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“Bin Çiçek Açs›n, Bin Fikir Yar›fls›n”

Türkiye’de Nörolojinin Geçen Y›l› Üzerine
Tespitler
O¤uz Tanr›da¤
Türk Nöroloji Dergisi Editörü

Türk Nörolojisinin 2004 y›l› içinde gerçekleflen akademik
ve kurumsal düzeydeki çal›flmalar›n›n çeflitlili¤i ve zenginli¤i
bana, bir zamanlar Çin’de statükoculu¤a, dogmatik
yaklafl›mlara ve tek seslilik-renklili¤e karfl› ortaya at›lm›fl
olan, orada pek baflar›ya ulaflamam›fl olsa da, hiç olmazsa
uluslararas› terminolojiye kazand›r›lm›fl olan bir slogan›
ça¤r›flt›r›yor: “Bin çiçek açs›n, bin fikir yar›fls›n”. ‹lk bak›flta
duygusal ve abart›l› gibi gelebilecek bu tespitin gerekçelerini
sizlerle paylaflarak bu konuda sizleri ikna etmeyi en az›ndan
denemek istiyorum. Gerekçelerimi dört bafll›k alt›nda
s›n›fland›rmam ve sunmam mümkün görünüyor. Bunlar;
1. Türk Nörolojisinin kendi eseri olan ulusal kongre,
sempozyum ve kurslarla, organizasyonunu yapt›¤›
uluslararas› kongreler,
2. Türk Nöroloji Derne¤i’nin Çal›flmalar›,
3. Türk Nöroloji Dergisi ve Nöroloji Bülteni,
4. Dünya Nöroloji Federasyonu Continuum e¤itim
faaliyetleri.
1. 2004 y›l› içinde gerçeklefltirilen bilimsel organizasyonlar›n kronolojik ve konu a¤›rl›kl› de¤erlendirilmesi;
fiubat ay›ndan bafllamak üzere Aral›k ay›na kadar toplam
11 bilimsel toplant›n›n baflar›yla gerçeklefltirildi¤ini (9 Ulusal,

2 Uluslararas› olmak üzere) gösteriyor. Bunlardan 2’si genel
içerikli Nöroloji Kongresi, 9’u ise özel konularla ilgili kongre,
sempozyum, okul ve kurs aktiviteleri. Genel içerikli nöroloji
kongrelerinden birisi 17-21 May›s’ta Neuromediterranee
VI, di¤eri ise 29 Eylül-3 Ekim’de 40. Ulusal Nöroloji Kongresi.
Özel konularla ilgili olanlar gerçekleflme s›ras›na göre 2628 fiubat’ta 2. Bafl A¤r›s› K›fl Okulu, 17-20 Mart’ta I. Ulusal
Kognitif Nöroloji Sempozyumu, 1-4 Nisan’da II.
Nöroimmünoloji Kursu /III.Nöroimmünoloji Sempozyumu,
7-11 Nisan’da 3. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 16-18
Nisan’da I. Nöropatik A¤r› Sempozyumu, 28 Nisan-1 May›s’ta
II. Ulusal Serebrovasküler Hastal›klar Kongresi, 25-28 May›s’ta
21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ,27-30
May›s’ta 7. Congress of the Mediterranean Society of
Myology ve 7-9 Kas›m’da 6. Ulusal Uyku ve Bozukluklar›
Kongresi.
Nöroloji biliminin çeflitli bilgi birikimlerinin genel ve özel
anlamda ele al›nd›¤› bu bilimsel aktivitelerin her birinden
teker teker söz etmek, çok istense de iki nedenden dolay›
olanakl› de¤il. Bunlardan birisi, bu sat›rlar›n yazar›n›n bilgi
birikiminin ve yöneliminin buna olanak tan›mamas›, ikincisi
ise bu yaz›ya ayr›lan dergi bölümünün buna el vermemesi.
Ama yine de hepimizi yak›ndan ilgilendirmesi nedeniyle 40.
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Ulusal Nöroloji Kongresi hakk›nda düflüncelerin aktar›lmas›
gerekli görünüyor. Bu kongre, gerek organizasyonu gerekse
de bilimsel içeri¤i aç›s›ndan tam bir bilim flenli¤i biçiminde
gerçekleflti. Türk Nöroloji Tarihi’nde her zaman seçkin bir
konuma sahip olmufl olan GATA Nöroloji Anabilim Dal›
taraf›ndan, kardefl bölümü Haydarpafla Nörolojinin de
yard›m›yla, fakültelerin ve e¤itim hastanelerinin düzenledi¤i
son nöroloji kongresi olarak düzenlenen bu kongrenin
bilimsel program›nda 22 Konferans, 20 Panel, 8 Kurs, 92
Sözel ve 402 Poster Sunumu yer ald›. Bu aktivitelerin ortaya
konulmas›nda görev alan kat›l›mc›lar›n uluslararas› ve ulusal
kompozisyonu ve konu bafll›klar› Türk Nörolojisinin yapt›¤›
aflama ve geldi¤i düzey hakk›nda çok aç›k fikirler veriyordu.
Bu arada, yapt›¤›m davet üzerine kongreye kat›larak be¤eni
toplayan iki konferans veren, A.B.D. Vanderbilt Üniversitesi
Nöroloji Bölümünden profesör Howard S.Kirshner’in k›sa
süre önce elime geçen mesaj›nda yer alan kongreyle ilgili
memnuniyeti, hayreti, takdiri ve teflekkürlerini ortak
paylafl›ma sunmaktan mutluyum.
2. Nöroloji Derne¤i çat›s› alt›nda örgütlenen bilimsel
çal›flma gruplar›, belki de ço¤umuza biraz so¤uk gelen
bürokratik dernek yap›s› içine bilimi enjekte ederek onu
dinamik bir yap›ya kavuflturuyorlar. Öncelikle, bu projenin
yaflama geçirilmesindeki rollerinden ötürü dernek baflkan›
Say›n Siva ve yönetim kurulu üyelerini aç›k yüreklilikle
kutlamak gerekiyor. Çal›flma gruplar› projesindeki bu rolleri,
onlar› yukar›daki uzun listede yer alan bilimsel aktivitelerden
ço¤unun mimarlar› konumuna yükseltiyor. Bu proje
dünyadaki, Avrupa’daki ve çevremizdeki bir çok ülkenin
nörolojilerinde henüz izlenmeyen öncü bir geliflmenin
habercisidir. Siyasi, ideolojik ve dar görüfllü bir çok tak›nt›dan
ba¤›ms›z olarak Türk Nörolojisinin dünyadaki yeri
sorguland›¤›nda; bu geliflmelerle birlikte bizim asl›nda
çoktan Avrupa Birli¤i’ne girdi¤imiz anlafl›l›yor!
Bugün Türk Nörolojisinde Bafl A¤r›s›, Beyin Damar
Hastal›klar›, Davran›fl Nörolojisi, Epilepsi, Nöropatik A¤r›,
Uyku Bozukluklar› ve Yürüme Çal›flma Gruplar› var. Bu
gruplardan her biri ülkemizin seçkin akademisyen nörologlar›
taraf›ndan yönlendiriliyor ve her y›l giderek artan say›da
bilimsel toplant›ya imzalar›n› at›yorlar. Örne¤in, ilki daha
çok çabalar›mla organize edilen ve baflar›s›ndan dolay›
devam›na karar verilen ulusal kognitif nöroloji sempozyumlar›ndan ikincisi Türk Nöroloji Derne¤i Davran›flsal ve Kognitif
Nöroloji Çal›flma Grubu taraf›ndan organize ediliyor. Bunlar›n
yan›s›ra, çal›flma gruplar› bölge ya da flehir merkezli düzenli
toplant›lar düzenliyorlar. Geçti¤imiz y›l ‹stanbul’da baflar›yla
düzenlenen TND Beyin Damar Hastal›klar› Çal›flma Grubu
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ve TND Davran›flsal ve Kognitif Nöroloji Çal›flma Grubu
toplant›lar› buna örnek. Türk Nöroloji Derne¤i ülke genelinde
seri olarak e¤itim toplant›lar› düzenliyor. Elaz›¤, Diyarbak›r,
Gaziantep, Trabzon gibi merkezlerde düzenlenen E¤itim
Toplant›lar›nda TND Yönetim Kurulu ve E¤itim Komisyonu
üyeleri yerel üniversite nöroloji bölümlerinin ö¤retim
üyeleriyle birlikte spesifik konular üzerinde e¤itim veriyorlar.
Türk Nöroloji Derne¤i’nin organize etti¤i ilk Board S›nav›
yine 2004 y›l›nda gerçekleflti. Bilindi¤i gibi, Nisan 2004’de
dernek genel kurulu s›ras›nda kurulan Türk Nöroloji Derne¤i
Board Kurulunun alt komisyonlar› çal›flmaya bafllam›flt›
.Öncelikle yayg›n kat›l›ml› bir soru bankas› oluflturmak
amac›yla bütün merkezlerden s›navda kullan›lmak üzere
sorular haz›rlamalar› istendi. Haz›rlanan sorular›n bir havuzda
toplanmas›ndan sonra ilk board s›nav› 3 Ekim 2004 tarihinde
40. Ulusal Nöroloji Kongresi s›ras›nda 56 kat›l›mc›yla
gerçeklefltirildi.
3. Türk Nöroloji Dergisi ve Nöroloji Bülteni: TND resmi
yay›n organ› olan Türk Nöroloji Dergisi halen dernek üyeli¤i
flart› aranmaks›z›n 1000’i aflk›n meslektafl›m›za ücretsiz
ulafl›yor ve onlar› gerek yurtd›fl› gerekse yurtiçi bilimsel
çal›flmalardan haberli k›l›yor. Derginin uluslararas› dan›flma
kurulunda yer alan de¤erli araflt›rmac›lar hemen hemen
her say›ya son bilimsel geliflmelerle ilgili çal›flmalar yolluyorlar.
Bu say›ya kadar dan›flma kurulu üyelerimiz Howard S.
Kirshner, Soheyl Noachtar, Benjamin Seltzer, Marc Fisher
kendi konular›yla ilgili önemli yaz›lar yollad›lar. Bu say›m›zda ise davetim üzerine yaz›lan ve fi. T›naz ve CE Stern
taraf›ndan kaleme al›nm›fl olan bir “State of the Art” yaz›s›
“Principles of Functional Magnetic Resonance Imaging and
its Application in Cognitive Neuroscience” yaz›s› yer al›yor.
Yenilenmifl ilk say›m›zla birlikte dergimiz ülkemizin gurur
kayna¤› bir bilim insan›n›n nörolojiye katk› niteli¤indeki
yaz›lar›yla taçlan›yor. Profesör Dr. Cumhur Ertekin, ilk
say›m›zda ç›kan ve her zaman baflvuraca¤›m›z kaynak bir
yaz› haline gelen “Yutman›n Nörofizyolojisi ve Nörolojisi”
yaz›s›ndan sonra bu say›m›z için de 40. Ulusal Nöroloji
Kongresinde verdi¤i “Mimiklerin Nörofizyolojisi ve Nörolojisi”
isimli konferans›n›n yaz›l› biçimini yollad› ve bu önemli
kaynak, onun için ay›rd›¤›m›z ek say›yla yay›nlanarak elinize
ulaflm›fl bulunuyor. Say›n Ertekin bu yaz›s›yla, ekin giriflinde
onun için yazd›klar›mda belirtti¤im gibi engin bilimsel
s›fatlar›na bir de “aram›zdaki en genç kognitif nörolog
olma” özelli¤ini de ekliyor. Türk Nöroloji Dergisi 2003 y›l›n›n
Kas›m ay›nda yenilenmifl biçimiyle iki ayda bir ç›kmaya
bafllad›¤›nda ço¤u arkadafl bu yay›n aral›¤›n›n k›sa oldu¤unu,
böyle giderse derginin yay›nlayacak yaz› bulamayaca¤›n›
düflünüyordu. Geçen bir y›l›n içinde iki ay aral›klarla düzenli

olarak yay›nlanan 7 say›n›n ard›ndan anlafl›lan, bu yay›nlanma aral›¤›n›n art›k al›fl›lagelmifl bir düzenek biçimine
dönüfltü¤ü ve derginin okurlar› taraf›ndan “unutulmadan”
okundu¤udur. Dergiye flu ana kadar ulaflan 128 yaz›n›n
(kabul oran› ortalama %60 civar›nda) ard›ndan her gün
ülkenin farkl› merkezlerinden yeni yaz›lar gelmeye devam
ediyor. Bu ilginin önümüzdeki aylar içinde de eksilmeden
sürece¤ine inan›yorum. Daha önceki say›larda da belirtti¤im
gibi, 2004 y›l› içinde dergi ad›na üç önemli baflvuruda
bulunuldu. Bunlar ISI (Institut of Scientific Information),
Index Medicus-NLM (National Library of Medicine) ve Türk
T›p Dizini’dir. Dergi say›lar› düzenli olarak her üç kayna¤a
gönderilmektedir. Ekim 2004’de ISI taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirmede bu kayna¤a al›nmak için derginin henüz
yeterli görülmedi¤i, düzenli say›lar›n yeni de¤erlendirmeler
için gönderilmeye devam edilmesi istendi. Bu sonuçta etken
olan temel faktörün, derginin flekliyle ve içerik yap›s›yla
ilgili olmad›¤› ve literatürde kaynak olarak gösterilmenin
(impact oran›) henüz yeterli bulunmad›¤› da eklendi. Türk
Nöroloji Derne¤i Bülteni yay›n faaliyetlerinde di¤er göze
bat›c› bir etken oldu. K›sa bir süre önce 5. say›s› elimize
ulaflan bülten içinde Türk Nörolojisiyle ilgili kurumsal ve
sosyal geliflmelerin haberlerini, bu arada anlaml› bir dizi
oluflturan emekli ö¤retim üyeleriyle yap›lan röportajlar›
izliyoruz.
4. Dünya Nöroloji Federasyonunun sürekli e¤itim
çal›flmas› Continuum’ un Türkiye’deki yans›malar›:
Dünya Nöroloji Federasyonu E¤itim Komisyonu üyesi, TND
Baflkan› Say›n Siva’n›n önderli¤inde her ay Cerrahpafla T›p
Fakültesi Dekanl›k binas›nda düzenli olarak yap›lan
Continuum E¤itim toplant›lar› dalga dalga Türkiye’ye
yans›yor. 40. Ulusal Nöroloji Kongresinin ard›ndan düzenli
biçimde yap›lan son üç toplant› Demanslar, Nörooftalmoloji
ve Hareket Bozukluklar› ile ilgiliydi. Bu toplant›lar bilimsel
bilginin standardizasyonu ve nöroloji bilincinin yayg›nlaflmas›
gibi önemli misyonlara hizmet ediyorlar.
Türk Nörolojisinin 2004 y›l› içindeki çok yönlü aktiviteleri
son olarak da nöroloji tarihimizle ilgili önemli belgelerin
bas›lmas›yla daha da anlaml› bir zemine oturdu. Say›n
Dursun K›rbafl’›n özverili gayretleriyle ard› ard›na yay›nlanan
iki Türk Nöroloji Tarihi kitab› bilim dal›m›z›n Türkiye’deki
tarihi konusunda kaynak kitaplar niteli¤inde.
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