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Baz› insanlar hiç kimsenin yapmad›¤› iflleri yapmaya çal›fl›r. Baz›lar› ise baflkalar›n›n yapt›¤› ifli yapmay›
tercih eder. Ben hep birinci seçene¤i tercih ettim. Benim gibi düflünenler için bu ülke için o kadar çok
yap›lacak ifl varki!
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›cak m› s›cak bir Haziran akflam›, günlerden
Cumartesi. Yar›n Pazar 24 Haziran 2007, derne¤imizin yeni yönetim kurulunu seçmek
üzere seçime gidece¤im. Düflüncelerimi ve duygular›m› geçmifle giderek sizinle paylaflmak istiyorum.
Gönül isterki sizler de yazas›n›z, düflüncelerinizi birlikte paylaflal›m.

Demokrasi baz› zaaflar› olsa da günümüzdeki en iyi
yönetim fleklidir. Demokrasi eski Yunan’da Atina
flehrinde kölelere seçme ve seçilme hakk› verilerek
yaflama geçirilmifltir. Böylece halk›n kendi kendini
yönetimi gündeme gelse de Atina’n›n filozoflar›n›n
bir k›sm› bu yönetim tarz›n›n, kölelerin filozoflar›
yönetmesi oldu¤unu ileri sürmüfltür. Bana göre demokrasi halk›n kendini ve birbirini denetlemesi olarak alg›lanmal›d›r. Kendini denetlemekten aciz bir
insan demokrat olamaz. Günümüzde demokrasinin
olumsuz yönlerinin giderilmesi için yo¤un çal›flmalar yap›lmaktad›r. Demokrasinin en önemli sorunu
e¤itimdir. Ortaça¤ e¤itimi ile demokrasi doya doya
yaflanamaz.
Yar›n yap›lacak Türk Gastroenteroloji Derne¤i seçimlerinin büyük bir olgunluk ve zerafet içinde geçece¤inden hiç flüphem yoktur. TGD ülkemizdeki en
seçkin gönüllü kurulufllardan birisidir. 1959 y›l›nda
hocalar›m›z›n kurdu¤u bu dernek bizleri bugünlere
tafl›m›flt›r. Gönüllü kurulufllar›n demokrasinin ahlak
kurallar›na uyarak örnek olmas› gerekir. Bir ülkede
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gönüllü kurulufllar geliflmez ise o ülkede demokrasinin de geliflmesi mümkün de¤ildir. Gönüllü kurlufllarda bilim ve ak›l rehberli¤inde çal›flma yap›lmaz
ise demokrasiye katk›da bulunulamaz. Önce okuyaca¤›z, sonra ö¤renece¤iz, sonra bilgi sahibi olaca¤›z,
sonra göreve talip olaca¤›z. Gerekli donan›ma sahip
olmadan gemiyi öngörülen limana götürmek mümkün de¤ildir. Demokrasimizin de sorunlu hale gelmesi donan›ms›z yöneticilerin iflbafl›nda olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bir adam arabay› idare edebiliyorsa ülkeyi de idare edebilir mant›¤› bilime ve ak›la sayg›s›zl›k. Çal›flaca¤› konuda e¤itim almam›fl, o
konudaki gelenek ve etik de¤erleri özümsememifl insan›n ortaya ç›karak ben ülkeyi yönetirim anlay›fl›
kiflinin hem kendisine hem de demokrasiye zarar verir.
Demokratik toplumlarda sorunlar›n çözümüne insanlar›n yaklafl›m› farkl› olabilir. Bu nedenle farkl› görüfl ve düflünceye sahip insanlar bir araya gelerek yönetime talip olabilirler. Bundan do¤al birfley olamaz.
Yönetime talip olanlar yeterli bilgi birikimine ve etik
öze sahip iseler yönetimlerin de¤iflmesi genellikle
olumlu geliflmelere neden olur. Bu nedenle yar›n yap›lacak seçimde yönetim de¤iflse de TGD geliflimini
sürdürecektir. Ok yaydan ç›km›fl ve hedefi bulmufltur. Oku oradan çekip atmaya hiç birimizin gücü yetmez.
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TGD kuruluflundan bugüne dek ortaya koydu¤u baflar›l› çal›flmalar› ile di¤er derneklerin geliflimi üzerine ve Türk Bilim-E¤itim alan›na önemli katk›larda
bulunmufltur. Bu konu araflt›r›lmas› gereken bir konudur. Konu uzman› kiflilerce mutlaka araflt›r›lmal›d›r. Geçmifl araflt›r›l›p yaz›lmadan gelecek yarat›lamaz.

yanl›fll›¤›n rolü öne sürülebilse de bu da kabul edilemez. YÖK yaklafl›m›n› de¤ifltirmek zorundad›r.
YÖK yükseltmelerde Türkçe yay›nlara itibar etmek
zorundad›r. YÖK’ün mevcut yaklafl›m› Türk dilinin
bilim dili olmas›na mani olmaktad›r. YÖK flunu bilmelidir; araflt›rmay› de¤erli yapan yaz›l›m›nda kullan›lan dil de¤ildir.

Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin dünden bugüne
gösterdi¤i baflar›lardan sadece ikisine k›saca de¤inmek istiyorum. Bu baflar›larda tüm gastroenterologlar›n yan›s›ra gastroenterolojiye gönül vermifl bilim
adamlar›n›n da katk›s› vard›r.

Derne¤in olanaklar› ile derginin bir yere varamayaca¤› yap›lan araflt›rmalar sonucu ortaya ç›kt›. Çünkü
uzun ince yolda karl› da¤lar ve uçurumlar vard›. Bu
zorluklar›n daha kolay afl›lmas› için bu iflleri üstlenecek kardefl bir kurulufl (TGV) yaflama geçirildi. Art›k Türk Gastroenteroloji Dergisi’nin hedefe ulaflmas› için ne yap›lmas› gerekti¤ini biliyorduk. TGV özel
bir ofis açarak sekreterya-dizilim ve internet yay›nc›l›¤›na bafllad›. Bu konuda Selahattin Ünal’›n çok
önemli katk›lar› oldu. Bu ifl için gerekli milyarlarca
lira de¤erinde yat›r›m› TGV yapt›. Yap›lan titiz çal›flma sonraki dergimiz Exerpta-Medica’ya kabul
edildi. Baz› meslektafllar›m›z bu kadar bir baflar›y›
bile sevinçle karfl›lasa da baz›lar› Pub-Med’de PubMed diyorlar ve yaz› göndermiyorlard›. Hep flu söyleniyordu; “Biz yurtd›fl›n› tercih ediyoruz.” Bu yabanc›y› be¤enme gelene¤ini bir türlü k›ramad›k.
Pub-Med’e derginin girebilece¤ine kimse inanmad›¤› gibi dergiye soluk verenler bile inanmakta zorluk
çekiyordu. Fakat Editöryal Board görevini harfiyen
yerine getiriyordu. Bu derginin hedefe ulaflmas›nda
‹ngilizce Editörler Glyniss Özcan ve Corinne Can’›n
önemli katk›lar› bulunmaktad›r. Ok’un hedefi bulmas› Cihan Yurdayd›n, U¤ur Y›lmaz, Hakan Bozkaya, Ülkü Da¤l› ve son y›l çal›flmaya kat›lan Serhat
Bor’un katk›lar› sayesinde olmufltur.

Özellikle Türk Gastroenteroloji Dergisinden bahsetmek istiyorum. Bu derginin 1990 y›l›nda nas›l do¤du¤unu uzun uzun yazd›¤›m için bugün k›saca yazaca¤›m. 17 y›l önce o zamanki yönetimin iste¤i ve
deste¤i ile iki elin parmaklar› kadar insan›n öz verisi
ile dergi yay›n hayat›na girdi. Her iflte oldu¤u gibi
dergiye daha ç›kar ç›kmaz karfl› tav›r koyanlar oldu.
Neymifl, fakültelerin dergisi varm›fl bu dergi onlar›
baltalarm›fl. Türkçe dergi okunmazm›fl, ka¤›t paras›na yaz›km›fl, Pup-Med’e girmemifl dergiyi kim okurmufl gibi görüfller ortada dolaflmaya bafllad›. Dergiyi
yay›nlamakta para s›k›nt›s› ortaya ç›k›nca da, yay›n›
durdural›m zaten belli insanlara hizmet ediyor diye
fikir yürüttüler. O devrede oysa ki dergiye gönderilen her yaz›y› do¤rudan yay›nl›yorduk. Elbette ki
gönderilmeyen yaz›lar› da basacak de¤ildik. Ama
hedefi belirleyenler ka¤›t ve bask› ücretini karfl›layacak paray› vererek, derginin yay›nda kalmas›n› sa¤lad›lar.
Bu derginin bugünlere gelmesinde Burhan fiahin ve
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi’nin katk›s› çok büyük olmufltur. Baz›lar› da dergiye, ricalar›m›za ra¤men yaz› göndermeyerek tav›r ald›lar. Çok merak
ediyorum bu dergiye hiç yaz› göndermeyenler kimlerdir. Neden tercihlerini hep yurt d›fl› dergilerden
yana kullanm›fllard›r. Dergi ‹ngilizce yay›nlanmaya
bafllad›ktan sonra da baz› önemli bilim adamlar›m›z
tav›rlar›n› de¤ifltirmediler. Bunda dergimizde yay›nlanan yaz›lar›n uluslar aras› popülarite sa¤lamamas›
bir gerekçe olarak ileri sürülse de kabul edilmesi
mümkün de¤ildir. Bunda YÖK’ün yaklafl›m›ndaki
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Hedefe ulaflabilmek için ifllerin zaman›nda eksiksiz
yap›lmas› gerekiyordu, bu nedenle TGV çal›flanlar›
a¤›r konuflmalara muhatap olmufllard›r. Çünkü onlar
birilerini, birileri onlar› itmeyince ifller saat gibi gitmiyordu. Nihayet Cihan müjdeyi verdi, dergimiz
Pub-Med’e kabul edilmiflti, fakat insan›m›z yurtd›fl›na merakl› oldu¤undan Pub-Med isteriz diyenler bile bu heyecan› paylafl›p yaz› göndermediler. Zar zor
bir kutlama yapt›rabildik. Anlafl›lmas› zordur, baflar›s›zl›klar törenlerle örtbas edilirken gerçek baflar›lar
baz›lar› üzülür diye geçifltirilmektedir. Bu durum bir
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hastal›kt›r. Bu ülke ac›lar›m›z› da, sevinçlerimizi de
paylafl›rsak vatan›m›z olur.
Pub-Med’den sonraki hedefe varmak için daha çok
yol vard›. Daha çok, daha titiz çal›flmak gerekiyordu.
Gerekli tüm önlemler al›nd›. ‹flin do¤as› gere¤i yap›lan seçicilik nedeniyle baz› arkadafllar›n Editöryal
Board’dan flikayetçi oldu¤u görüldü. Bir gün dergi
editörüne; “Benim ismimin oldu¤u yaz›lar› kabul etmiyor musunuz” demek zorunda kald›m. Arkadafllara da bundan böyle benim ismimi yazmay›n dedim.
Editöryal Board’da çal›flmak hele editörlük dünyan›n
her yerinde zordur, fakat yap›lan çal›flmalara verilen
eme¤i göz ard› ederek de bir yere var›lmas› mümkün
de¤ildir. Çünkü bir dergiyi var eden de, yaflatan da o
dergiye yaz›lar›n› gönderen insanlard›r. Hatta derginin gerçek sahibi yarat›c›lar› da onlard›r.
Bir derginin farkl›l›¤›n› ortaya koyan faktörlerden en
önemlisi zaman›nda, düzgün, kusursuz bas›lmas› ve
da¤›t›m›n yap›lmas›d›r. Son düzeltmeleri yapan ve
bu ifllerden sorumlu olan Jülide Özler’in hakk›n›
TGD ne yapsa ödeyemez. Çünkü son düzeltmeleri
hep mesai saatleri d›fl›nda gerçeklefltirmifltir. Derginin dizgisinden sorumlu Ejder Korkmaz’›n özverili
çal›flmas› ile dergi uluslar aras› bir standarda getirilmifltir. Bu arkadafllara bazen zamanlamada hata yap›lmamas› konusundaki uyar›lar›m çok sert olmufltur. Hem onlar hem de ben üzülmüflümdür, fakat 17
y›ld›r gece gündüz devam eden bu büyük yürüyüfl
sona ermifltir. Ok hedefe ulaflm›fl ve hedefe var›lm›flt›r. Evet Türk Gastroenteroloji Dergisi “Science Citation Index”e kabul edilmifl ve ifllemler devam etmektedir. Bu kimsenin inanmad›¤› bir mucizenin
gerçekleflmesidir. Bu mucizeyi gerçeklefltiren; önce
dergiye yaz› gönderen Bilim Adamlar›na, Derginin
Editörüne, yard›mc›lar›na, TGD Yönetim Kuruluna
ne kadar teflekkür etsek azd›r. Onlar› baflar›ya götüren treni TGV-D‹AS hiçbir katk› almadan sefere
koymufltur çünkü TGV bugünleri yaratmak için kurulmufltur.
TGV-D‹AS bir kardefl kurulufl olarak tarihi görevini
gerçeklefltirmifltir. TGD’ye 19 milyon dolarl›k bir
hediye sunmufltur, fakat bu arada TGV-D‹AS çal›flanlar› da katk›lar›n›n baz›lar›nca anlafl›lmamas› neGG

deniyle üzülmüfltür. Yeni seçilecek yönetimin bundan böyle sorumlulu¤u üstlenerek treni yeni hedeflere yönlendirmesi gerekmektedir, çünkü TGV yeterince y›prat›lm›flt›r. Ben de derginin ilk gününden bu
yana 17 y›ld›r içindeyim ve üstlendi¤im görevden
bugün itibariyle ayr›l›yorum.
Bu baflar› iyi analiz edilmeli ve araflt›r›lmal›d›r. Elde
edilen veriler ülkemizde yay›nlanan dergilerin de hedefe ulaflmas›na katk› sa¤layabilir. Ülkemizde yüzlerce devlet kurumunda (Sa¤l›k Bakanl›¤›, SSK, Askeriye, Üniversiteler, Tübitak) yüzlerce dergi yay›nlanmakta neden onlar SCI giremiyor da bizim dergimiz giriyor. Bu olay›n ülkemiz bilim tarihinde çok
önemli yeri olmas›na ra¤men maalesef gereken
olumlu reaksiyon görülmemifltir. Bu sevinci paylaflmak hepimizin hakk›d›r. Yeni yönetimden bu konuda bir etkinlik beklemek hepimizin hakk›d›r. Dergimizin bundan sonraki yaflam›n›n sorunsuz olmas›
için gerekli haz›rl›klar›n bir an önce yap›lmas› gerekmektedir. Çünkü derginin yeni hedefleri vard›r. genç
kuflaklar›n dergilerine sahip ç›karak onu IF (impact
factor)’ü en yüksek dergi haline getirmeleri gerekmektedir. YÖK’ün de ülkemizde yay›nlanan SCI’ye
girmifl dergilerde yay›nlanm›fl eserlere daha çok
önem vermesi gerekir. YÖK’ün yabanc› sevdas›
mutlaka k›r›lmal›d›r.
Art›k Türk Psikiyatri Derne¤i, Türk Psikologlar Derne¤i dergilerinden sonra bizim dergimizde SCI’tedir.
Neden di¤er dernekler bu baflar›y› gösteremiyor, bu
mutlaka düflünülmelidir. Devletin trilyonlarca lira
deste¤ini alan Tübitak, Üniversiteler, Sa¤l›k Bakanl›¤›, böyle bir baflar›y› gösteremiyor da gönüllü kurulufllar gösteriyor. Art›k devletin ve özel sektörün gönüllü kurulufllara bak›fl› de¤iflmelidir. Gönüllü kurulufllar olmadan hiçbir yere var›lamayaca¤›n› toplum
da anlamal›d›r.
1993 verilerine göre dünyada 126.000 civar›nda bilimsel dergi yay›nlanmaktad›r. Bunlardan 9469 yani
%7,5’i SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsam›ndad›r. Elde edilen baflar› uluslar aras› bir baflar›d›r.
Üzerinde durmak istedi¤im ikinci baflar› ise Dernek
için bir arazi alarak inflaata bafllanmas›d›r. Derne¤imiz y›llarca bir ofisi olmadan faaliyetini sürdürmüfl13

tür. Daha sonra K›z›lay’da bir daire alarak çal›flmalar›n› orada yürütmüfltür. Genel Kurul, Temelli’deki
arsas›n› TGV’ye satarak, flehir içinde dernek binas›
için bir arsa al›nmas›na karar verince o zamanki dernek baflkan› bana bir arsa buldu¤unu, bu arsay› dernekte daha önce çal›flan arkadafllar›n görmesini arzu
etti¤ini söyledi. Ben kararlar›na sayg›l› oldu¤umu,
dernek defterini kapatt›¤›m› ama di¤er arkadafllara
mutlaka göstermesinin uygun oldu¤unu söyledim.
Bana daha sonra arsay› gösterdi¤ini fakat arsan›n be¤enilmedi¤ini paraya yaz›k olaca¤›n›n söylendi¤ini
telefon ile bildirince kendisine hemen al sak›n kaç›rma dedim. Arsan›n her zaman bulunamayaca¤›n› paran›n ise önemli olmad›¤›n›, her zaman paran›n bulunabilece¤ini iyi ki söyledim ve böylece arsa ifli de
çözüldü. Daha sonra ortaya ç›kan sorunlar› da çözerek Boyac›o¤lu tarihi bir görev yapm›fl oldu. Mevcut
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Yönetim geçen hafta Pazar günü de temel atma törenini de gerçeklefltirerek hepimizin hayalini gerçeklefltirdi.
Yar›n seçimi kazanacak arkadafllar›n da bu baflar›l›
çizgiyi sürdürece¤ine inanc›m tamd›r. Her fley dönüflü olamayan bir yoldad›r. Yeni yönetimin ifli bundan
sonra hem kolay hem de çok zordur. Kim seçilirse
seçilsin çal›flt›klar› ve etik kurallara riayet ettikleri
sürece hepimiz tam destek vermek zorunday›z. Cumhuriyetin kurulufl felsefesi hepimizin vazgeçilmezi
oldu¤u sürece sonsuza dek birlikte olaca¤›z. Ne baflka Türkiye, ne de baflka vatan›m›z var. Yeni yönetime baflar›lar dile¤iyle.
Prof. Dr. Ali Özden
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