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Farmasötik Bilimler Ankara Der
neği (FABAD)'nin 30. Kurulu~ yılı 

nedeniyle yapılan toplantıyı dü
~ünen ve gerçekle~tirenlere te
~ekkürle ba~lamak istiyorum. Güzel 
ve anlamlı bir vefa örneği verdiler. 

F ABAD taa 1966 yılında ülke ec
zacılığının geleceğine yapılmı~ güzel 
ve değerli bir "yatırım" dır. Bu nedenle 
de bugün geldiği yere ula~ıncaya 

kadar kendisiyle büyüyen ve ge
li~enlere verdiklerine, ka
zandırdıklarına göz atıldığında ül
kemizde eczacılık bilimlerinin 
geli~mesinde, bana göre, özel bir yeri 
olan yıllar 1955-1965 arası yıllardır. 

Bu geli~melerin ortaya çıkardığı bi
rikimin bir kaç ileri görü~lü mes
lekda~ımız tarafından kristallendiril
mesidir FABAD. Nasıl insanlar doğar, 
büyür, olgunla~ırlarsa, kurumlar da 
aynı çizgiyi takip ederler. Yalnız ku
rumların canlılardan farkı, bu ku
rumlarda görev yapanların öz
verilerine bağlı olarak daha hızlı 

geli~meleri ve çevrelerine hizmet gö
türmeleridir. Ortaya çıkan ürünler de
ğerlendirilirken, ortaya çıkan ürün
lerin geli~iminin nasıl olduğu, anılır, 
değerlendirilir, özetlenir. Anılırken 

bazı noktalar hatırlanınasa bile ... 
Ülkemiz eczacılık bilimlerindeki ge

~melerin ekstraktlarının yoğun olarak 

toplanmaya ba~landığı dönemlerde, 
Fakülte dergilerinin düzensiz yayın dü
zeninden farklı bir dergi yaratmak pek 
de kolay değildi hatırlanırsa eğer. Se
nede 4 kez devamlılığı sağlayabilmek 
için 1981'den itibaren gerekli mali kay
nakları yaratabilmek amacıyla seferber 
olu~umu, olu~umuzu hatırlıyor ve di
yorum ki: "1981 FABAD J.'ın sayfalarına 
bakanlar, dergiye ilk ilanlarını veren fir
maların hala desteklerinin devam et
tiğini görürlerse ~a~mamalıdırlar." Bu 
sonuç ve destek, sanırım, bu il~arı ve
renlerin ellerine geçen böyle farklı yak
la~ımlı bir yayının ne yapmak is
tediğine ait mesajı açık bir ~ekilde 

vereb~ olmasının bir sonucu olsa 
gerektir. Bu nedenle gerilere dönüp-lS 
sene boyunca bu derginin y~amasına 
destek verenler ve hala bu desteği sür
düren tüm değerli firmalarımıza gönül 
dolusu te~ekkür etmenin mutluluğunu 
y~amak istiyorum .. 

1981 yılından itibaren derginin bu
günkü bilimsel temelinin atıldığı ve 
yeni formatının da yaratılmasının ye
raldığı ba~kanlık dönemhn boyunca, 
en genç asistanımızdan en yakın öğ

retim üyesi arkada~ımıza kadar 2., 3., 
bazen de 4. defa mizanpajları gözden 
geçirip hazırlayı~ımı, hazırlay~ımızı, 

tashihleri bazen sabahın erken sa
atlerine kadar yap~ımı, yap~ımızı ha-
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hrlıyor ve tüm arkada~larıma bugünün 
dergisinin yaratılmasındaki inan
~lıkları, özverili emek ve katkıları 

için te~ekkür etmeliyim diyorum .. 
Derginin sadece bilim çevrelerine 

değil, meslek çevrelerine götürmesi 
gereken bilgiler ve görevi olduğu dü
~üncesi ile deği~ik dergilerden se
çilerek kendilerine iletilen yazıları 

tercüme etmeye, adeta, mahkum et
tiğim, ama herbiri bunu büyük bir 
istek, meslek a~kı, sevgi ve saygıyla 
yapan birçok değerli arkada~ıma, 

bugün bu sayfalar aracılığı ile açık 
bir ~ekilde te~ekkür ettiğimi ilan et
meliyim diyorum .. 

Dergilerin zarflanmasında, eti
ketlenmesinde, gideceği kurumlara, 
~ehiriçi veya ~ehirdı~ına göre ayrılıp 
paketlenmesinde, PTT'ye teslim i~

lemlerinde emek veren, göz nuru 
döken, teknisyeninden sekreterine, 
memurundan hizmetllsine kadar tüm 
arkada~larımı hatırlıyor ve onların 

haklarının da verilmesi gerektiğini 

dü~ünerek, bir gönül çiçekleri demeti 
haline getirdiğim te~ekkürlerimi 

onlar için de kullanmalıyım diyorum. 
Seneler neleri unutturmuyor ki .. 

Biliyorum daha te~ekkür etmem ge
reken birçok özveri sahibi arkada~ım 
olduğunu, tek-tek hatırlayamasam 

da derginin eczacılık bilimlerine on
ların özverili çalı~maları ile ka
zandırıldığını ve bu nedenle de en 
içten te~ekkürlerimi, te~ekkürlerimi
zi stınmamız gerektiğini.. 

Bütün bunların yanında; 
İlk yurtd~ı uluslararası F ABAD in

dekslemesinin b~latılabilmesi için de
ğerli arkada~ım Prof. br. Süheyla Ka~ 
ile birlikte nasıl uzun bir mücadele ver
diğiinizi, kabulü gösteren mektubun 
bizi çocuklar gibi sevindirdiğini, he-

yecanlandırdığıru ve o mektubu kli~e 
haline getirip, sizlerle payl~mak için 
derginin bir sayısına ta~ıyı~ımızı .. 

Almanya'nın t~ bir Üni
versitesinin kütüphanesinin FABAD J.'a 
abone olma talebinde bulunan mek
tubunu aldığımızda, miktarı çok küçük 
de olsa, kendisine harçlık ve~ ço
cuklar gibi mutlu olduğumuzu .. · 

Olayları ya~arken mutluluğu da 
duyarak ya~amak ne güzel bir ~ey .. 
Birlikte var edebilmenin zevkine va
rabilmek ne büyük mutluluk.. "Ha
fızayı be~er nisyan ile malul de olsa" 
Prof. Dr. Mekin Tanker'in FABAD 
ba~kanlığı döneminde, sevgili ho
calarımız Tanker'lerin öncülüğünde 
yaptığımız I~ık Dağı gezisini, Kı

zılcahamam gezisini, Çubuk gezisini 
unutmak mümkün müdür?. Ve her 
hafızanın güzel ve mutluluk veren 
~eyleri unutmadığını dü~ünüp, ken
dilerinin bizlere ya~attıkları gü
zelliklerle mutlu olduğumuzu hiç 
unutamıyorum .. Ve gönül çiçeklerimi 
kendilerine en içten, sımsıcak sevgiler 
ve te~ekkürlerimle sunuyorum. 

FABAD'ın 30. yılında bugün sahip 
olduğu en geli~mi~ yanı olan der
gisinin bugünkü hale geli~ sürecinde 
ilk temelin atıldığı dönemin ba~kanı 
olarak, onun yaratılmasında elbirliği, 
gönülbirliği yaptığım bir avuç özveri 
ve gönül insanına te~ekkür de
metlerini göndermek istiyorum. 

Zira biliyorum ki vefa sadece bir 
duygu değil, bir borç değil, bir mut
luluk sevincidir de .. İçi sevgi, hizmet 
ve bir~eyler yapabilmeyi hayat fel
sefesi edineniere özgü .. 

Bu duyguları ta~ıyanlarla ve bunu 
sana verebilecek olanlarla birlikte el.:. 
ele, gönül-gönüle nice yıllara ve ba
~arılara ula~manı diliyorum FABAD ... 
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