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“Say›n Editör Prof. Dr. O¤uz Tanr›da¤,
Öncelikle, genç Türk Nörolog Akademisyenlerinden biri olarak kendi ad›ma, Türk Nöroloji
Dergisi’ni mükemmele ulaﬂt›rma çabalar›n›z için size ve ekibinize teﬂekkür ederim. Bizleri
her zaman destekledi¤inizin bilincinde olarak, derginizde taraf›n›zdan de¤erlendirilmek ve
yay›nlanmak üzere .................. isimli yaz›y› ekte gönderiyoruz.
Çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar dileriz.
Sayg›lar›mla”

Türk Nöroloji Dergisi’nin 10.Cilt, 1. Say›s› elinize ulaﬂm›ﬂ
bulunuyor. Ulusal Kongre’de da¤›t›m› yap›lan Kas›m-Aral›k
2003 say›s›n›n büyük be¤eniyle karﬂ›land›¤›n› ifade etmekten
mutluluk duyuyorum. Dergiyle ilgili yorumda bulunan
yüzlerce meslektaﬂ›mdan sadece birisi “ama” diye baﬂlayan
nazik eleﬂtirisinde “Babinski’nin Frans›z de¤il, Polonyal›
oldu¤unu” söylüyordu. Çünkü çok iddial› oldu¤umuz
dergimizin “Nörolojinin Kurucular›” bölümünde Babinski’den
Frans›z olarak söz edilmiﬂti. Bu tür biyografik bilgileri ald›¤›m›z
kaynakta da bu bilgi böyleydi. Ama hata hatayd›. Bu uyar›
d›ﬂ›nda hiçbir eleﬂtiri almad›k. Bu tablonun sadece Kas›mAral›k 2003 say›s›yla iliﬂkili bir sonuç oldu¤unu kendimize
hat›rlatarak, Türk Nörolojisi’nin “gizli potansiyelleri” araﬂt›rma
ve ortaya ç›kartma misyonumuzun yeni ürünü olarak Ocakﬁubat 2004 say›s›n›n haz›rl›k çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k.
Kongre say›m›zdan sonra, daha önceki varsay›mlar›n
aksine, dergiye gönderilen yaz› say›s›nda, deyim yerindeyse
bir patlama yaﬂand›. Hat›rlanaca¤› üzere, bir önceki say›n›n
istatistiklerinde yay›n say›s› 17 olarak bildirilmiﬂti. Bu say›
ﬂu anda 40’a ç›kt›. Gönderilen yaz›lara bak›ld›¤›nda, her
ﬂeyden önce yaz› formatlar›n›n istenilen düzeye ulaﬂt›¤› ve
takdim mektuplar›n›n eksiksiz oldu¤u gözlendi. Bunlar,
yazarlar taraf›ndan bir önceki say›da yay›nlanan yeni yay›n
kurallar›n›n okundu¤unun göstergeleriydiler. Yine Ulusal

Kongre s›ras›nda Say›n Siva’n›n önderli¤inde gerçekleﬂen
ve bizi heyecanland›ran “Genç Nörologlar Kulübü” giriﬂiminin
ilk toplant›s›nda taraf›mdan Türk Nöroloji Dergisi’nin bölge
temsilcilikleri düﬂüncesi gündeme getirilerek, bir baﬂlang›ç
olarak derginin Trakya, Kocaeli-Sakarya, Elaz›¤ ve çevresi,
daha sonra da ‹stanbul-Anadolu yakas› temsilcileri saptand›.
Bu temsilciler ilk planda bölgelerindeki ulaﬂabilecekleri tüm
nörolog isimlerini dergiye bildirecekler ve dergi bu
arkadaﬂlara iletilecekti. ‹lk 3 bölge temsilcisinden ﬂu ana
kadar 100 dolay›nda meslektaﬂ›n isimleri geldi. Bu arada
genç arkadaﬂlardan bizi onurland›ran ve gücümüzü artt›ran
mektuplar almaya baﬂlad›k. Bunlardan birisinde yukar›daki
ifadeler yer al›yordu. Demek ki “do¤ru yolda”yd›k.
Kas›m-Aral›k 2003 say›s›yla birlikte baﬂlatt›¤›m›z
uluslararas› indekslere baﬂvurma hedefimizin ilk aya¤› olan
ISI’ya (Institute of Scientific Information) baﬂvuru
mektubumuzu bu yaz›n›n devam›nda bulacaks›n›z. Bu
baﬂvuruyla Türk Nöroloji Dergisi ellerine ulaﬂt›. ﬁimdi
Ocak-ﬁubat ve Mart-Nisan döneminin zaman›nda ç›km›ﬂ
say›lar›n› bekliyorlar. Ard›ndan resmi de¤erlendirme
baﬂlayacak. Hay›rl› olsun demek için erken ama en az›ndan
baﬂvuru sürecini baﬂlatmak için sizlere söz veriyoruz.
Sat›rlar›m›, Türk Nörolojisi’nin baﬂar›lar›na inanm›ﬂ ve
inanmay› sürdüren herkese ve müsaadelerinizle de,
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ayr›l›rken yazd›¤› duygu yüklü son editör yaz›s›nda ﬂahs›ma ve dergimize güvenini belirten bir önceki editör Say›n
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Prof. Dr. Bar›ﬂ Baklan’a teﬂekkürlerim ve sevgilerimle bitirmek
istiyorum. Türk Nörolojisi için tuttu¤umuz nöbet sürüyor.

