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Acı kayıplarımız, özel sayımız, Prof. Dr. Çetin Erol’un mektubu
On our painful losses, supplement and the letter from Prof. Dr. Çetin Erol
Anadolu Kardiyoloji Dergisi kurulduğundan beri editör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Acar Tokcan’ı kaybettik. Olgunluğu, ciddiyeti, insan iletişimindeki nezaketi, dergiye verdiği bilimsel katkıları ve unutulmaz dostluğu dolayısı ile daima kalbimizde yaşayacak. Birlikte iken değerini ancak takdir ettiğimiz birçok yakınımızın, bizden koptuğunda ne kadar gerekli bir kişi olduğunu
ancak fark ediyoruz. Rahmetli Prof. Dr. Tokcan da aile ve çevresine örnek kişiliği ile daima sevilen, sayılan bir öğretim üyesi
olarak, her zaman anılacak ve özlenecektir.
“Ben yaptım oldu”nun rahatlığı ve mutluluğu gerçekten pek
tatlıdır. Biraz sorumsuzluk, biraz ne olduğunu bilmemek, biraz
fazla cesaret, biraz da insana gereken saygıyı göstermeyince,
insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar için, pek fazla
kural tanınmayabilir. İnsanın “eşref-i mahlukat” sınıfında bulunması ve üst bilim çağında yaşayan biz insanlar, “insani
özelliklerimiz”i düzenleyecek ve hatta frenleyecek kuralları, bu
üstünlüğümüz ile kendi kendimize oluşturup uygulamaktayız.
Sağlık bakanlığı, bu paragrafın satır aralarını bilerek, mevcut tüm
etik kurulları lav edip, üst makam olarak yeni bir etik kurullar
yönetmeliğini aylar önce yayınladı ve bu Ağustos ayında yürürlüğe koydu. Anadolu Kardiyoloji Dergisi yıllar önce, 2010 yılından
itibaren etik kurul raporlarını alamayan bilimsel araştırma yazılarını basmama kararını bildirmişti. Yeni yönetmeliğin bazı maddelerinin içtihadı yapıldığında ise, istisnaların olabileceği, bu konuda açılan kurslarda tartışma imkanımız oldu.
Kadim dostum Prof. Dr. Çetin Erol’dan, önce bir telefon ve
arkasından anlaşmamız üzerine hazırlanan bir mektup aldım.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin Haziran sayısındaki editör yazım
hakkında, hazırlanan bu mektubun ilk ve son paragraflarının
şahsi oluşu ve şahsımı değerlendirmesi açısından çıkararak,
kalan kısmını aşağıya aynen alıyorum:
“……Sayın Hocam, siz de gayet iyi biliyorsunuz ki TKD bu
konuda çok eskiden beri hassas olup elinden geleni yapmaktadır. Kardiyoloji Terimler Sözlüğü 1994 ve 1998’de rahmetli hocamız Sn. Prof. Dr. Güngör Ertem’in başkanlığında bir heyet tarafından düzenlenerek kardiyologların ve Türk tıbbının kullanımına
sunulmuştu. Ekim 2008’de ise Sn. Esmeray Acartürk ve Sn. Vedat
Sansoy Hocalarımızın büyük emekleriyle ve Türk Dil Kurumu’nun
tasdikiyle “Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzu”
hazırlanıp basılarak ve TKD’nin web sitesine konarak en yeni ve
gelişmiş şekliyle sunulmuştur. Eminim bir adet kılavuz da size
sunulmuştur. Ayrıca TKD tüm Türkî Cumhuriyetlere ait terimleri
karşılaştırmalı olarak toplayarak web sitesine herkesin hizmetine sunmuştur.
Bir diğer nokta ise güzel Türkçe'mizi en iyi şekilde kullanmayı teşvik amacıyla çalışma gurupları toplantılarımızda en iyi

Türkçe sunulara ödül veriyor olmamızdır…. Prof. Dr. Çetin Erol
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı”
[Daima daha iyisini ve daha güzelini istemeye devam edeceğim: Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzu’nun
hazırlanmasında, basılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı,
bir defa daha kutlar ve minnet duygularımla, şükranlarımı sunarım (Editörün notu).]
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin son özel sayısı “Kapak
Hastalıklarında Özel Durumlar” başlığı ile Prof. Dr. Esmeray
Acartürk’ün editörlüğünde yayınlandı. Gerçekten baş editör ofisinde çalışanlar, Editörümüz Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva ve
yayıncımız Sayın İbrahim Kara’nın en rahat ettiği ve en az bunaldığı bir özel sayı oldu. Sayın Prof. Dr. Esmeray Acartürk, her
zamanki titizliği, ciddiyeti ve sorumluluk bilinci ile bize en üst
düzeyde bir özel sayı hazırlayarak, bu sıcak yaz günlerinde başarının mutluluğunu tattırdı. Hepimizin bildiği gibi, özel sayıların
kongre özetleri ve toplantı tutanakları Pubmed tarafından indekslenmez. Bunun bir nedeni de, özel sayıların ticari olmasıdır. Tüm
bunlara karşılık, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin “Kapak
Hastalıklarında Özel Durumlar” özel sayısı Temmuz 15’den itibaren tam metin olarak Pubmed’de indekslendi.
Journal of Electrocardiology, Crotian Medical Journal dergileri ile Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bu yıl da birlikte düzenlediği TUBİTAK destekli 4. “Scientific Summer School” yaz okulu,
Polonya’nın Szczepanow şehrinde gerçekleştirildi. Duyurularını
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin önceki sayılarında birkaç defa
gördüğünüz bu yaz okuluna Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden
iki kursiyerimiz katıldı. Yaz okullarının içerik olarak çok özel
olması, kursiyerlere önemli fırsat ve deneyimler sağlamaktadır.
Önümüzdeki 2010 yılında, TUBİTAK destekli bu kursun beşincisini yurdumuzda gerçekleştirmek için Anadolu Kardiyoloji Dergisi
olarak, şimdiden çalışmalara başladık.
Kıdemlilerimizin birer birer aramızdan, bizi düşüncelere sevk
ederek ayrıldıklarına şahit oluyoruz. İlk defa 1970’li yılların
sonunda tanıştığım Prof. Dr. Neşet Aytan hocamızın ilk dikkati
çeken özelliği ciddiyeti ve aktivitesi idi. Bizler bir-iki, on yıl kıdemlilerimizin normal insan aktivitesine sahip olduklarını görünce
hep şaşırmışızdır. Profesör Dr. Aytan’nın kaybı, seçkin insanın
aramızdan ayrılması ile meydana gelen hüzün, biraz da şaşkınlığı
beraberinde getirdi. Yerini doldurmak galiba çok zor, örnek alabilenlere (olabilenlere de) ne mutlu.
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