SEL GİDER BELGESEL KALIR

T

ürk Eczacıları Birliği, bu yıl 50 inci yılını kutluyor. 83 yıllık Cumhuriyet tarihinde

50 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir meslek örgütüne sahip olmak, biz eczacıların haklı
olarak gurur duyması gereken bir konu. Bu köklü geçmiş, hafızası olmayan, cansız bir
beden değil; canlı bir organizma olarak, tarih biriktiriyor, deneyim biriktiriyor. Ancak
önemli olan bu tarihi bir sonraki kuşaklara aktarabilmek. Hayatın “deneme tahtası”
olmadığını düşünüyorsak, geçmiş deneyimlerimizi süzüp gençlere o deneyimlerde
yaptığımız hataları yeniden yaşatmayacak, iyi yaptığımız şeyleri de göstererek devamını
sağlayacak bir yol bulmak zorundayız. İşte tarih yazımı bu noktada devreye giriyor.
Fakat, tarihi yaşarken yazmak hep ihmal edilen bir konu. Hep “tarih, tarih olduktan
sonra” yazmaya kalkışılıyor ama bu kez de o tarihe tanıklık etmiş olan kişilere, belgelere
ulaşmak büyük ölçüde zorlaşmış oluyor. 50 yıl, tarih yazmak için ne çok uzun, ne de
çok kısa bir süre. Hala meslek örgütümüzün geçmişine tanıklık eden bazı büyüklerimiz
var; ama ne yazık ki hepsinin tanıklığına yetişemedik. Tarihi belgelerin sayfaları henüz
kararmamış, ama bazı belgeler de tarihin karanlığında kaybolup gitmiş.
Kurum tarihi, son yıllarda özellikle öne çıkan bir tarihi araştırma alanı. Bu alan aynı
zamanda kurumların kurumsallaşmasının da tarihine ışık tutuyor. Türk Eczacıları Birliği
olarak bizim de dünyanın, Türkiye’nin, sağlık sektörünün, teknolojinin dönüşümden
kopuk olmayan bir kurumsallaşma tarihimiz var. Hala da kurumsallaşmaya devam
ediyoruz. Bu kitapla, 50 inci yıl dönemecini hazırlayan kişileri ve olayları sizlere bir parça
yansıtmayı umuyoruz.
Prof. Dr. Afife Mat, bu tarihi kısa sürede yazmak için önemli bir emek harcadı. Kendisine
çok teşekkür ediyoruz. Fakat herşeyden önce, bu tarihi yapanlara tek tek teşekkür
etmek gerekiyor. Onlara meslek örgütümüzün toplumsal yararını artırarak, bıraktıkları
yerden daha ileriye taşıyarak teşekkür edebileceğimize inanıyoruz. Biz, bunu yapmaya
çalışıyoruz.
50 inci yılımızda geleceğe bir belge bırakmak istedik. Umarız geçmiş, geleceği aydınlatır.
Bu kitapla dileriz, geçmiş ve gelecek şimdide buluşur.
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