N

NE

TY

DA

D

19

HEA

30

TURK
ISH

Y
LOG
GO

ORHINOLARYN
OT

SO
CK S
U R G E RY

CI

E

Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Türk Otorinolarengoloji Arşivi

Editöryel
Değerli Meslektaşlarım,
Bundan tam 55 yıl 1 ay öncesine gidelim, yani Kasım 1962. Bu tarih Türk Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları uzmanlık alanı açısından önemli bir gelişmeye sahne oldu: uzmanlık
alanımızın ilk ulusal dergisi olan “Türk Otolarengoloji Arşivi” Türk Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Derneği çatısı altında yayımlanmaya başladı. Derginin ilk sayısının kapağını
çevirdiğimizde kurucu, değerli hocamız Prof. Dr. M. Hikmet Altuğ’un editoryel yazısı ile
karşılaşırız. Tarihsel olduğu kadar, içerik olarak da önemli olan bu yazıyı sizinle paylaşmak
istiyorum. Hocamız yazısına basılı bilginin önemine gönderme yapan Latin özdeyişi ile
başlamış: “Verba volent, Scripta Manent”, "Söz uçar, yazı kalır".
“Türk Kulak, Burun, Boğaz hekimliği tarihçesinde kilometre taşı sayılabilecek tarihler vardır.
Modern kulak hekimliğinin memleketimizde banisi, hocalar hocası genç yüzbaşı Ziya Nuri’nin
Almanya’dan memlekete dönerek ilk Emraz-ı Üzniye, Enfiye ve Hançereviye kürsüsünü tesisi
(Aralık 1900 İstanbul) bunlardan birincisidir.
Kürsünün etrafında halkalanan, Avrupa görgüleriyle bezenerek artık Türkiye’de de yerleşen
ve tutunan bu ilim dalında bir cemiyet kurmaya özenenlerin Galatasaray Tütün çıkmazında
Haydar İbrahim’in muayenehanesinde Sani Yaver ve İhya Salih’lerle tüzüğünü yazıp kurdukları Türk Oto-Rino-Larengoloji cemiyetinin meydana çıkışı ikinci bir merhaledir (8 Mayıs 1930).
20 yıldır her ayın ilk pazartesi akşamları mesleki toplantılar yapan cemiyet üzüntü içindedir. İstanbul dışındaki meslekdaşların
müşahade ve etüdlerinden mahrumdur. İhtisas dalında elde ettiği görgü ve bilgileri de onlara aktarmaktan uzaktır.
Çare için kıvranan cemiyet başkanı nihayet iki yılda bir milli kongreler tertiplemeyi düşünüyor. Prof. Ekrem Behçet Tezel ilk milli
kongreyi Gureba-Çapa anfisinde açıyor (4 Ekim 1951).Türk Otolarengolojisinde bu ileri adım ile 10 senede 6’ıncı milli kongreyi
görmek mukadder olmuştur.
İşte bugün değerli meslekdaşlarımızın eline sunmakla bahtiyar olduğumuz dergiyi de bu tekamül yolunun lüzumlu bir merhalesi
olarak saymak mümkündür.
Bir boşluğu doldurduğuna kani olduğumuz arşivimiz radyo, televizyonlarla küçülen Dünya’da her gün değişen Tıp yolunda, belki
dergilerin de kafi gelmeyeceği güne kadar, bir taraftan cemiyetimizin aylık toplantı konularını yayınlarken bir taraftan da değerli
meslekdaşlarımızın her çeşit travaylarını ve orijinal buluşlarını Dünya bilgi çevrelerine sunacaktır.
Hepinizin her zaman yardımlarınızı ve tenkitlerinizi beklerken, büyük Atatürk’ün “Muasır medeniyet seviyesine” ulaşma yolunda
payımıza düşeni yapmak amacıyla bütün çabamızla çalışacağız. Saygı ve sevgilerimizle.
Prof. Dr. M. Hikmet Altuğ (İstanbul, Kasım 1962)”
Ellibeş yıl sonra bugün Hocamız Prof. Dr. M. Hikmet Altuğ’un yazısında belirttiği önemli merhalelerden biri olan dergimiz
“Türk Otorinolarengoloji Arşivi” açısından önemli bir adım daha gerçekleşti: “Türk Otorinolarengoloji Arşivi” en kapsamlı
uluslararası indeksler arasında yer alan “Pubmed”e kabul edildi. Bu sayede Hocamızın gösterdiği “meslekdaşlarımızın her
çeşit travaylarını ve orijinal buluşlarını dünya bilgi çevrelerine sunacaktır” hedefine anlamlı katkı sağlandı. Bunun yanı sıra,
dergimizin diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızın çalışma ve buluşlarını da tüm dünyaya sunma olanağı gerçekleşmiş oldu.
Dergimiz açısından gerçekleşen bu önemli adımda bizlere her türlü desteği sağlayan Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Derneği’ne, dergimizin yarım yüzyılı aşan bir süre boyunca yayımlanmaya devam etmesinde emek veren tüm
editör ve editörler kurulu üyelerine, değerli eleştirileriyle bize destek olan hakemlerimize, bilimsel eserleriyle Dergimize
katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve yayınevimize çok teşekkür ederiz.
Hep birlikte daha nice önemli “merhalelere”…
Saygılarımla.
Editörler Kurulu adına
Prof. Dr. Cem Bilgen
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