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Yeni y›lda AKD, Bilim ve Ülkemiz
Our Country, Science and AKD in new year

Daha önceki yaz›lar›mda da belirtti¤im gibi; Anadolu Kardiyoloji Dergisi kadrosu ülkemizdeki sosyal, mali de¤iﬂiklikler ile
di¤er yurtd›ﬂ›, yurtiçi dergilerin konumlar› ve veri tabanlar›ndaki
politika yenilemelerini izleyerek, tutumumuzdaki de¤iﬂiklikleri
yazar ve tüm yönetim kademelerine aktarmaktad›r. Dünyan›n
içinde bulundu¤u mali krize paralel, gelen yaz›lar›m›zda renkli
bask› giderini karﬂ›layamayaca¤›m›z›, belirli say›daki ücretsiz
da¤›t›m d›ﬂ›nda abone sistemi ile daha kesin say›da bask›y› düzenleyece¤imizi bildirmiﬂtim.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nden en büyük ﬂikâyet konusu
olan kabul ve bas›m aﬂamas›ndaki gecikmenin, uygun hakem
bulmadaki sorunlar ve editör seviyesindeki a¤›r iﬂ yükü baﬂta olmak üzere, format ve bilimsel içerikteki çok titiz ve ciddi inceleme, eleme ve a¤›r düzeltme taleplerimiz, bizleri tümü ile; yazar ve
sayg›n hakemlerimizi ise k›smen mutlu etmektedir.
Bilim alan›ndaki baﬂar› düzeyi, bir ülkenin geliﬂmiﬂli¤inde en
önemli gösterge de¤ildir. Bu kavram yurdumuz için küçük bir teselli de olabilir. Bilim düzeyinin yükselmesi, önce bilim adam› yetiﬂtirmenin önemini kavrayan ülke yöneticileri ile o ortam› sa¤layacak maddi ve manevi deste¤in bulunmas›na dayan›r. Yüce
Atatürk’ün (ama o da bir insand›) bilim konusundaki düﬂüncesi,
tek do¤ru hedeftir.
Ham, merakl›, hep soran bir beyinle geldi¤imiz dünyada, bilim
merak›n› uyand›rarak topluma yararl› bilgi üretme hedefine var›l›r.
Sorunlar› tan›maya, nas›l, neden, niçini do¤ru ve tekrarlanabilir
olaylarla yan›tlayarak, o genci gözlemlerinin, gerçek cevaplarla
iliﬂkisini kurmaya yöneltmek, bilim adaml›¤›n›n ilk basama¤›d›r.
Birçok farkl› cevab› dinleyip, okuyup gördükten sonra, sorgulay›c›
ve özgür düﬂünerek “kendisini” ortaya koymay› ö¤retti¤imiz zaman bilim insan› aday› ortaya ç›kar, birinci basama¤a ad›m atmaya hak kazan›r. Ulaﬂt›¤› ya da oluﬂturdu¤u bilgileri toplum hizmetine sunarak ikinci basama¤› kazan›r. Hele iyi bir anadil kullan›c›s›
ise bu baﬂar›s› daha kolay, h›zl› ve büyük olacakt›r.
Bilim sevgisinin geliﬂtirilmesi yerine hala “kitapta yeri var
(TV’de)” düsturu ile yaﬂayan-yönetilen yurdumun bilimde yine
de bulundu¤u nokta “Türk Mucizesi”dir: Yüce Atatürk?
TÜBA Asli Üyesi Say›n Prof. Dr. Metin Balc› “Türk Mucizesi
de¤il” diyor. ‹ﬂe ciddi ç›kar iliﬂkilerinin ve hedeflerinin temel olarak kar›ﬂt›¤› bu “Global”de, en az›ndan Türkiye kaynakl› büyük
say›da derginin birden, ani, derhal önemli veri tabanlar›na kabul
edilmesini çok gerçekçi ve hüzünlü bir anlat›mla yazm›ﬂ. Baﬂ editör olarak her redetti¤im yaz›da 5-10 darg›n dostumu arkamda b›rakman›n ›zd›rab›n› y›llarca çekmekten y›lmaz iken, ciddi bir reka-

betin dünyadaki gibi yurdumuzda da birçok dergiyi önemli veri tabanlar›na nas›l taﬂ›d›¤›n› görüyoruz: Prof. Dr. Balc›’y› okuyun.
Makale say›s›ndaki artman›n birçok gerçe¤i sapt›rabilece¤ini tahmin edersiniz. Anadolu Kardiyoloji Dergisi editörler düzeyinde, bas›ma öncelik veremedi¤i baz› yaz›lar›n isimleri belli baz› yurtd›ﬂ› dergilerde hakem onaylar›! ile (peer-review) yay›nlan›verdi¤ini s›kl›kla izlemektedir. Yard›mc› editörlerim bu konuda
makul aç›klamalarla beni teselli ediyorlar sa¤ olsunlar. Dergimizin üniversite, kurum, kuruluﬂ, vak›f vs. gibi ciddi organizasyonlar taraf›ndan finanse edilmemesi dolay›s› ile arkas›ndaki destekleyenleri üst s›ralara taﬂ›ma gayreti içinde olamamaktad›r:
Yaln›z, yaz› yollayan ve yay›nlar› ç›kan bilim insanlar›na karﬂ›
böyle bir görev ve sorumlulu¤umuz var. Yine de, veri tabanlar›n›n dergi ve ba¤l› olduklar›n›n de¤erlendirilmesinde temel ö¤elerden biri oldu¤unu kabul etmek zorunday›z.
Bu konudaki yay›nlar› izledi¤imizde, birkaç genç bilim insan›ndan mürekkep kardiyoloji anabilim dallar›n›n adam baﬂ›na düﬂen yay›n say›s›n›n ola¤an üstü oldu¤unu fark etmiﬂinizdir. Bu
gençleri böylesinde bilim üretmeye heveslendiren, merakland›ran, özendiren, zorlayan, korkutan ve ümitlendiren nedir? YÖK’ü
tek baﬂ›na suçlamak da haks›zl›k olur. Cevab› ben verece¤im
ama “dokuz köyden” daha fazla kovulmay› düﬂünmüyorum. Böyle giderse, bu yeni ve ilk basamaktaki bilim insanlar›n›n araﬂt›rmalar›n› ﬂöyle 10-20 “etki faktörü” olan dergilere göndermeleri
gerçekten hayaldir. Bu evlatlar 0,9-2 aras›nda olanlar› tercih
edecekler. YÖK’ün kural›n› “say›sal baraj” kabul eden doçentlik
jüri üyeleri ile adaylar›n ruh hali buna daha çok uygundur
(tabii ki bendeniz de dâhil).
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne yaz› yollamay›n demiyorum
tabii ki; yollayanlar bilir ki, editörümüzden geri yollanan son de¤erlendirme “araﬂt›rma ve her türlü yaz›n›n-iyi bir süzgeçtengeçtikten sonra karara ba¤land›¤›n› görmekteler; hatta o süzgecin delikleri pek çok yazar› k›zd›rd›¤› gibi baz›lar› da –bizi e¤itiyorsunuz, ﬂükranlar›m›zla- der.
Ankara Üniversitesi kuruldu¤unda, ‹stanbul Üniversitesi ne
dedi, biliyor musunuz? Hacettepe kuruldu¤unda Ankara? Ege
kuruldu¤unda Hacettepe? Böyle gitti: “Gecekondu.” Ege’nin ilk
mezunlar›ndan›m, Erzurum’un ilk ö¤retim üyelerinden, Anadolu
Üniversitesi’nin ilk Dekanlar›ndan: Hepsi gecekondu ne dersiniz? Kader.
Ülkelerin nüfuslar› ile bilimsel düzeylerinin iliﬂkisi pek paralel
de¤ildir. Ayn› futbol gibi: Hollanda? Yunanistan? Bazen Danimarka. Ne var ki top yuvarlak. Hâlbuki, bilimsel araﬂt›rmalar›n bilim

2

Timuralp B.
Yeni y›lda AKD, Bilim ve Ülkemiz

ortam›nda çok daha say›sal ve kesin ölçme yöntemleri olmal›.
Türkiye’den en fazla at›f alan kiﬂiyi y›llar önce arad›¤›mda “bir
kist vakas›” yazar› ç›km›ﬂt›. Derlemeler Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde de iyi at›f almakta ama bunu yurtd›ﬂ›nda bazen konusunda gerçek otörler (ço¤u zaman yanlar›ndaki uzmana yazd›r›rlar)
yazar. Bizde ise biraz nakil-tercüme.
Neden Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde son y›llarda az derleme yay›nl›yorsunuzun cevab› yukarda var. Ben derlemelerin
kaynakta gösterilmesine az önem veririm; bunun nedeni objektif
kritere fazla itibar etmeden otör fikirlerini zay›f kaynaklara dayand›r›rlar da. Derlemeler ço¤u zaman yazara konunun ö¤renilmesini sa¤lamakta. Editöryeller için de ayn› de¤erlendirmeyi
yapmak istiyorum. Çok uzun y›llar önce jürideki bir aday Circulation’da editöryel yazm›ﬂt›, o kadar dar bir sahan›n de¤erlendirmesi idi ki; jüri ciddiye almad› (ama ﬂimdi hasbelkader ülkemizin
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y›ld›z› oldu). Editöryeller iﬂimize gelen konularda yandaﬂ›m›z
olur, ama “background” gibi kullan›lamaz, hipotezlere de destek-kaynak de¤ildir. O zaman nas›l “prestijli” olur. ‹statistiklerde
en altta bulunan bilimsel bir “baz”d›r.
Ne s›r, ne de mucize. Üniversitelere kadro vermezsen, nas›l
araﬂt›rma say›s›n›n h›zl› artmas›n› sürdürürsün. Yard›mc› doçentin
doçent oldu, doçentin de profesör: Sonra alttan gelen adam›n yok
ki araﬂt›rma yay›nlans›n. Eldeki kadrolar›m›z› kahretmesek, bilim
adam› olduklar›na piﬂman etmesek, açl›k s›n›r›n›n biraz daha üstünde doyurabilsek, yandaﬂ de¤il bilimdaﬂlar› gözetsek, onurland›rsak ve iyi, edepli-düzgün-sayg›n örnekleri desteklesek!!!
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