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rına daha fazla oranda yer vermek istiyoruz. Sizlerden özel-
likle olgu sunumu ve araştırma çalışmaları bekliyoruz. 

Derginin adının nereden kaynaklandığı bize çok sorulan 
bir sorudur. Aslında bu ismi bulan Hüseyin Nazlıkul’dur. İlk 
sayıda isim arayışı içinde iken birden aklına bir fikir geldi. 
Dergi üç derneğin ortak yayını olacaktı, kısaltılmış isimlerini 
alt alta yazınca,  yukardan aşağıya ve soldan sağa okununca 
ortaya “BARNAT” ismi çıkıyordu. Kulağımıza hoş heldi ve 
kararımızı verdik, isim bulunmuştu...bu uygulamayı bu sefer 
ilk sayfada derginin künyesinde de kullandık.

BARNAT 8. yılına girerken ilk kurulan üç derneğimiz 10. 
Yılını kutluyor bu sene. İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz Nöral-
terapi Kongresi ise 5. Kez tekrarlanıyor ve IFMANT’ın katılımı 
ile olan bu kongre  Uluslararası bir kimlik kazandı, Avrupa’dan 
bir çok ülke yanında Latin Amerika kökenli Ülkelerden ciddi 
bir katılım olacak. BARNAT Ailesine üye derneklerle 10. Yılı-
mızda bir çok şeyi başarmış olmanın haklı gururu ve sizlerin 
desteği ile bu kongreyide başarıyla gerçekleştirmek amacında-
yız.  Ve bir hayalimiz var İstanbul’u Nöralterapistlerin en bü-
yük buluşma yeri yapmak istiyoruz. Neden olmasın? 

Teşekkür;
Derginin yeni tasarımının hazırlanması için çok yoğun 

bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarda çok emeği olan dergide-
ki çalışma arkadaşım sevgili Dr. Tijen Acarkan ve bize her 
zaman önderlik eden Sayın Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ile 
birlikte bizim danışmanlığımızı üstlenen Sayın Prof. Dr. Lut 
Tamam'a, tasarım ve grafik çalışmalarımızı yöneten Cenk 
Akay'a ve Nobel Tıp Kitabevleri'ne emekleri için yürekten 
teşekkür ederiz.

Saygı ve selamlarımla
BARNAT ailesi adına    
Demet Erdoğan, MD, M.Sc.

Değerli BARNAT Okurları ve Meslektaşlarım,

20. sayı ile birlikte merhaba! Dergimiz 7 yılı geride bırakıp 
8. Yılına başlarken tasarımını ve kimliğini değiştiriyor. Amaç 
siz okurlarımıza bilimsel bir dergi kimliği ile hitap etmek, ül-
kemizde Tamamlayıcı Tıbbın mihenk taşlarından biri olmak!

Yayın hayatına başlarken bu alanda bilimsel nitelikli yayın 
olanaklarının çok kısıtlı olduğu ülkemizde iki önemli görev 
vardı bize göre. Öncelikle hekimlere bu yöntemleri tanıtmak 
gerkiyordu, sonra da çok sayıda yanlış bilgi bombardımanı 
altında olan halka doğruları anlatmak zorunluydu. Bir yan-
dan da Nöralterapi ve tamamlayıcı tıp konusunda çalışmalar 
yapan ve makale yazan hekim sayısı çok azdı. Bu amaçlarla  
yayın hayatına başlayan BARNAT hem bilimsel yazılar hem 
de BARNAT çatısı altındaki derneklerin bir bülteni olarak  
haber-duyuru niteliğinde yazılarla basıldı. Ama bu alanda 
misyonunu tamamladığını düşündüğümüz dergimizi artık 
ciddi bir bilimsel dergi kimliğine taşımak amacıyla  tamamen 
değiştiriyoruz. 

Yenilenmiş bu sayıda özellikle Bağırsaklar, Enterik Sinir 
Sistemi  ve sağlığımız üzerindeki önemi, Flora bozukluğu 
ve Candidiozis ve bu bağlamda Allerjik hastalıklar ile Peri-
odontal hastalıkların bunlarla bağlantısı farklı açılardan ele 
alındı.  Sakro iliak eklem lokomotor sistem üzerindeki etki-
leri nedeniyle kendisi küçük ama etkileri büyük bir eklemdir. 
Bu eklemin Manuel terapi ve Nöralterapi kombinasyonuyla 
değerlendirilmesi konusunda detaylı bir makale, Osteoartri-
tin Nöralterapi bakışıyla değerlendirilmesi ve son olarak se-
zaryan sonrası gelişen bozucu alan ve etkileri konusunda bir 
olgu sunumunu okuyabilirsiniz. Ayrıca bu sayıda Nöralterapi 
konusunda daha önce” Acupuncture and Releated Therapi-
es” dergisinde İngilizce yayınlanmış bir review’un türkçe öze-
tini bulabilirsiniz. 

Bu sayıda derlemeler çoğunlukla yer aldı, ancak bundan 
sonraki sayılarımızda araştırma makaleleri ve olgu sunumla-
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