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Türk Nörolojisi 43. Ulusal Kongresi’ne güçlü bir
bilimsel programla ve yayg›n bir kat›l›mla gidiyor.
Bilimsel Program ve Bildiri De¤erlendirme Kurulu
dernek yönetiminin hiçbir talebi ve yönlendirmesi
olmadan tümüyle çal›ﬂma gruplar›n›n önerileriyle
oluﬂturuldu. Bu, uygulamadaki ve çal›ﬂma
gruplar›n›n oluﬂturulmas›ndaki kimi aksakl›klara
ra¤men, bilimsel program oluﬂturmada ve bildiri
de¤erlendirmekte geçmiﬂten beri denenen
yöntemler aras›nda en demokratik yaklaﬂ›m› temsil
ediyor. Bu demokratik yaklaﬂ›mlar› teﬂvik etti¤i
sürece Türk Nöroloji Derne¤i’nin önümüzdeki y›llar
içinde daha da güçlenmesini bekleyebiliriz.
Türk Nöroloji Derne¤i’nin resmi bir yay›n organ› var:
Türk Nöroloji Dergisi. Bu dergi dört y›l önce
yenilenen editoryal yap›s› ve format›yla üç önemli

u¤raﬂ
veriyor.
Bunlardan
birincisi,
Türk
nörologlar›n›n bilimsel çal›ﬂmalar›n› yay›nlamak için
öncelikle tercih ettikleri bir yay›n organ› olmak,
ikincisi yurt içi ve d›ﬂ› platformlarda okunan ve
aranan bir dergi olmak, üçüncüsü ise uluslararas›
endekslere kabul edilerek herkesin her yerde
okuyabilece¤i ve kaynak gösterebilece¤i bir dergi
haline dönüﬂmek! Bu üç amaç s›ras›yla birbirlerine
yak›ndan ba¤l› ve öncekinin sonrakini belirleme
potansiyeli olan bir sarmal örgü niteli¤inde! Di¤er bir
deyimle, siz derginizin uluslararas› endekslere
girmesini istiyorsan›z, bu, öncelikli olarak derginizde
yay›nlanan yaz›lar›n niceli¤ine ve niteli¤ine ba¤l›.
Derginizde nicel ve nitel olarak yeterli yaz›
yay›nlarsan›z daha fazla tercih edilir ve okunursunuz,
bunlar ise derginizi endekslenme gayretlerinde çok
güçlü k›lar ve devamla, endekslenirseniz size daha

fazla say›da ve kalitede yaz› yollarlar.* Bu amaç
sarmal› içinde, tabii ki baﬂlang›ç noktas› derginin
sözünü verdi¤i zaman aral›klar›nda ç›kabiliyor
olmas›d›r ki sadece bu ﬂart›n gerçekleﬂmemesi bile
endeks baﬂvurusunu olanaks›z k›lmaya yetmektedir.
Derginin periyodik olarak ç›kar›lmas›n›n önünde tek
bir engel vard›r: yaz› azl›¤›. E¤er derginiz her ﬂeye
ra¤men ciddi hakemlik de¤erlendirmesini de
sürdürmekte ›srarl›ysa, o zaman yaz› azl›¤› faktörü
daha da a¤›rlaﬂ›r. Yaz› azl›¤›n›n bunlar d›ﬂ›nda
önemli bir nedeni daha vard›r: yaz›lar›n “baﬂka
dergilere” gönderilmesi! Bir hak olarak, yazarlar›n
yaz›lar›n› gönderecekleri yeri seçmeleri do¤ald›r ve
bu planda tart›ﬂ›lmaz. Dergi endekslere girmedi¤i
sürece, akademik gerekçelerle hareket eden ve bu
hareketlerinde de gayet hakl› olan yazarlara “Yaz›n›z›
neden yabanc› dergilere gönderiyorsunuz?” demek
irrasyonel bir tav›rd›r. Zaten konumuz da bu de¤ildir.
Sözümüz, henüz güçlü bir ulusal yay›na sahip
olamam›ﬂken, daha da kötüsü periyodik
ç›kamama tehlikesi hemen yan› baﬂ›m›zdayken,
yaz›lar›n› yurtd›ﬂ› sayg›n ve endekslenen dergilere
yollamad›klar› halde, üyesi bulunduklar›
derne¤in, Türk Nöroloji Derne¤i’nin resmi yay›n
organ› olan dergimize de göndermeyi tercih
etmeyenleredir. Ve ça¤r›m›z öncelikle onlarad›r:
Geliniz u¤raﬂlar›m›za omuz veriniz, Türk Nöroloji
Dergisi’nin kan kaybetmesine göz yummay›n›z.
Türk nörolojisinin, içinde bulundu¤u ﬂartlara ve
çal›ﬂma koﬂullar›na oranla çok çok baﬂar›l› bir
bilim dal› oldu¤una inan›yorsak bunu bilim
dünyas›na duyural›m. Bunu da bu dünyan›n
anlayaca¤› dilden yapal›m, yani güçlü yay›nlar ve
yay›nc›l›kla!
Sayg› ve sevgilerimle hepinize baﬂar›l› kongreler
dilerim.
* Burada, son zamanlarda Türk T›p Editörleri aras›nda tart›ﬂ›lan ve kimi dergi editörleri
taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ olan “uluslararas› endekslere girme fikrinde ›srar etmenin asl›nda bat›
emperyalizminin oyununa gelmek anlam›nda bir ﬂey oldu¤u” fikrinin son derece yabanc›s›
oldu¤umu ve bu fikri son derece ön yarg›l› ve “baﬂka amaçlara hizmet” niteli¤inde buldu¤umu
belirtmeliyim. O tart›ﬂman›n içinde de belirtti¤im gibi, Türk Nöroloji Dergisi Editörü olarak ben
bu görüﬂü, bilimsel yay›nc›l›¤a ve onun arkas›ndaki bilimselli¤e yönelik çarp›k bir ideolojik ve
politik s›zma olarak görmekte olup tümüyle z›t bir görüﬂ içindeyim ve uluslararas› endekslerde
olman›n Türk nörolojisinin sesini ve gücünü duyurman›n en etkili ve bilimsel yolu oldu¤unu
düﬂünmekteyim.

