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Editörden Editorial

Bir Dergi Neden Okunur? AKD’nin Yeni Bask› Düzeni?
Araflt›rmac› arkadafllar›mla görüflmelerimde, AKD’deki orijinal çal›flmalar› kendilerine kaynak olabilecek araflt›rma taramalar›nda okuduklar›n› duymufltum. ‹lgi alanlar›nda gördükleri çal›flmalar› dikkatle incelediklerini, sonuçlara bakt›klar›n› bana
söylediler. Baz›lar›n›n ise daha önce kendilerinin yay›nlad›klar›n›n benzerlerini ya da uygulamaya koyamad›klar› hipotezlerin
araflt›rmaya dönmüfl flekillerini görünce çok ilgilendiklerini duydum. Bu tip ilgilenmeler d›fl›nda, birkaç arkadafl›m benzer çal›flmalar için kaynak ararken okuduklar›n› ve kat›ld›klar› cümleleri
kulland›klar›n› bana bildirdiler. Yay›nc›m›z›n yapt›¤› bir ankete
verilen cevap oldukça ilgimi çekti. Genç bir kardiyoloji araflt›rma
görevlisi AKD’nin orijinal araflt›rmalar›n› hiç okumad›¤›n›, derleme ve e¤itim bölümleri ile ilgilendi¤ini, orijinal görüntülerin resimlerine bakt›¤›n› ve olgu sunumlar›ndan problemli hastalar›na
benzer olanlar› okudu¤unu gördüm.
Yukar›daki gerçekler flunlar› gösteriyor: Dergilerdeki yaz›lar
kiflinin kendi konumu ile di¤erlerinin konum ve verilerini karfl›laflt›rmak için okunur. Bu saptama genel hekim kitlesini kesinlikle
kapsamaz; daha çok bilim üretmekle u¤raflan araflt›r›c›lar bu s›n›fa girer. Araflt›r›c› adaylar›n›n, araflt›r›c›l›¤a ilk ad›m atanlar›n
kendilerine örnek arad›klar› s›rada da bu araflt›rma yaz›lar›n› okuduklar›n› görüyorum. Tüm hekimlerin bu araflt›rma yaz›lar›ndan
yararlanma flans› çok azd›r, çünkü bunlar araflt›r›c› de¤illerdir.
Hasta ile her gün yüz yüze gelen bu arkadafllar›m›z günlük uygulamada kullanacaklar› çözüm yollar›n› ararlar. Bunlar semptomlar›n ve fizik bulgular›n aç›klanmas›na yarayan bilgiler oldu¤u gibi, hastalar›n seyirlerinde saptad›klar› baz› sonuçlar›n nedenlerinin bildirildi¤i yaz›lardaki bilgilerdir. Algoritm gibi kurallar, hekimi
çok düflünme ve kafa yorma zorlu¤undan kurtar›r ve genellikle
derleme yaz›larla, k›lavuzlarda bulunur. O zaman, pratik uygulamac› kardiyologlar orijinal yaz›lar› atlayacaklar demektir.
Araflt›r›c›lar ise orijinal yaz›lar›n›n AKD’de ç›kmas› ile bir nevi
“bilim dünyas›nda” tescil edilmifl olurlar. Bu kendilerine sayg›nl›k, itibar ve maalesef, hakemlik angaryas›n› sa¤lar. Bu son kazanc›n editörler taraf›ndan ne kadar de¤erli ve sayg›n oldu¤unu
ise anlatabilmek zordur. Orijinal araflt›rmalar›n haz›rlanmas›, uygulanmas› ve yay›na verilmesi ömür törpüsü gibi bir ifltir. Bu yüzden editör ofisinden red cevab› geldi¤i zamanki halleri, benim bu
iflin bafllar›nda iken, dergilerden gelen cevaptaki “I regret to inform you....” öfke, üzüntü ve ümitsizli¤imi hat›rlat›r. Önemli dergilerin editörleri de bir taraftan ne kadar büyük oranda redleri oldu¤unu övünerek bildirirler. Yukar›da yaflanan üzücü gerçekler dolay›s› ile bazen red karar›n› bildiren mektuplar› o kadar özel ve nazik haz›rlar›m ki, yazar bunun red oldu¤unu ilk mektupta kestiremedi¤i için sormak zorunda kal›r. Eh, sorunca da söylemek kolay.
Geçen say›m›zdaki kapak resimleri pek çok arkadafl›mda be¤eni tepkisi oluflturdu. Ancak, biri çok ilgi çekici idi. Bizim trombüsün bir benzeri ayn› günlerde Nanda’n›n Echocardiography
dergisinin kapa¤›nda vard›. Ne var ki AKD’de ilave olarak çok
renkli bas›lm›fl bir kaya figürü beraberinde görülebildi. Ayn› Echocardiography dergisinde orijinal araflt›rma bafll›¤› alt›ndaki

yaz›lar›n % 50’den fazlas› bizim basmakta zorland›¤›m›z olgu sunumlar›n› kaps›yordu. Övünerek söyleyebilirim ki gerçek orijinal
araflt›rma yaz›lar›n›n biri Türkiye’den idi. Amac›m, çok sayg›n bir
Echocardiography dergisinin bile ayl›k yay›nlanma gayreti içinde
nitelikten ciddi ödün vermek zorunda kald›¤›n› anlatabilmek. Euroecho’nun durumu dikkatinizi zaten çekiyordur.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin yeni say›s›nda temel kurallar›n› bozmadan daha rahat görülen, alg›lamaya yard›mc› olabilecek küçük de¤iflikliklere gidildi. Ayr›ca da¤›t›mda çok büyük kay›plara ve israfa neden olan adrese postalanmada yeni kurallar
gündemde. Bir çok arkadafl›m AKD’nin ellerine geçmedi¤inden
flikayet etmekte. Buradaki en büyük sorun postac›n›n sekreterlere teslimi ya da adres kargafla ve de¤iflikli¤i. Her ne kadar “web”
sayfam›zdan tam metne ulaflmak mümkünse de, hepimizin yerleflik bir bilgisayar al›flkanl›¤› olmayabilir. Editör yard›mc›lar›mdan
seyrek olmayarak bas›m- da¤›t›m ve maliyet yönünden öneriler,
daha sonra da flikayetler al›yorum. Derginin bir say›s›n›n maliyetinin 10 milyon lira ve bunun yaln›z reklam gelirleri ile karfl›land›¤›n› düflünürseniz, ancak ciddi bir yat›r›mla bu ifllerimizin yürütülebilece¤ini kolayca anlayabilirsiniz. Di¤er yandan ka¤›t kalitesi,
renkli bask› istekleri, temiz bir cilt ve masrafl› da¤›t›m bizim belimizin bükülmesine neden olmakta. Öneriler: Ücretli abone, yay›nlanan yaz›lardan bir oranda masrafa kat›l›m ricas›, renkli bask› isteyenlerin maliyeti karfl›lamas› ve flifreli “web” sayfas›. Bu
maliyet azalt›c› önlemleri bir türlü elim var›p, yürürlü¤e koyam›yorum.
Dergimizde tüm u¤rafllara ve defalarca gözden geçirmemize
ra¤men yine de küçük oranlarda düzenleme ve dizgi hatalar›
oluflmakta. Bunlar› bas›mevine yüklemek gibi kolay bir yol seçemiyoruz. Ciddi iflgücü tüketerek, bunu da amatörce ve onurumuz
için yapt›¤›m›z› düflünürseniz, bizi hofl görece¤inizi kabul edebilirim. Editör ofisi ile editör yard›mc›lar›n›n sab›rl› ve heyecanl›
destekleri, bilimsel ve yönetsel önerileri bir çok sorunun üstesinden gelmemize yetiyor.
Hala en büyük sorun, hakemlerimize, özellikle h›zl› ve yetkinli¤ini cömertçe sergileyenlere, kapasitelerini zorlayacak say›da
yaz› yollamak zorunda olmam›z. Henüz bitirdi¤imiz bir hakem de¤erlendirme çal›flmas›nda cevap vermeyen hakeme “0” puan;
zaman›nda, e-posta ile ayr›nt›l› ve ciddi, metin düzeltmeli, önerili tart›flma yazanlara ise “5” puan verdim. Böyle tam puan alan
hakemlerimiz bizi cidden kendilerine hayran b›rak›yorlar. Di¤er
taraftan da kazara hakemlik istedi¤imiz, Dünya’n›n hayran oldu¤u bir kalp cerrah›m›z›n, iki sat›rl›k hakemlik raporunu, el yaz›s›
okunmad›¤› için, tekrar ricas› ile geri yollad›k.
Hepinize mutlulukla ve gururla okuyaca¤›n›z nice AKD’ler dile¤iyle.
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