EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Hoşçakalın.
Merhaba,
Müsaadenizle! Sizlere bu sayfalardan “hoşçakalın” diyorum.
Uzun bir süredir sürdürdüğüm editörlük görevinden diğer işlerime zaman ayırabilmek için ayrılmak zorunda kalıyorum. Yorulduğum için değil zaman yaratmak için editörlük bayrağını
başka bir meslektaşıma bırakmak istiyorum. Ben yine yazı işleri
müdürlüğü görevime devam edeceğim. Yine yazmaya devam
edeceğim, hem dergide yazacağım hem de başka alanlarda. Örneğin, yıllardır üzerinde çalıştığım ve her seferinde beğenmeyip
yeniden ele aldığım “Akupunktur” kitabımı artık 2018’de yayınevine verme aşamasına gelmiş bulunuyorum. Nöralterapi ve
Akupunktur eğitmenliği ise son hızla ilerliyor ve zaman yetmiyor, bütün bunlar için zaman yaratmam gerekiyor.
Bu göreve 2010 yılının ilk sayısı ile başlamıştım 2017’nin
son sayısı itibariyle 8 yılı bitirmiş oluyorum. Aslında kararımı
bu yıl çoktan vermiştim ama son yılımı ve bu 22. Sayıyı da
tamamlayarak ayrılmayı daha uygun buldum. Çift sayıların
kısmetine inanırım.
Bu yazıyı yazmadan önce geçmişten bugüne kendi yazdığım Editör yazılarına, Hüseyin Bey’in yazdığı Editör yazıları ve Başyazılarına baktım, sonra nerdeyse hepsini okudum.
Hatta ilk sayılarda kaleme aldığım “Bugüne kadar neler yaptık” başlıklı, çalışmalarımızın değerlendirildiği makaleleri
okudum. Gerçekten bir Almanak olmuş, Nöralterapi Derneğinin hafızası gibi… Başarılarımızı paylaşmışız, eleştirilerimizi yazmışız, özeleştiri yapmışız, Türkiye de Tamamlayıcı
Tıp konusunda fikirler üretmişiz, kongre ve sempozyumlar,
anılar ve daha pek çok şey.
Bugün itibarıyla 30 sayı yayınlamış bulunuyoruz. Bu dergiyi bu kadar uzun süre yaşatabilmemiz başta Hüseyin Nazlıkul, sonra da Tijen Acarkan’ın emekleri ile gerçekleşmiştir.
Hüseyin Bey derginin kurucu kurul başkanı ve ilk editörü ve
başından beri Bilimsel Kurul Başkanıdır. Dergicilik konusunda çıraklığım Hüseyin Hocanın Ustalığı nezaretinde başladı,
çok şey öğrendim ve güvenine layık olmaya çalıştım. Tijen
Hanım ise yine çok uzun zamandır derginin sadece İmtiyaz
Sahibi olarak değil her aşamasında çok emek harcamıştır.
Bu derginin ilk prototipi 2006 yılında 1. Nöralterapi
Kongresinin öncesinde bir bülten niteliğinde yayınlandı.
Ondan sonra da 2007 den itibaren sürekli bir yayın haline
getirerek bugün elinizde tuttuğunuz bu sayı ile 11 yılı bitirmiş bulunuyoruz. İlk sayılarımızda dergiye yazı bulmakta çok
zorluk çektik, şimdi artık yazar sayısı arttı, mezunlarımızda
makalelerini göndermeye başladı, artık daha zenginiz.

BARNAT artık Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline’da
indekslenmektedir. 11 yılda 30 sayı yayınladığımız dergimizle gurur duyuyoruz, geçtiğimiz yıllarda yaşanan istenmeyen
bazı olaylar yayınımızı aksattı ama yolumuza devam ettik.
Sıra bu sayının tanıtımını yapmaya geldi. İlk makale Dr
Nesllihan Özkan ve Hüseyin Nazlıkul’a ait. “Fonksiyonel ve
Dejeneratif Bel şikayetlerinde Nöralterapi ve Manuel Tıp
Yaklaşımı” Bel ağrılarında bütüncül tanı ve tedavi konusunda
son derece kapsamlı bir bakış açısıyla yazılmış.
İkinci makale ise Tijen Acarkan ve Hüseyin Nazlıkul imzalı. Lokomotor sistem ve hatta iç hastalıkları konusunda
önemi bilinmesine rağmen hakkında çok az şey bilinen ve
tedavide kullanımı hakkında pek fikir sahibi olunmayan bir
konu hakkında: “Fasya Fonksiyonları, İşlevsel Görevleri ve
Nöralterapi Yaklaşımı”
Üçüncü makale “Yara iyileşmesinde Bağ dokusunun yeri
ve Nöralterapi yaklaşımı" BNR eğitmeni Op.Dr. İlhan Demiryılmaz ve Dr. Ali Ferah. Son kuşak eğitmenlerimizden Dr.
Mustafa Evrensel “Ortomoleküler tıp yaklaşımıyla Magnezyum takviyeleri”ni yazdı. BNR’nin sevgili diş hekimi Dt. Tijen
Dürer ise Amalgam dolgular hakkında kapsamlı bir makale ile
dergimizde. Son olarak benim bir olgu sunumum var, “Ülseratif Kolit’li bir hastanın Nöralterapi ve diğer Komplementer
Tedaviler ile takibi” Kronik enflamatuar hastalıklarda Nöralterapi antienflamatuar etkileri ve GIS de düzenleyici etkileri
ile yan etkisi olmayan bir tedavidir ve hem hastanın yaşam kalitesini arttırır, hem de ilaç kullanımını azaltarak katkı sağlar.
Biliyorsunuz bu yıl Kongre yılı. 7-10.06.2018’de Point Hotel, Barbaros/ İstanbul’da IV.Dünya Nöralterapi IFMANT ve
VII. Ulusal BNR Nöralterapi Kongresi gerçekleştirilecek. Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden kalabalık bir konuşmacı
ile katılım bekliyoruz. Türkiye Nöralterapistlerini temsilen
hepinizi Kongremize davet ediyoruz.
Beni dergicilik ve Tamamlayıcı Tıp konusunda yetiştiren Hocam Prof.Dr.Hüseyin Nazlıkul’a, her zaman profesyonel desteğini ve yardımlarını benden esirgemeyen sevgili
kardeşim Dr. Tijen Acarkan’a, Nobel Tıp Kitabevine, usta
grafikerimiz Cenk Akay’a, Bilimsel Kurul, Yayın ve Danışma
Kurulundaki tüm meslektaşlarıma teşekkürü borç biliyorum.
Sürç’i lisan ettiysek, affola!
Esenlikle kalın

ii | Journal of Complementary Medicine, Regulation and Neural Therapy Volume 11, Number 3 : 2017

Saygı ve selamlarımla
BARNAT ailesi adına
Demet Erdoğan, MD, M.Sc.
www.barnat.com.tr

