‹K‹NC‹ ED‹TÖRDEN
(1995-1999)

‹stanbul Tabip Odas›n›n 5 Ekim toplant›s›na gitti¤imde yeni olumlu
aktivitelerini gördüm. Uzun y›llar üyesi oldu¤um ve iki devre Tabip Odas›’n›n
mecmuas› “Klinik Geliﬂim Dergisinin” editörlü¤ünü yapt›¤›m mecmuada
genç bir ekibin daha iyiye, daha güzele eriﬂmek için bir u¤raﬂ içinde oldu¤unu
gördüm. 1995’te editörlü¤ünü Say›n Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’den teslim
alm›ﬂ ve ‹stanbul Tabip odas› beni bu onurlu göreve lay›k gördü¤ü için
onurlanm›ﬂt›m.
Uzun y›llardan beri Türkçe yay›n yapan birçok t›p dergisi ve fakülte dergileri
Atatürk’ün Türkçenin bir uluslararas› bilim dili olmas› hayaline hizmet
etmekte ve bu alanda küçümsenmeyecek mesafeler alm›ﬂlard›r. Türkçenin bir
bilim lisan› olmas› için Türkçe yay›n yapma zorunda oldu¤umuzu, iç ve d›ﬂ
yay›nlarda birbirimizi site etmenin, Türkçeler dahil, ulusal bir görev oldu¤unu
hat›rlatmak isterim.
Son y›llarda Türkçe yay›n yap›lmas›n›n de¤erleri üzerinde ciddi tart›ﬂmalar
yap›lmakta ve sadece d›ﬂ yay›n›n de¤erli oldu¤u belirtilmekte ve
de¤erlendirmelerde baz› d›ﬂ mecmualardaki sitasyon esas al›nmaktad›r. Bu
tamam›yla yanl›ﬂ bir anlay›ﬂt›r. Elbette d›ﬂ bilim dünyas›na aç›lmak,
geliﬂmeleri, orijinal katk›lar›n› bilmek gerekmektedir. Fakat ayn› zamanda
eserlerimizi, varsa orijinal katk›lar›m›z› bilim dünyas›na duyurmak ve bu
dünyada yer almak ayn› derecede hayati öneme sahiptir.
Bir ulusun sayg›nl›¤›, ba¤›ms›zl›¤› uluslararas› bilime, sanata, teknolojiye ve
kültüre katk›lar›yla de¤erlendirilmektedir. Bir ulus kendi bilimini, kendi bilim adamlar›yla geliﬂtirebilmeli, yaﬂatabilmeli
ve uluslararas› bilime katk›da bulunacak seviyeye gelebilmelidir. Nas›l montaj sanayi ile hakiki kalk›nma olmazsa, nas›l
yedek parças›yla d›ﬂar› ba¤l› bir ulusun ba¤›ms›zl›¤› ve savunmas› tehlikede ise sadece ithal edilen, kopya edilen bir bilimle de araﬂt›rmayla da o ulus dünyadaki yerini alamaz ve gerçek ba¤›ms›zl›¤›n› koruyamaz.
Tekrar iftiharla söylemek isterim ki, Türk hekimleri ve bu alanda çal›ﬂan temel bilimciler bütün elveriﬂsiz koﬂullara
ra¤men bu yolda ciddi mesafeler alm›ﬂlar ve bilim politikas›nda söz sahibi olmuﬂlard›r. Bunu Türkçe ve uluslararas›
yay›nlarda muvaffakiyetle göstermiﬂlerdir.
Bizim tabip odas› olarak yapaca¤›m›z di¤er derneklerle de iﬂbirli¤i içinde Türkçe yapt›¤›m›z yay›nlar› bilim dünyas›na
duyurmak, Türkçe yay›nlar› ve birbirimizin yay›nlar›n› site etmektir. Ve yapt›¤›m›z toplant›larda yay›nlar›m›z› ve
çal›ﬂmalar›m›z› tart›ﬂmak ve varsa orijinal katk›lar›m›z› duyurmakt›r.
T›bbiyeli olmak bir onurdur. Yak›n tarihimizde T›bbiyeliler daima vatan›m›z için büyük fedakârl›klar yapm›ﬂ,
ça¤daﬂlaﬂmam›zda öncü ve yön verici olmuﬂlard›r.
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