavi grubunda da bunlar birbirine
eflittir” demektedir. Bir y›la yak›n tart›fl›lmakta
olan ALLHAT çal›flma sonuçlar› ne ‹sa’ya ne Musa’ya yaram›flt›r. “Thiazide – tip diüretikler kardiyovasküler hastal›klar›n birço¤unun önlenmesinde di¤erlerine göre (yeni antihipertansifler = amlodipine, lisinopril ve doxasosin) hem üstündür;
hem de daha ucuzdur.” Bu hükmü tümü ile
onaylayan bir otör henüz ç›kmad›; çal›flmay› yapan ve bafltan beri bu hipotezi destekleyen Furberg ve arkadafllar› hariç. Sonuç olarak bütün
Dünya’da trafik kazalar› ve iç-d›fl harplere yak›n
mortalite ve morbidite yapan kardiyovasküler
hastal›klar›n en önemli nedenlerinden olan hipertansiyon tedavisinde yeni bir ›fl›ktan ziyade
ALLHAT karmaflas› do¤du.
Acaba ALLHAT’› basma anlaflmas›n› yapan
JAMA gibi bir dergi yay›n sonu kendisine gelen
üst düzeyde onlarca ciddi elefltiriler için neler hissetti? Editörlü¤ün “zor zanaat” oldu¤unu önceki yaz›lar›mda bildirmifltim. JAMA’n›n 2002 y›l›
için baflvurdu¤u hakem say›s› 3443; ald›¤› yaz›
say›s› 4615 ve ortalama de¤erlendirme süresi 21
gündür. Türkiye gibi dar bir alanda top oynayan
AKD, yurt d›fl›ndaki hakemlerinden 2-16 gün
aras›nda cevap al›rken; yurt içi hakemlerinden
bazen okunamayan el yaz›s› ile ald›¤› cevap süresinin ne kadar oldu¤u tahmin edilemez (yard›mc› editörler hariç). American Journal of Car-

diology’ye 1983 y›l›nda yollanan yaz› say›s› 1234
(kabul edilme oran› %52) iken; 2002 y›l›nda bu
say› 2171’e ulaflm›flt›r (kabul oran› %31). Hakemlik ve Editörlük önceden de “zor zanaat” idi:
Kaynaklara göre Isaac Newton The Philosophical
Transactions adl› dergiye yollad›¤› yaz› için “Beni
tanr›lara kurban ettiler” demektedir. Jenner’in
çiçek afl›s› için yapt›¤› araflt›rmalar›n›n birço¤u
otörler ya da editörler taraf›ndan reddedilmifltir.
Peki, reddedilen araflt›rmac›lar ne yap›yorlar?
Tobias Opthof buna “sakl› alan” demektedir.
Araflt›rmalar›n›n sonucuna göre 1995-96 aras›nda
Cardiovascular Research’a yollanan ve Editör taraf›ndan do¤rudan reddedilen 19 yaz›n›n 9’u baflka
bir dergide yay›nlan›rken hakem ya da editöryel
ekip taraf›ndan reddedilen 625 yaz›n›n 301’i
(%46.7) baflka bir dergide yay›nlanm›flt›r. Sonuç
olarak yaz›lar ne olmufl? Canadian J Physiologic
Pharmacology’e yollanan 6 yaz› hemen hiç sitasyon almam›fl; ortalama 301 yaz›n›n %50’si sitasyon olmam›fl ve yaln›zca J Cardiovascular Pharmacology’e gidenler Cardiovascular Research’›n biraz üzerinde site edilebilmifller (%8).
Yukar›daki uzun ve ac›kl› “zanaat” hikayesi
için European Heart Journal’daki Dickstein flöyle
yaz›yor: -Aç›k söylemek gerekirse, bir yaz›y› de¤erlendirmek “ömür törpüsü” ve “bela bir ifl”dir.
Bu u¤rafl› CV’nize koyamazs›n›z; bilime katk›n›z
ne olursa olsun, isimsiz kahraman olarak kal›rs›n›z- (“bir kurufl da vermezler”i ayr›ca ilave etmifl).
ALLHAT çal›flmas›n›n yay›nlanmas›n› bütün bu
düflünceler ›fl›¤›nda de¤erlendirilmesini dilerim.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin ilk say›lar›ndan birindeki editöryel yaz›mda Dede Korkut’tan bahsetmifltim. Dergiyi inceleyen iki genç
kardiyolog “Bizim hocan›n kurtçu oldu¤unu bilmiyorduk” diye aralar›nda konuflurlarken, buna
kulak misafiri olan bir editör yard›mc›m›z kendi-
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lerine yard›mc› olmufl. Ne var ki en büyük üzüntüm sa¤› ve solu ö¤renemeden galiba bu dünyadan göçece¤iz. Ancak; istedi¤im Dede Korkut’taki Deli Dumrul’un akut koroner olay geçirirken Azrail ile pazarl›¤a oturdu¤unu hipotez
yap›p, fiaman’l›ktan ‹slam’l›¤a geçmeye çal›flan
kahraman›m›z›n s›k›nt›lar›n› aç›klayabilmek. E¤er
bunu haz›rlayabilirsem Türkiye’de baflka bir sayg›n kardiyoloji dergisine yollamay› düflünürüm.
Neden?
Dr. Zati Altay’›n geçen say›daki yaz›s› için
“Böyle bir bilimsel dergide politika olmaz” diye,
çok nazik elefltiriler ald›m dostlardan. Ne var ki
31 Temmuz Perflembe günkü Milliyet’te Say›n
Hasan Pulur “Baz›lar›na Yak›flm›yor” bafll›¤› alt›nda “ ….. maflallah o devirden bu yana –san›r›z
Aziz Nesin, bunu ya 1950’den önce yazm›flt›r, ya
da 1960’a do¤ru- ifller baya¤› de¤iflti; art›k ne
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“Rus Salata”n›n ad› korkudan “Amerikan Salata” oluyor; ne de “Homongolos” kelimesine bak›p “Bunlar solcu, Homongolos’un son hecesini
tersten oku sol ç›kar!” diyenler kald›.” diye yazmakta.
“Index Medicus’a dahil bir dergide editöryel
yaz› nas›l yaz›l›r?” diye soranlara ‘Time’da ç›kan
Altmann‘›n yaz›s›n› elefltiren Antony DeMaria’n›n JACC’da ç›kan editöryelini okumalar›n›
öneririm.
Geçti¤imiz günlerde hayat›n› kaybeden 9 Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤retim üyesi Say›n
Prof.Dr. Adnan Akçoral’a Tanr›’dan rahmet,
yak›nlar›na ve kardiyoloji camias›na bafl sa¤l›¤›
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