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~.jtte Dr. M~zhar Osman'ın 1917 tarihinde yazdığı bir reçete yer
cı lıyor. Reçetenın a~t?tinde "Şişli Hastanesi Sertabibi (Baştabibi),
Haydarpaşa . Hastanesı Emrazı Asabiye ve Akliye (Akıl ve Sinir
Hastalıklan) Muallimi" olduğu belirtilen Mazhar Osman hastasına
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.. melankoli" teşhisi koymuş. Ön kısmında latince arka kısm~da ise eski
Türkçe ile tarifini yaptığı reçete, o dönemin eczanelerinden Beşir Kemal
tarafından yapılmış .
Reçetenin sonunda ise şu bilgiler basılı: "İstanbul'da Divanyolunda
Firuzağa Camii karşısındaki muayenehanesinde Cuma ve Pazardan
maada hergün öğleden sonra hasta kabul eder. "
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.. Aldanmayınız!
Bütün dünyada en birinci diş
suyu. Paris Tıp Akademisi yalnız
bunun istimalini tasvip etmiştir:
DENTIFRICE de BOTOT.
Sıhhat için pek menfaatlidir.
Diş etlerine kuvvet verir. Dişleri
ve beyazlığını muhafaza eder.
Botot'nun diş tozu kinkina ve
mercan ile imalolunur. Bütün
dünyada meşhurdur.
En şiddetli diş ağrılarını tedavi.
eder. Kokusu gay-et güzeldir.
Botot' nun sabun ve dan tefrislerini pekina ve latif oldukları
herkesin malumudur.
Hakiki B otot' dan tefris suyu
şişelerinde baladaki (yukarıdaki)
Botot imzasına dikkat edilmelidir.
Tekrnil büyük mağazalarda
bulunur. Memaliki Osmaniye ve
Yunanistan için yegane acentesi
Galata'da Yordan Hm'mda 6. numaradadır. "

"Bizde reçe'te usulü, Sultan Mahmud zamamnda bb mektebinin
açılmasıyla başlamıştır. Bundan evvelld deıirlerde hekimler ilaçlan ya
kendileri ~izzat yaparlar veya bir tezkereye yazarak şamdlerlne yaptınrlardı. Daç yapmakta mümaresesi olanlara spiçyar denmekte idi. Bu
kelime, yerini, meclisi umuru tıbbiyenin teşekkülünden sonra 'eczacı'
kelimesine bırakmıştır .
Reçete haldcındaki ilk kayda, 21 Ramazan 1259 tarihli Takvim-i
Vekayi'de, Sultan Mahmud'un tıb mektebinde imtihanda bulunduktan
sonra mektebin kayıtlanm tetkilc ettiğini bildiren yazıda rastlanmaktadır.

(... ) Beledi ispençiyarhk

sanatının icrasına

dair nizamnamede reçete

hakkında muhtelif maddeler bulunmaktadır. Buna nazaran Mekteb-i

Tıbbiye-i Şahane'de mukayyed ve resmen her bir eczanede bulunacak
resmi, cetvelde yazılı etibba ve cerrah ve baytarlardan birinin imzasıyk
imzalanınış olmadıkça hiçbir reçetenin yapılmaması; her reçeteye bir
numara konarak. Umuru Tıbbiye Nezareti tarafından sah ve imzalı olarak

verilmiş olan bir deftere numara sırasıyla' kaydedilmesi; ilaçlann ağzı

mühürlü olup üzerinde filan kimse için, şöyle istimal oluna, kaydolunmuş
etiketiyle verilmesi ve reçetelerin aslımn eczanede muhafaza edilmes'
lazım gelmekte idi.
1279 yılında verilen bir kararla reçetelerin numaralanarak deftere
kaydedildikten sonra sahibine iade edilmesine cevaz verilmiştir.
Reçeteler her lisanda Latince, Fransızca, İtalyanca, İngilizce yazılırdı.
Tedrisatın tıbbiyede Türkçe olarak yapılmasından sonra reçeteler Türkçe
yazılmaya başlanmış ve müfredatı tıb kitaplanna Türkçe reçete numu~eleri konmuştur ...
Dr. Sedat Kumbaracılar. "Türkiye'de Reçetenin Tarihçesi." Dirim.
(Şakird: öğrencI. stajyer. mümarese: ustalık , meclisi umuru tıbbiye: tıp işlet(
kurulu . be~edi ispençiyarlık: belediye eczacılık . mukayyed: kaydedilmış
etibba: hekimler.. sah: dOğrudur onaylı. istimal: kullanma.)

