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Bu sayı, FABAD'ın 30. Yıl kut
laması olarak çıkarıldı. Geriye dö
nünce, F ABAD'ın nerelerden geçerek 
bugüne geldiğini görüyoruz. 1967 yı
lındJa Enver İZGÜ'nün önderliğinde 
kurul d u. O yıllarda meslek odaları 
dergileri ~imdiki gibi etkin ve canlı 
değildi. Muntazam çıkmıyorlardı. 

FABAD bir anlamda bu boşluğu dol
durdu. Gerçi FABAD dergisi de 
muntazam çıkmıyordu. Yılda yak
la~ık dört sayı çıkmayı hedeflemi~ti. 
Yayınlanan yazılar, hem bilimsel içe
rikli, hem de güncel haberleri kap
sıyordu. Evlenen, çocuğu olan mes
lekta~ haberleri sık sık yer alıyordu 
F ABAD' da. O yıllarda . oda dergileri 
bu hizmeti yapacak durumda de
ğildi. FABAD, hem bu bo~luğu dol
duruyor, hem de Ankara'da yeni 
yeni geli~en akademik eczacılık or
tamina hizmet veriyordu. Çünki, o 
güne kadar akademik eczacılık or
tamı denince, söz konusu olan sadece 
İstanbul'daki yılların Bezacılık Okulu 
ve çevresi sözkonusuydu. Esasen ilaç 
endüstrisinin de İstanbul ve çev
resinde olınası da bu durumu des
tekliyordu. Ankara'da yeni bir ec-

zacılık ortamı, 1960'da Ankara Üni
versitesi Bezacılık Fakültesiyle bir
likte oluşmu~tu. FABAD ·ve dergisi 
de bu olu~umun doğal bir so-

. nucuydu. 1966 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Bezacılık Fakültesi daha 
henüz daha 4-5 yıl gelecekteydi. Gazi 
Üniversitesi Bezacılık Fakültesinin 
çekirdeğini te~kil eden Anadolu Ec
zacılık ve Ankara Bezacılık Okulları 
ise aslında aynı yılda kurulınakla bir
likte, tamamen ticari amaca yö
neliktiler. Ankara Üniversitesi Ec
zacılık Fakültesinin kuruluş 

yıllarındaki akademisyen-daha doğ
rusu ders veren hoca-gereksinmesini 
mesleki derslerde İstanbul Üni
versitesi Bezacılık Fakültesi kar
şılamıştı. Gazi Bezacılığın öncüsü 
olan Anadolu ve Ankara Bezacı 

Okullarının hoca gereksinmesi ise 
büyük ölçüde Ankara Bezacı ta
rafından karşılanıyordu. A.Ü. Ecz. 
Fak'ın ilk mezunları 1965'de oldu. 
İşte bu şekilde Türkiye'de İs
tanbul'un dışında bir eczacılık aka
demisyen ortamı oluşuyordu. Bu or- · 
tarnın bir anlamda doğal bir sonucu·. 
olarak FABAD oluşmuş oldu. Yaıii 
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F A:BAD, Ankara eczacılık ortamının 
akadeınisyen bazında bir temsilcisi, 
bir sözcüsü, bir simgesi oluyordu. Bu 
husus, geli~mekte olan Türk ec
zacılık ortamının yeni bir atılımıydı. 

FABAD'ın bugüne kadarki 31 yıl
lık tarihinde üç dönem gö
rülmektedir: 

1- 12-14 yıllık; Enver İzgü bir dö
nemlik Mekin Tanker yönetiminde 
Ankara Bezacılık ağırlıklı yönetim 
dönemi. 

2- 9 yıllık bir süre Atilla Hıncal 
yönetiminde, Hacettepe Bezacılık 

ağırlıklı dönem. 
3- 9 yıl İlbeyi Ağabeyoğlu ve son 

dönem Füsun Acartürk yö
netimindeki Gazi Bezacılık ağırlıklı 

~imdiki devre. 
Yukarıdaki ilk dönemde FABAD, 

kurulu~ a~amasını ya~adı. İkinci dö
nemde FABAD büyük a~amalar 

yaptı ve kendi ki~iliğini ve yerini 
olu~turdu. Halen sürmekte olan 
uçuncü a~amada, akademik ec
zacılıktaki yerini peki~tirdi ve ye
nilikler yapmaya devam ediyor. Bi
limsel ara~tırma yayınları, 

Türkiye'deki bilimsel eczacılığı tüm 
dünyaya evrensel bir biçimde du
yurabilmek ıçın İngilizce . ya
pılmaktadır. Ayrıca FABAD'ın in
ternette WEB sayfası bulunmaktadır 
(http: 1 1 www .ato.org. tr /konuk/ fabad 
1 fabad.html). 

Bugünkü FABAD dergisinin Türk 
eczacılığı ve akademisinde önemli 
bir yeri vardır. Bilimselliğinin dı-
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~ında hiçbir ekole bağlı değildir. 

Ancak bilimsel seviyesi konusunda 
son derece titizdir. Basılınak için gön
derilen makaleler Türkiye ko
~ullarında en yoğun bir ~ekilde de
netime tabi tutulmaktadır. Yayınlar, 
sahasında uzman üç danı~manın de
netiminden geçmektedir. Ge
rektiğinde ba~ka danı~manlara da 
ba~vurulmaktadır. Yayın Ku
rulunda, Türk bilim adamlarının ya
nında dünya çapında yabancı ara~
tırıcılar da etkin olarak 
yeralmaktadır. Bu titizliğini FABAD 
18 yıldır sürdürmektedir. Bugün 
yurtdı~ından da ücret ödeyen abo
neleri vardır. Sanıyoruz ki FABAD 
Dergisi konusunda Türkiye'de li
derdir. 

FABAD'ın bu konumunu mu
hafaza etmesi ve de daha ge
li~tirmesi Türk eczacıları olarak biz
lere bağlıdır. Göndereceğimiz 

ara~tırma makaleleriyle dergiyi bes
len1ek zorundayız, çünki FABAD 
Dergisi yıllardır bizlerin, yani Türk 
eczacılarının çağda~ bilimsel dergisi 
olma durumundadır. Türkiye'den 
böyle güçlü bir sesin çıkması ve 
bunun varlığını sürdürmesi, laf ve 
edebiyatla değil, gerçek anlamda 
çaba ve çalı~mayla olabilir ancak. 
FABAD'ı kurmu~ ve geli~tirmi~ 

olan bizler, bu varlığı bizden sonraki 
nesillere teslim etme noktasındayız. 
Elbette ki bayrak yarı~ı ba~arıyla 

sürmek zorundadır. 




