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SUMMARY
Recently, I. National Cognitive Neurology Symposium and
the III. National Neuroscience Congress have been held
with the International participitations. First event was
supported by the World Federation of Neurology (WFN)
which advised neurologists from all over the world to
attend the meeting. American Academy of Neurology
(AAN) also acknowledged the symposium. Brain Research
Organization (BAD), Turkish Neurological Association
(TND), Biological Psychiatry Organization and the
Alzheimer’s Society were among the supporters. The
second meeting was supported by Pamukkale University,
BAD, TUBITAK and TUBAS.
First, Cognitive Neurology Symposium was held between
17-20 March in Antalya with more than 270 participants
from the areas of neurology, neuropsychology, psychiatry,
linguistics, philosophy, genetics and molecular biology and
the computer science-artificial intelligence. Scientific
programme included more than 50 topics, including key
conferences and relatively short presentations of basic
education. Interdisciplinary key conferences included those
of knowledge and brain dilemma, brain and computer
networks, genetics of cognition, molecular basis of cognitive
specialization, brain and the immune system, cognitive

neuroanatomy, cognitive electrophysiology, fMR technics,
SPECT and PET imaging, linguistics, cholinesterase inhibitors
in dementia and behavioral and psychological therapy in
dementia. Four conferences were devoted in the memories
of pionering individuals of cognitive neurology and
interdisciplinary relations; Norman Geschwind, Frank
Benson, Emre Kökmen and Korkut Yaltkaya.Unfortunately,
two key speakers could not attend the symposium because
of the car accident in Istanbul; Marsel Mesulam,
distinguished leader of the cognitive neurology worldwide,
one of the honorary chairman of the symposium and
Sandra Weintraub, an important figure in the world
neuropsychology. They had to return to Chicago because
an urgent shoulder operation for Dr. Marsel Mesulam sent
his voice message for the opening ceremony which he
remarkably outlined the recent history of behavioral and
cognitive neurology with the current developments and
future directions. I. National Cognitive Neurology
Symposium clearly demonstrated nationwide enthusiasm
and motivation toward the area and has been greatly
appriciated by the participants.
More recently, another important meeting have taken
place in Pamukkale University, Denizli, between 7-11 April.
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Neuroscience meetings have been classically devoted to
basic neuroscience in Turkey, bridging between the basic
research and clinical issues. The most impressive aspect
of this year’s event was Turkish scientists from abroad.
Several young Turkish researchers mostly from the top
universities in US presented their own research from their
own laboratories. During the congress, 2003 Brain Research
Organization Scientific Awards were presented and special
courses were given.Course topics were Animal Experiments,
Basic Streology and the Event-related Endogeneous
Potentials. One of the main events in the scientific
programme was special conferences from invited scientists
including RNAi and ribozymes targeted against HIV by
Joachim Engels, Genetic approach to Parkinson’s Disease
by Vincenzo Bonifati and Peter Heutink, Mechanism
underlying plasticity in the central nervous system in
human diseases by Leonard Cohen and Regeneration of
immature mammalian spinal cord after injury by John
Nicholls.
Both meetings have been successful and inspired all
of the participants for the future studies. They also
demonstrated that students of cognitive neurology and
basic neuroscience have increased in large amounts so
there is no reason to be pessimistic to believe the future
organizations to be held by both groups together.

Türk Nöroloji Dergisi okurlar›na geçti¤imiz günlerde
kat›ld›¤›m baﬂar›l› ve anlaml› 2 toplant› konusunda bilgi
sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi, organizasyonunda
rol alm›ﬂ olmaktan büyük onur ve mutluluk duydu¤um
I. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu.
‹kincisi ise ilk kez kat›lma f›rsat›n› buldu¤um III. Ulusal
Sinirbilimleri Kongresi. Onüç ayl›k yo¤un bir haz›rl›k
aﬂamas›ndan sonra 17-20 Mart tarihleri aras›nda
Belek/Antalya’da toplanan Kognitif Sempozyum 270’i aﬂan
heyecanl› kat›l›mc›s›yla gerçek bir bilimsel ve sosyal ﬂölen
biçiminde gerçekleﬂti.1980’lerin baﬂ›ndan itibaren bir elin
parmaklar›ndan az kiﬂiyle baﬂlayan bu ilginin sempozyumda
bir Türkiye projesi haline dönüﬂtü¤ünü görmek hoﬂtu.
Asl›nda sempozyumun bilimsel program› da bir anlamda
bu projenin boyutlar›n› s›nayabilmek amac›yla kurgulanm›ﬂt›
yani konuyla ilgilenip de söyleyecek sözü olanlar›n hepsini
kapsamay› amaçlam›ﬂt›.
Altm›ﬂa yak›n sunumuyla bilimsel program bunu
kat›l›mc›lara ve Türk Nöroloji Dergisi’nin Ek’inde yay›nlanan
özetler yoluyla tümTürkiye nörolojisine gösterdi. Sunum
sahipleri sorumluluklar›n›n pek bilincinde ve kat›l›mc›lar da
izledikleri toplant›n›n misyonuna pek sayg›l› biçimde örnek
bir topluluk oluﬂturdular. Toplant›n›n ad›n›n kognitif nöroloji
olmas›na karﬂ›n, bilimsel program içeri¤i kognitif nörobilim
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ad›na daha lay›kt›. Zira sunumlar içinde nörolojiyle ilgili
olanlar›n d›ﬂ›nda felsefe, bilgisayar ve yapay zeka, dilbilim,
genetik, moleküler biyoloji, nöropsikoloji ve immünolojiyle
ilgili olanlar belirli bir a¤›rl›k taﬂ›yordu. Toplant›n›n belki de
tek üzüntü veren olay›,geliyor olmalar›ndan büyük heyecan
duydu¤umuz iki önemli misafirin tam da Antalya’ya
geçmelerinden k›sa bir süre önce ‹stanbul’da talihsiz bir
trafik kazas› geçirerek zorunlu biçimde Chicago’ya geri
dönmeleriydi. Marsel Mesulam ve Sandra Weintraub
toplant›ya kat›lmak üzere ‹stanbul’a gelmiﬂ ve orada kaza
geçirmiﬂlerdi. Say›n Mesulam’›n omuzundaki k›r›k
komplikeydi ve dönmesi gerekiyordu. Say›n Weintraub ise
kazay› daha minör etkilerle atlatm›ﬂt›. O da Marsel’e eﬂlik
etmek istedi. Sempozyumun aç›l›ﬂ töreninde TND Baﬂkan›
Aksel Siva’n›n Mesulam’› kastederek “‹stanbul’da do¤du
ve ‹stanbul’da kaza geçirdi” sözleri ne ironikdi! Fakat buna
karﬂ›n, Marsel Mesulam kazadan dolay› çekti¤i ciddi a¤r›lara
ra¤men aç›l›ﬂ törenine sesli kutlama mesaj›n› yollad›. Bu
mesajda say›n Mesulam,sempozyumun düzenlenmesinden
dolay› bana ve arkadaﬂlar›ma “hepimiz ad›na” teﬂekkür
ediyor, ard›ndan kognitif nörolojinin tarihiyle ilgili önemli
tespitler yap›yordu. Bütün tarihsel ihmallere ra¤men gelinen
noktada kognitif nörolojinin asl›nda beyinle ilgili herkes
için gerekli bir bilgi alan› oldu¤unu ve beynin %90’›n›n bu
bilgiler eﬂli¤inde anlaﬂ›labilece¤ini vurguluyordu. Art›k
nörolojinin davran›ﬂ› unuttu¤u, psikiyatrinin de “sepet
dolusu ilaçlardan” ibaret oldu¤u dönem bitmiﬂ, kognitif
nörolojiyle tarihsel uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›! Nörolojinin di¤er
alanlar›yla kognitif nöroloji aras›ndaki tetkik ve tedavi
alanlar›ndaki uçurum giderek kapan›yordu.
Kat›ld›¤›m ikinci toplant› Pamukkale Üniversitesi’nin
evsahipli¤iyle Denizli’de 7-11 Nisan tarihleri aras›nda
toplanan III. Ulusal Sinirbilim Kongresi idi. Sinirbilim
Kongreleri lokal üniversitelerin sa¤lad›¤› mekanlarda
TÜB‹TAK, Beyin Araﬂt›rmalar› Derne¤i (BAD) ve Türkiye
Beyin Araﬂt›rmalar› ve Sinirbilimleri Derne¤i (TÜBAS)
taraf›ndan desteklenerek yap›l›yor. Bu kongreler daha çok
nörofizyoloji a¤›rl›kl› olarak di¤er temel sinir bilimleriyle ve
deneysel çal›ﬂmalarla ilgili olanlar›n kat›l›m›yla toplan›yor.
Bu y›lki kongre geleneksel biçimde kurslarla ve BAD
Araﬂt›rma Ödüllerinin da¤›t›lmas›yla baﬂlad›. Kurslar aras›nda
2 günlük Deney Hayvanlar› Kursu, Temel Stereoloji Kursu
ve Kognitif Elektrofizyoloji Kursu yer ald›. Aç›l›ﬂ konferans›nda
Prof. Dr. Yücel Kanpolat Curie’leri anlatt›. Bilimsel Program›n
içinde Konferanslar, Paneller, Sözel ve Poster Sunumlar›
yer alm›ﬂt›. Program›n belirginleﬂen özelliklerinin baﬂ›nda
yurtd›ﬂ›ndan gelen yabanc› ve Türk araﬂt›rmac›lar›n sunumlar›
geliyordu. Türk araﬂt›rmac›lar›n geldikleri yerler aras›nda
Johns Hopkins, Harvard, Yale ve Karolinska isimleri dikkati

çekiyordu. Bu genç ve bir o kadar da yetkin görünümlü
araﬂt›rmac›lar›n kat›l›mc›lar üzerinde yaratt›¤› motivasyon
ve be¤eni dikkat çekti. Bu kongrenin belki de tek olumsuz
yan› kat›l›mc›lar aras›nda nöroloji kökenlilerin azl›¤›yd›.
Nedenleri daha geniﬂ platformlarda tart›ﬂ›labilecek bu konu
umar›m bundan sonraki toplant›lar için bu kadar dikkat
çekici boyutta olmaz. Sinirbilimin santral ve periferik sinir

sistemiyle ilgili konular›yla ilgilenenlerin önümüzdeki y›llarda
ortak organizasyonlara giriﬂmeleri ve Türk Nöroloji Dergisi’nin
bu çabalar› destekleyerek sayfalar›nda bu tür giriﬂimlere
yer ay›rmas› pratik aç›dan yararl› olabilir.
Sayg›lar›mla...

MARSEL MESULAM’IN I. ULUSAL KOGN‹T‹F
NÖROLOJ‹ SEMPOZYUMU’NA MESAJI
De¤erli Arkadaﬂlar,
Eﬂim Sandy ve ben bugün aran›zda olmay› çok isterdik. Ne
yaz›k ki elimizde olmayan sebepler yüzünden size uzaktan
hitap etmek mecburiyetindeyim.
‹lkönce yo¤un çal›ﬂmalar›n sonunda böyle mükemmel
ve anlaml› bir kongreyi gerçekleﬂtiren O¤uz Tanr›da¤ ve
arkadaﬂlar›na hepimizin ad›na teﬂekkür etmek istiyorum.
O¤uz Tanr›da¤ ve arkadaﬂlar›, candan tebrikler!
Sinir ve ruh hastal›klar› yani bugünkü terimlerle nöroloji
ve psikiyatri dallar›na merak salan herkesin gönlünde yatan
gizli rüya, insan beyninin dil, bellek, duygu, dürtü, dikkat,
bilinç gibi marifetleri nas›l baﬂard›¤›n› anlamakt›r. ‹ﬂte bu
suallerin s›k s›k soruldu¤u ve arada s›rada cevapland›r›ld›¤›
sahaya davran›ﬂ nörolojisi veya kognitif nöroloji deniyor.
Beynin sadece %10’u beﬂ duyumuzu ve hareket kabiliyetimizi
kontrol ediyorsa, %90’› davran›ﬂ ve düﬂünceyi idare ediyor.
Yani beyinde genel seçimler yap›lsayd›, davran›ﬂ nörolojisi
iktidar koltu¤unun rakipsiz ve devaml› sahibi olurdu. Tarih
te bizden yana say›l›r. Hem psikiyatrinin hem de nörolojinin
kurucular›ndan Sigmund Freud, Charcot, Jackson hep
davran›ﬂ nörolojisine gönül vermiﬂ kimselerdi. Yani beyin
ilimleri sahas›nda asalet ünvan› verilseydi, bu kongrenin
temsil etti¤i ak›m en parlak madalyaya lay›k görünürdü.
Ama ne yaz›k ki 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda nöroloji davran›ﬂ›,
psikiyatri de beyni unutur gibi oldu. Nöropsikiyatri ve
davran›ﬂ nörolojisi yavaﬂ yavaﬂ iktidardan az›nl›¤a itildi ve
hatta 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Oliver Zengwill ve Norman
Gerschwind’in beyin ve davran›ﬂ iliﬂkilerini ayd›nlatan çok
önemli buluﬂlar›na ra¤men, nörolojiyi EEG ve EMG,
psikiyatriyi de sepet dolusu haplar istila etmeye baﬂlad›.
Davran›ﬂ nörolojisine ve nöropsikiyatriye gönül verenler
di¤er dallardaki meslektaﬂlar›n› imrenir duruma geldi.
Son senelerde iki geliﬂme davran›ﬂ nörolojisine bir canl›l›k
getirdi. Birincisi Alzheimer Hastal›¤›’n›n haf›za gücünü
hedefleyen ve son derece yayg›n bir beyin hastal›¤›

oldu¤unun anlaﬂ›lmas›. ‹kincisi
de görüntüleme teknolojisinde
neredeyse mucize say›labilecek
ilerlemelerin baﬂar›lmas›. Bir
zamanlar EEG ve EMG aletlerini
k›skan›rd›k. Çünkü biz zavall› davran›ﬂç›lar kalem ka¤›tla
yetinmek zorundayd›k. Bugün en ileri teknolojiler, m›knat›sl›
rezonans, bilgisayarl› tomograf›, çok kanall› EEG, pozitron
tomografisi, hem davran›ﬂ nörolojisine hizmet etmektedir
hem de davran›ﬂ nörolojisi sayesinde yepyeni ilerlemelere
sahne olmaktad›rlar. Bir zamanlar zeka ve düﬂüncenin
beyin taraf›ndan nas›l idare edildiklerini anlayabilmek için
uygun hastalar›n kap›m›z› çalmas›n› beklerdik. Bugün bu
çeﬂit sorular›n cevab›n› m›knat›sl› rezonansda yap›labilen
deneyler sayesinde derhal alabiliyoruz. Ama bu teknoloji
tek baﬂ›na yeterli olamaz. Al›nan neticelerin beyin
hastal›klar›nda yap›lan nöropsikolojik muayenelerin ›ﬂ›¤›nda
yorumlanmas› ﬂartt›r. Bu iki ak›m›n bileﬂimi bu sahada yeni
bir ça¤ açm›ﬂt›r. Beyinde beﬂ duyu ve hareket kabiliyeti
diktatörlükle idare ediliyorsa, dil, dikkat, haf›za, güdümlü
demokrasiyle idare ediliyor denebilir. Beyinde bu kabiliyetler
için tek merkez yoktur. Bu kabiliyetlerin kontrolü çok odakl›
sinirsel a¤ örgülerinin elindedir. De¤iﬂik kabiliyetlere ba¤l›
a¤ örgülerinin beyinde de¤iﬂik adresleri vard›r. Ama baz›
odaklar birden fazla a¤a ba¤l› olabilir. Bu durum 3 sonuca
yol açar:
1. Ayn› kabiliyet çok odakl› bir a¤›n de¤iﬂik yerlerindeki
ar›zalar yüzünden aksakl›k gösterebilir.
2. Beynin tek bir yerindeki ar›za, o yerde kesiﬂen a¤lar›
ilgilendiren birden fazla kabiliyette aksakl›¤a yol açabilir.
3. E¤er çok odakl› bir a¤ örgüsünün bir taraf› ar›zalan›rsa,
sa¤lam kalan öbür k›s›mlar› o kabiliyetteki aksakl›klar›
önleyebilir.
Co¤rafya, davran›ﬂ nörolojisinin en önemli anabilim dal›
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say›l›r. Beyinde bir hücrenin vazifesi, onun kimyevi veya
genetik s›fatlar›na de¤il, nerede oldu¤una ve kiminle
ba¤lant› kurmuﬂ olmas›na bakar. Onun için bu sahaya yeni
girmekte olan genç arkadaﬂlar›ma tavsiyem, anatomiye
mümkün oldu¤u kadar önem vermek. Anatomisiz davran›ﬂ
nörolojisi düﬂünülemez.
Bütün bu ilerlemelere ra¤men bu sahada bilmediklerimiz
okyanuslar doldurur. Beyin kabu¤undaki 20 milyar hücrecik
nas›l olur da ses dalgas›n› söze, yaﬂanan bir an› hat›raya
çevirebiliyor. Nas›l bugün biz Eflatun’un ve ‹bn-i Sina’n›n
görüﬂlerini sayg›de¤er ama ilkel kabul ediyorsak, elli veya
yüz sene sonra bizim görüﬂlerimizle eminim ki çok alay
eden ç›kacakt›r. Ümid ederim ki yar›n›n davran›ﬂç›lar›
eleﬂtirilerinde biraz insafl› olur. Alçakgönüllü olmak ﬂartt›r.
Bu sahada üstadl›k derecesine varmak için, bilmediklerimizin
ne oldu¤unu idrak etmek gerekir. Davran›ﬂ nörolojisi sadece
ilim de¤il ayn› zamanda da bir t›p dal›d›r. Dünyan›n en s›k
hastal›klar›ndan biri olan Alzheimer Hastal›¤›, beyinde
damar t›kanmas› neticesinde görülen dil ve idrak
bozukluklar›, çocuklarda görülen ö¤renme gecikmeleri hep
bizim hastal›klar›m›zd›r. Günün birinde depresyon ve
ﬂizofreninin de beyinle ilgileri daha iyi anlaﬂ›l›nca, onlar da
bu gruba dahil edilecek. Hastalar›m›z bol, iﬂimiz çok. Ama
maalesef davran›ﬂ nörolojisi ﬂu anda teﬂhiste zengin fakat
tedavide yoksuldur. Yak›nda belki o da de¤iﬂir ve iﬂte o
zaman davran›ﬂ nörolojisi tam doru¤una eriﬂir. Türkiye’de
bu kadar meslektaﬂ›m›n davran›ﬂ nörolojisine ilgi göstermesi
çok sevinç verici bir durum. Hedefimiz genel nörolojiye
davran›ﬂ› geri getirmek, psikiyatriye beyni hat›rlatmak ve
bu iki ak›m›n beraber çal›ﬂabilece¤i bir ortam yaratmakt›r.
Bu kongrenin Türkiye’de böyle bir geliﬂmeye öncü olmas›n›
temenni ederim.
Size ve hepimize bu kongrede baﬂar›l› çal›ﬂmalar dilerim.
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