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OSMANLI iMPARATORLUÖUNDA 1837 YILINDA 
HASTA·HANELERE GEREKEN iLAÇLARlN iMALi VE 

DAGITIMIYLA iLGiLi DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA 

Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ* 

ı 

ON THE REGULATION PASSED IN 1837, CONCERNING THE PRODUCTION AND 
DISTRIBUTION OF MEDICINE TO BE USED AT HOSPITALS IN THE OTTOMAN EM· 
PIRE 

W e have scarce knowledge alıout where medicine was produced and how it was distributed to the 
hospilals in the Ottoman Empire. 

At the beginning of the 19ıh century the existence of some disorders in the utilization of medicine 
which was scnt to military hospitals and to regiments in provinces necessitated the reorganizatioo of 
medicine expenses by a regulation in 1837. We found documents of a correspondence concerning 
ıhis regulation at the Ottoman Archive. Through these documents we are able to gather information 
alıout some disorders and iocoordination of the production and distribution of medicine before the 

· 1837 regulation. The new organization determined how and when medicine could be demanded, the 
way an order cou1d be arranged, controlled and even how medicine ought ıo be packaged in boxes. 
The assignement and salary of the pharmacy director who had an imporıanı role in this arrangemcnt 
were all sıated in this regulation, as well as the chiefphysician's authorily to canırol every phase of 
this procedure. The fact that Ahmed Necib Effendi was appointed as the chief physician just before 
the legislation of this regulation suggests that he motivated these precautions to be takcn. This.puper 
tries to clarify the above sıated points in the light of the documents of the time. 

KEY WORDS: Production and distribution of medicine in the Otıoman Empire, Onoman 
pharmacies. 

Bu makalede Osmanlı İmparatorluğu~ 
nun askeri teşkilatma gereken ilaçların 
imal ve dağıtımı konusu ele alınacaktır. 
Askeri teşkilat?. gereken ilaçların imal ve 
dağıtımında karŞılaşılan iki problem var
dır. Birincisi İstanbul'daki özel eczane
lerden satın alınan yapma ilaçların askeri 
teşkilata pahalıya mal olması ki bu prob
lem, askeri hastanelerde eczahanelerin 
açılmasıyla çözülmüştür. ilaçların çoğu 
orada yapılmağa başlamıştLt. İkinci 
önemli problem sarfiyattadır. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde 
sarfedilen ilaçların iyi organize edilme
yen düzenlemesinde büyük çapta zarar 
ve ziyan tesbit edilmiştir. İşte 1836 ve 
1837 yıllarında yapılan yeni düzenleme
ler bu problemin mümkün olan en az ha
le indirilmesini hedeflerniştir. Bu maka
lede belgeler ışığında 1836 ve 1837 yıl
larında yapılan yeni düzenlemeleri esas 
alıp , ondan önceki ve sonraki dönemlere 
de lcısaca bakarak bu konuya giriş teşkil 
edecek bilgi sunulacaktır. 

• 1.0. Cerrahpaşa Tıp FakUilesi, Oeontoloji ve Tıp Tarihi Anubilim 'Dalı Öğretim Üyesi 
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I. 1836 YILINA KADARKi B-İspançiyalardan. satuı alınan 
DURUM ilaçlar: Elimizdeki belgelere gö-

19_yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Im- re:l829 y~dan 1836 yılına kadar as-
keriyeye lazım olan ilaçlar İstanbul'daki paratorluğu'nun askeri teşkilatında ilaç-

ların imali, satın rumması ve dağıtımında bazı ispençiyarlardan satın alınıyordu. 
en üst yetkili Hekimbaş ıdır. 1 836 yılına Elimizde bu konu ile ilgili iki ayrı dos-

ya var. Bunlardan biri 1829 yılına diğe
kadar askeri teşkilata gereken ilaçları ve ri de 1834 yılına ait, ilk dosyada3; Asa
ecza hammaddeleri genellikle İstan-

q kir-i Mansure, Hassa ve Süvari alaylan bul'da bazı ispençiyar dükkanlarından 
(eczahane) satın alınıyordu. ve Mevakib-i Hümayun'da olan Asakir

i Mansure-i Muhammediye'nin hastaha-
A-Enderun marifetiyle ilaç imali: nelerine 1829 yılında verilen ecza, müf

Enderun'da (Saray teşkilatında) saraya redat ve mürekkebat listeleri ile bunla
gereken ilaçların 'imal edildiğini ve bu- rın fiyatları yer almaktadır. Bu listelerin 
nun bir teşkilatı olduğunu biliyoruz. Bu-· yanında Hekimbaşı Mustafa Behçet 
rada ordu için de bazı ilaçların imal etti- Efendi'nin gerekli ödemenin yapılması 
rildiğini belgelerden öğreniyoruz. imal- için yazdığı takrir yer alıyor. Bu belge
de kullanılan droglar gene Istanbul'daki lerde de Hacların satın alındığı yerler 
kökçü ve ispençiyarlardan alıruİıaktadır, belirtilmiş;, ispençiyar Fransız Ko
şöyle ki: Aralık 1828 tarihli bir belgede1 hen'den Kökçü David'den alınan ilaçlar 
Silistre'de bulunan bir alaya gönderil- mevcut 3. 

mesi istenen iki sandık ecza ve edviye-i 
ispençiyariyenin enderun marifetiyle 
imal ve tanzim olunduğu, fiyatının tesbit 
edildiği yazılmaktadır. Seretibba-i Sulta
ni'den (Mustafa Behçet Efendi) gereken 
paranın verilmesi için emir çıkmıştır. 

Aynı dosyadaki bir başka belgede2 imal 

.1834 yılına ait diğer dosyada beş ayrı 
belge yer alıyor 4. Bu belgeler 1834 se
nesi eylül ayında Askeri hastahanelerin 
herbirine verilen ilaçların listeleri yer 
alıyor. Bu asker hastahaneleri şöyle; 
Tophane-i Amire Hastahanesi, Maltepe 

olunan eczanın ham- ~--------------~~----------~~~~~--, 

~r~:;~:~~!:.~pe;!~: )J.fJ!i!,~~~t) l~~-
almdığı zikredilmekte- _,1.-... / - ' ··'C..._.· · ~ :-~.J~~: ; :: 

~ r _, ... ·#~ \--.P.~~=~ , .. i--~-~ 
dir. İlaç listesi veril- :tl:':·~) z:::.:ı :: :; · 

;:.~v~Y~~ıu:~~ ~'$ . -~~f. 
B.O.A. Cevdet Sılrlııye no: .·fiffy, :.: ·•-

lf}2f~Ii?J.~;Nf.ig: ~ Jlilik 
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Hastahanesi, Mühimmat-ı Harbiye kışla
sındaki alay hastahaneleri, Harbiye Has
tahanesi, Bab-ı Seraskeri'ye ait yirminci 
alay, ikinci alay ve altıncı alay hastahane
leri. Bu hastahanelere ilaç veren ispençi
yarlar da zikredilmiş, bunlar; İspençiyar 
Françesko, İspençiyar Dimitri, İspençiyar 
Yorgaki idiler 4. 

İLAÇ DAGITIM DÜZENİ; 

Yukarıdaki belgelere göre 1836 yılına 

ile "icrasına himniet eyleyesin" diye 
emir buyuruyor5. 

Bu düzenleme ile ilgili başka bir bel
gede6; 9 Mayıs 1835 tarihinde Mansure 
zimmeti defterine işlenen düzen şöyle; 
ilaçları imal edenler, ·listeleri yapıyor, 
fiyatl~rı bildiriyorlar. Hekimbaşı onay
lıyor, ispençiyar verdiği ilaçların listesi
ni yapıyor ve fıyatlarını bildiriyor. He
kimbaşı ödeme yapılS!.Q diye emir veri
yor. Masarıfat Nazırı parayı onaylıyor. 
İlaçların paraSı ödeniyor6. 

kadar ilaç dağıtım düzen~ şöyledir: r------- ------__,..----, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun He
kimbaşısı bütün düzenin başmda 
yer alıyor. İlaç imal ve dağıtımı 
için onun emri gerekiyor. Kendisi 
gereken ilaçları ve ilaç sarfiyatını 
kontrol ediyor, onayıarsa satın alı
n~ ilaçların parası ödeniyor. 

25.IX.1834 tarihli belgede özet
le5; Asakir-i Mansure Alayları has
tabanelerine satın alınan ilaçların 
listesi ve bunların fiyatlarını göste
rir defterler, Hekimbaşı'ya (Sere
tibba-i Hazret-i Cihandari) geliyor. 
Hekimbaşı bu paranın ödenmesi 
için takrir yazıyor. Lazım gelen ka
yillar yapılıyor baş muhasebeden 
hesap Öiiiöuyo~. Masarifat Nazı- it ·t'l~ıı,.s·./ .• 
n'na geliyor, onun tarafından Man- ;~~ :t"~.r.6J . • · ~u'4! 

H . . 'd ilm . . . t;CIJ(J--r]I,.~,-; ··~,UyliJ..o ' J: , . 
sure azınesın en ver esı ıçın ~~·· ~~>!.J•.bll~'rld!ıJ!iJ'ffl::J,~".:.;·~.;,;UI.1Jı~~ . . d 1 M 44iV'ıJJ A&ı; •• .;ı;.;. ,';li,J.I, .... ııe:<w ·~.1.4.;:.;"•' . 
emır ve ıra e soru uyor. ansure ıt.;,./,';J\ -"!' ·~,.; ~ '-'/!J.&,iiJ,. · · · '-" ... ~ .. ı;, ..... -&..,.~ 

~ı;l;i:.~..:.:.:-f'-!~IIJ.;Jtli!.~;J;~ıı.-..Zi;;;-~tj't&/J"'-~iı!i~~ 
Hazinesi Defterdan, takririn üzeri- ~ ..q-.;_.:J.:t~"rl !'-ii•Ji.J:.~ı--r,..~•:!-".!-<A.]P. ~~tiJ,J"':'J•~~ -

''tl:J,.·,'~ıt.v.lo(" Jlı.•JW:;; ·n·~"'. ı?'~ ~Yil~~ ~'Jrlo~~..!w.u·1.s.;, ,;J 
ne kırmızı mur .. ekkeple Padişap'dan ·, .. '·~.F..:.g~N. ~~~~ .... , ;;t'f!i.!.ı.~~~ ~-.p, ' <.1~-"J~'-I,t:-;.,;. 

~?ı ~~.<aı·~r.Y~.4ıO .. .:tı::~~.4.11'1J~:..J . ::J:•:;f.-~~"~' 
irade istiyor. Man. sure Hazinesi · ... ._ ;.;~.~"t~w~~~~-~...:~.~~·ı~ı..!l~ 1-?q,.-~?:::-~w 'i'l<nt::t~t'lln' ...,.~6'i!~~ 
Defterdan'nın bu takriri Padişah'a ~ · :"'·' ......... ;:.~'-~~~~";) 
arzediliyor. " .. i ta ve icrasına ibtidar :-· t!. .il 
olsun" diye Padişah ira~es~ yazılı- '-8- .-0-.A-. -Ce-v-de_t_S_ılı-lıı-ye_J_lO-; 4 .... 1 ... 9:.... b-e-f.ı:-e -no_:_/_ve-2-. M-ti)'-/S_I_8_36 _ ___. 

yor. Sadrazam durumu bildiren yazı tarilı/i ilaç doğmmı düiımleımıı:si için ''erilen takrirler. 
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III. 1837 YILINDAKi 
DURUM 

cıyla 1836 yılında bütün yetki Maltepe 
Askeri Hastahanesi Hekimbaşı'sı Elhaç 
Ahmet Efendi'ye verilmişti. 1837 yılın
da ise imparatorluk Hekimbaşısı değiş
miş, Ahmet Neclp Efendi başa geçmiş
ti8. Bu sebeple ilaç imal ve dağıtımıyla • 
ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 
yetkiler tekrar Osmarılı İmparatorluğu 
Hekimbaşısı'na verilmiştir. Şöyleki; Ni
san 1837 de Serasker Paşa bir takrir 
vermişt:i.f9. 
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Deraliye'deki hastahaneler ve taşradaki 
alaylann hastalan için Lazım gelen ecza-ı 
ubbıyenin satın alınması, imali ve dağıtı
mının başında fünun-ı tıbbıyede bu ma
hareti ile parlamış Elhaç Ahmet Efendi 
vardı. imparatorluk Hekimbaşısı (Sere
tibba-ı Cenab-ı Cihanhani Semahatlü 
Efendi Hazretleri) yeniden atandı (Ahmet 
Necip Efendi)?. Hekimbaşı asakir-i Man
sure ve Toptaşı Hastanelerine yeni he
kimbaşılarını atadı. Masarifat Naztrı so
ruyor; bundan böyle ilinuhaberler nasıl 
verilecek (ne vecble emir ve irade-i seni
yeleri müteallik olur ise o vecble icra-yı 
iktizasılazım geleceği) 

Meclisin görüşü ; Serasker Paşa'nın 
takririnden sonra mesele hemen meclise 
sunulmuştu Meclisin görüşleri takririn 
üstüne kırmızı mürekkeple yazılmıştır10 

Şöyle ki; askeri hastahanelere gerekli 
olan ecza-ı tıbbıyenin i.mali ve dağıtım 
düzeni dünkü gün (1 Mayıs 1837) topla
nan mecliste okunduktan sonra görüşül
müş, bu konuda cereyan eden müzek:ke
ratın raporunda: Bir müddetten beri ecza
ı ubbıyenin satın alınmasında ve sarfında 
haylı kayıp vuku bulmuş ise de Padi
şah'ın sayesinde eczabanelerin ilidas ve 
inşasından dolayı satın alınınada telefatın 

öqÜ:ne geçilmiştir. Ancak suret-i saıfı he
nüz layıkı.y.Ia )'Q~~a konulamamış. daha 
önceki usulde; ecza-ı tıbbıyenin suret-i 
tertibi ve teferruatın tanzimi her bir has
tahanenin hekimbaşılarına havale kılın
mış ise de imparatorluk Hekimbaşısı Ah
met efendi esbab-ı liyakat ve istikamette 
bulunması sebebiyle bundan böyle; ecza-

lere ve alaylara tabibierin s~çilmesi ve 
tayini ve aylığının tanzirni (hangi askeri 
sırufdan ise o sınıfın hekimbaşısının dahi 
bilgisi olarak) hekimbaşı marifetiyle ola
cak. Ayrıca kendileri bilcümle hastaha
nelere muntazam olarak aralık aralı!< gi
decek teftiş edecek. "Emr-i ferman haz
ret-i men lehü"l-emrindir denilerek bu 
karara Padişah iradesi soruluyor10• 

Padişahın emri: Mansure defterdarı 
bu takriri Padişah'a arzdtmiş11 

" •• bu hu
susun beyan edildiği gibi tayin ve icrası
na başlanılsın" diye Hatt-ı şerif yazılmış, 
Sadrazam da 2 Mayıs 1837 tarihinde "bu 
şekilde iktizasını icraya himmet deyu bu
yurdu" diye emir vermektedir. 1 I Mayıs 
1837 tarihinde de başmuhasebeye kay
dıyla Hekimbaşı efendi, gelen yerlere il
muhaberlerin yazıldığı kaydettirmişdir1 ı. 

ı tıbbıyenin tertibi ve dağıtımı, diğer la- -
\ı_\1, .rı,.. 

zım gelen teferruatın tamamlanması, as-
keriye için gereken eczanın tertibi karan B.O.A. Cevdet Sıhhıye 110:419. belge 110:3 arkası 

Meclisin görürünü bildirir yazı soıııı (kımıiZI mıirtıkkep) 
hekimbaşı marifetiyle olacak. Hastahane- ve Saıirozamın, padişahın iradesini bildirir hııyruldıısıı 
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YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE İLAÇ İMAL VE DAGITIM 
DÜZENİ 

Dersaadet'deki her ay vakte " ecza-ı tıbbiye ve 
hastahane hekimleri veya mevsimine diğer levazımat 

•ve ~ her üc ayda~ hastaların -+- cinsi, nevi bildirilen 
taşrada bulunan bir miktarına göre pusulalar yazılacaktır. 
alay hekimleri 

"'· Rastahanelerin Asakir-i Mansure (Devletlu Serasker Paşa) 
ve alayın bulunduğu Tophane-i Amire (Devletlu Damat Paşa) 
nezarete gelecek ______. Asakir-i Hassa-yı Şahane (Müşiri-i Hassa-yı Şahane Hz.) 

onayıatılacak 

Eczahane Müdürü 
Masanfat Nazırı 
pusulalan alıyor 

Osm.İmp.Hekimbaşısı 
__. ile __. gerekli takrirler 

(bilmüzakere, bittetkik, muayene yazılacak 

icabına göre harç ve tesviye ve imza) 

1- Gereken ecza-yı tıbbiyenin· 

mübayası için çağırma 

2- imal olunacak ecza için (hastahanelere 
pusulalar ( taşradaki alaylar için lazım 
olan ecza bu hastahanelerde imal 
olunacağından). 

Taşradaki alaylara nasıl gönde
riliyordu: Yukarıdaki belgelere göre 
hazırlanan ilaçlar yanında cerrahi mal
zemeler de yollanıyordu. Bu cerrahi 

~ (imalden sonra emirdeki miktar 
gönderilir) 

malzemeler şunlardı; bıçak, ustra, neş
ter, boynuz, makas, ustrunç, yara-şırın
gası, tenkiye şırıngası, sünger, panbuk, 
hükme , astar, tiftik, meşin. Ayrıca lis-
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telerde ilaçların konduğu kablar da zikre
dilrniştir. kutu-i kebir, kutu-yı sağır, bab 
kutuları, kağıt, kaba kağıt, kağıd-ı ebyaz 
(beyaz kağıt) , toprak kavanoz, toprak gü
veç, fıncan , ecza şişeleri , kalın şişe, ka
lın bir buçuk şişelik şişe, üç kıyyelik şi

şe, kan şişeleri, billur şişe. İlaç imal ve 
diizenlenmesi ile ilgili belgede ise taşra
daki alaylara gönderilecek ilaçların konu
lacağı kabiara da işaret edilmişti:r: "Kalın 
şişeler, keresteli ağaç .kut1Jlar, derunu taş
tan çömlekler (macun ve buna mikyas 
mualece için), bunlar tüfek vesair levazı
mat sandıklarına konacak, bu misullu 
sandıklar tedarik edilecek" denilmektedir. 

bu durum özetle şöyle ifade edilmiştir: 
9.XI. 1841 tarihli irade için takrir müsvette
sinde, imparatorluk Hekimbaşısının (Ab
dulhak Molla) öngördüğü çözüm; Gerek 
Saray-ı Hümayun Mabeyn Millükanesi ec
zahanesine gerek bil cümle Asakir-i Mun
tazama-ı Şahane hastahaneleri ve Dersaa
det ve taşrada bulunan alay ve taburlara 
verilmesi lazım gelen a'rak (kökler) ve ha
şaiş-i tıbbıyenin (tıbbi otlar) esnafdan mü-

' bayasından sarf-ınazarla (vazgeçilmiş) bu 
atların menba ve mekanı olan Bursa ve ha
valisi dağlarından istihsali için daha önce 
gereken yerlere bildirilmiştir. Mir-i rnuma
ileyh tarafından o havaliden toplattınlmış, 

eczahane am
barına teslim 

A~~~:s~~~c:~n V~=~~~ ~ "{ -~;.;:.;r,~ ::~. ~!=~~ İmJ:~ 
~,?.~ ... ,::::~'· :;..:i;e..~., ... ~-t-t . .>..· .. •• 

;:~e::~ :oup~!:tı~ı~:~- ~~.;:_~~~~:~·:~::.~ ~:r::·-:._:~ . . _.:·-.~:~:;;.ü ~:~açks~a!'; 
·.u;t.s•clıi· ::ı;;;",ı ·'c-: ~-,.., ~_,~.;_;... _;;,~ .. 

Osmanlı imparatorlu- ~-..,;,r~;~~ ·.-.;._.,_ ·:-~ gelen mas_arifa-
tı defterine ğu'nun askeri teşkilatında -·:><-:4 -~ .. ·-!~.,:~-;. ·'-:' ~;~ · ·· .·-:-

sarfedilen biiyük miktar- :·i~':t ... ~·~,~~ 2>:R-'? yazdırmış. 
lardaki ilaçların özel ec- ~,_.,_;.l~-~:ı~~-"i-~.:.:>•.w- 20.137 kuruş 
zahanelerden satın alın- ~~~~_.,o;~:,..s:...--,-;..~....,;. nakliyesi ile 
ması Çok Pahalıya mal ~.:Z,-i'~.J.h& : -~-. · beraber 25.137 . . _.,~-:::-~:-:>- .............. ~..J.i:Jo 
oluyordu. Bu sebeple €;,"!"!-:~.-.... :.ı~.-._, .-?.- ,;,.;_., kuruş olmuş. 
ilaçlatın imal ve dağıtı- -=~:r~-~·;..!~o. ~ı.?~ . Bunu gösterir 
m ında ba.Zı·--ı:edb.irlerin -o:~-?"-=-? z:;...._._, !~-'P' n· defter meclise 
alınmasına ihtiyaç duyu!- ~~~.;.~·,s::;.,:""·~ 1:(,~ gönderilmiş. 
muştur. I. lk olarak drogvla- ,:;:.-b.-o(:'·~;;,~_ ... "'='~ ~ t<--'.;p 1841 yılına ait 

~. ·!J{:~:. ;~~'!'-'tf· ·:-( , /)ı·· ·.. . 
rın Bursa ve havalesın· de- ··) - -· ' · ~~ ~"""-!'' · toplattmlan bu 

. ~;.;,.....r~~,_;,~--:::;~.:.:' -~-~-Y~:- ' ~,,_ otların sarfıru 
kl dağlardan toplattınlrna- -'li->~_; ... ı:_·~~ &,j_.~·--· 
sı kararlaştırılmış ve is- ~4 .. :-4--,ı::b"':i~..:. ;R-...:~. gösterir defter-

.;......:, . ~--:-~.:-.,.;:.•..;!.-~ ,, ~ ~-: lerin de tanzını· 
Pençı.yarlardan satın alın · · · · · · · ·- ":,' "" .,_ - >?::;...s --~1-;"•? ,.._.._,.il ···-~ -~-· . . 
masından vazgeçilmişti. -..,.:,;.-:..:·-:-:--- edileceği bildi-
1841 yıl~a ait bir bel- L----------·-__ .;.ı:_,.._·,.ı;_:· ____ ....Jriliyor12• Gö-

l? B.O.A. Cevdet Sılılııye no: 776 . 9XI./841 wrilıli, rüldiiğü gibi 
gede - 11crekcn droglarm Bursa du§larmduntoplawnldığım Hekimbaşı ta

bildiretı mıisvellesi. 

104 YENİ TIPTARiHi ARAŞTIRMALARI2-3, 1996/97 



rafından ilaç yapımında gereken droğlar 
Bursa ve havalisindeki dağlardan toplanı
rılmıŞ ve bu otların sarfiyauna ait defterler 
de yetkililere gönderilmiştir. 

SONUÇ 
Osmanlı İmparatorluğunun askeri teşki

latina gereken ilaçların iİnal ettirilmesi ve 
dağıtılması büyük çapta bir düzen gerektir
mekteydf. İmparatorluğun merkezinden en 
uzak yörelerdeki askeri alaylara kadar 
gönderilen bu ilaçlar, önce ihtiyaçların tes
bit edilmesi, sonra onların tedarik edilmesi 
ve salın alınanların paralarının ödenmesiy
le özedenecek kademelerden geçiyordu. 
Elimizdeki belgelerden öğrendiğimiz ka
darıyla önceleri İstanbul'daki ispençiyar
lardan saun alınan ilaçların bir kısmı saray 
teşkilau içinde imal ettiriliyordu. Daha 
sonralan askeri hastanelerde eczanebane
lerin açılmasıyla imalat buralarda yapılma
ğa başlanmıştır. Hazırlanan ilaçların dağı
umında önemli ölçüde zarar ve ziyan gö
rüldüğünden, gereken ilaçların istenmesi 
ve gönderilmesi kesin şartlara bağlanmış
tır. Bunların kontrol edilmesi yetkisi bir 
zaman Maltepe Askeri Hastahanesi He
kimbaşısına verilmişse de genellilde İnıpa
ratorluk Hekimbaşısının emrindedir. Daha 
sonralan ilaç imalinde kullanılan droğların 
Bursa ve çevresindeki dağlardan toplanı
rılmasıyla bu alandaki sarfiyat da düzen
lenmiştir .. 

Görüldüğü gibi bu kısa dönemde 1835-
40 yılları arasında Askeri teşkilat tarafın
dan tüketilen ilaç ve yardımcı maddelerin 
imal ve dağıtımı kendi içinde yapılan deği
şiklerle daha iyi ve faydalı bale getirilme
ğe çalışılmıştır. İlerideki araştırmalar bu 
konuya daha da açıklık getirecektir. 

DİPNOTLARJ VE KAYNAKLAR 

1- Başbakanlık Oı;manlı Arşivi, Cevdeı Sıhhıye 

No. 115. 
Belge No. 1; 7.XI.I828 tarihli ıakrir. "Ali Kulu 

Mustafa Behçeı " mUhUrlU (Hekimbaşı Mustafa 
Behçeı Efendi, ırı. defa Hekimbaşılığı 1823-
1834) ... Silisıre qınibine mukıezi olan ecza ve edvi
yenin irsaline dair vUcud eden ilmuhaberler mantu
kunca iki sandık ecıa-ı ispençiyari Enderun kullan 
marifetiyle imal ve ıanzim olunup takririne merbuı 
takdim eylediği defter olduğu Uzre fıyat-ı sabıkaJan 
vazolunarak yalnız 1264 kuruluşa re.~ ide olmağla 
itası hususunda emir hazret-i men lehU'I-emrindir" 
denilerek Silisıre'ye g~nderilecek ilaçlann saray gö
revlileri tar.ıfındun yapıldığı zikrediliyor. 

Belge No; 2: 1 2.Xıı. 1828 tarihli Lakrir , silisıre 
c.anibine irsali irade huyurulan iki sandık ecza ve 
edviye-i ispençiyar, enderun marifetiyle imal ve 
tanzim olunmu§ fiyaıtarı tesbil edilerek ıoplam pa
ranın Serelibba-i Sulıani tarafından bir ıakrirle is
tendiği zikrediliyor. Toplam olarak 1264 kuruşun 
seferiye akçesinden verilmesi için ferman isteniyor. 

2- B.O.A. Cevdet Sıhhıye No. J 15 
belge no. 3. enderun tarafından imal edilen ilaç

lar için gereli eczamn lspençiyar Fr.ınçeı;ko marife
tiyle mübayyaa edildiği zikredilen belgede uzun bir 
drog listesi var. Bu listede; Mürver çiçeği, papatya 
çi~eği, sinameki, ravend, kudret helvası, frenk çayı, 
ada çayı, Temirhindi, kı na kma , zamk- ı arabi gibi 
bitkisel droğlar, kın m tartar, mağnesia, kükUrı çiçe
ği , ingiliz ıuzu, nişadır ruhu, zaç suyu, kurşun sir
kesi gibi madensel dro~lar, sarmısak macunu, kabız 
hapı, Usıübeç merhemi, ıaılı merhem, hava civa 
merbemi, baldıran yakısı, civa yakısı, pehlivan ya
tası gibi hazır ilaçlar ve ağaç kuıu, ıeneke kuıu, şi
şeler, büyük ve demir sandıklar gibi ambalaj malze
rnesi yer almaktadır. 

3- B.O.A. Cevdet sıhhıye 878 
Bele.e No. ı. X.l829 tarihli." .. Asakir~i Mansurei 

Muhammediye'nin hastalarına İspençiyar Fransız 
Kohen'den alının ecza ve edviyenin defteridir.." de
nilmekle ve bunlar liste halin'de verilmektedir, kud
ret helvası, hıyar§enbe, günlük, hatmi kökü, ingiliz 
tuzu, gUherçile ıuzu, kırımıartar gibi droğlarla, lo
kman ruhu, amber ruhu zaferan hUiasası, ıolu şuru
bu, bel yakısı, pehlivan yakısı, üsıübeç merhemi gi
bi hazır ilaçlar da yer almaktadır. 

Belge No 2; Hekimbaşı Mustafa Behçeı efendi
nin takiriri,yukardaki ilaçların listesi ve fıyaıını bil
dirdikten sona " .. i§bu 1245 senesi cemaziyelevve
linde mecmu edviye masarıfaıı yalnız 2384 kuruşu 
reside olmağla esbabının yedierine verilen pusula-
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ları mucibince herbirine Saadetlu nazır efendi 
hazretlerinin marifetiyle ita buyurulmak muhav
vel-i rey-i alileridir" denilmektedir. 

4- B.O.A. Cevdet Sıhhıye no. 141; Cemazi
yelevvel 1250 (IX.I R34) ayına ait askeri hasra
hanelere gerekli ilaçların lisıelerinin yer aldığı 5 
belge var. 
· Belge no. 1. Altıncı alay için verilen ecza, is
pençiyar Dimitri'den alınan ilaç bedeli ı 166 ku
ruş. 

Bele.e no.2. Mabeyn hastanesine verilen ecza 
ispençiyor Françesko tararından verilen ecza- ı 
ubbıye, ilaç bedeli 5433 kuruş. 

Bele.e no. 3. Yiıminci alaya, Bab-ı Hazret-i 
Seraskeri olan 1. livanın ikinci alayına , Necip 
Pa~a hazretleri tahı-ı livasında kain birinci ve 
ikinci alaya, lspençiyar Dimitri'nin verdiği ecza
ı ııbbıye, ilaç bedeli toplam 12762 kuruş. 

Belge no 4. Mühimmat- ı idaresinde bulunan 
alaylara tabibieri marifetiyle istenen eczanın 
meblağı ve cerrahiara verilen eczanın meblağı 
4818 kuruş. · 

Belge no 5. Yukardııki hastahaneterin tek tek 
dökümü yapılmış, satın alınan ilaçlann bedeli
dir. Hasıahanelere gereken ilaçlar yazılmış ve 
toplam bildirilmiştir. Masarifat Nazırının ikıizası 
Himmet buyurula deniyor. 25.1X.I834 tarihli. 
Yukarıdaki her 5 belgede ilaç listeleri yer alıyor. 

5- B.O.A. Cevdet Sıhhıye No. 141. Belge 
no./. Esscyid Abdurrahman Nafiz mühürlü. Pa
dişah"a yazlan arz tezkeresi. Hastahanelere ce
maziyelevvel 1250 yılında satın alınan ilaçlar 
listesi özetleniyor. Bu ıakririn üzerinde kıımızı 
mürekkep ile Mansure Hazinesi defterdarının 
irade takriri yer alıyor. Burada arz tezkiresinde 
yazıldığı gibi hastanelerine harcanan ecza- ı tıb
bıy.e babasının Mansure Hazinesinden verilmesi 
U)!gun ise de irade soruluyor. Arz tezkiresi nin al
tında Sadr.ıiamın-emri yer alıyor; Mansure Ha
zinesi Defterdarının takdirinin Padişah'a arz 
edildiği, ilaçların tutarının ödenmesi konusunda 
Padişah'ın iradesinin çıktığını ve meselenin İcra
sına himmet huyurulması emrediliyor. 

6- B.O.A. Cevdet Sıhhıye 419. 
Belge no. 1. 3 Safer 1252 (20.V.l836) tarihli 

ilk takrirde " .. ll Muharrem 1251 (9 Mayıs 
1835) tarihinden beri Mansure zimmeti defterine 
ilaç dağıtımının düzenlenmesi işlenmiş .. " şimdi 
soruluyor (Mayıs 1836) düzen o deftere göremi 
yapılsın diye, 

7- B.O.A. Cevdet Sıhhıye 419. 
Belge No. 2. Safer 1252 (Mayıs 1836) takrir 

belge no l 'in üzerinde yer alıyor. aynı mealde 
Asakir-i Mansure alayları müşirine havfilc edilmiş 
takrir. 

8- Hekimbaşı Ahmet Necip Efendi, Sultan 
II .Mahmud'ın Hekimbaşısı olup 111.1837-V. J 839 
tarihleri arasında hekimbaşılık" yapmıştır. 

9- B.O.A. Cevdet Sıhhıye 419. 
Belge No. 3. Yeni hekimbaşı atandıktan sonra 

ilaç dağıtım düieninin nasıl olacağını Ser.ısker Pa
şa ve Masarıfat Nazırı tarafından sorulduğunu bil
diri takrir. 

10- B.O.A. Cevdet Sıhhıye rio. 41~ 
Belge No. 3. Arz tezkiresinin üstUndeki kıımızı 

mürekkep ile yazılmış, Mansure Hazinesi Defter
darlığı meclisinin görüşünü bildiren yazısı. 

I 1- B.O.A. Cevdet Sıhhıye no. 419 
Belge No.3. Arz tezkiresini n arkasındaki Sadra

zamın buyruğu. 
· 12- B.O.A. CevdeL Sıhhıye no. 776, 23.N.I257 

(9.XI.1841) tarihli arz tezkiresi müsveıtesi. He
kim başının (Abdülhıık Molla 1839-1845) Bursa 
havalisi dağlarından drog ıoplatıırdığını zikreden 
evrak. 
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