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On dokuzuncu yüzy~l~n ba~lang~c~~Osmanl~~imparatorlu~unun
çok dü~kün zamanlar~d~r. Hükümdarl~k makam~nda Osmano~ullarm~n me~hur delilerinden olan Dördüncü Mustafa bulunuyordu.
Onun kendine bakacak hali dahi yoktu. Bu yüzden memlekette
her ~ey ve bu arada soysal yard~m te~kilat~~da felce u~ram~~t~.
Sokaklar dilenci ile dolmu~tu. Sakatl~klar~n~, körlüklerini, vücutlerindeki cerahatl~~yaralar~~meydana ç~kararak veya sahte sefalet
levhalar~~icadederek gelenlerin geçenlerin ac~ma hislerini uyand~rmakla geçinmek ve kazanmak istiyenler say~lam~yacak kadar
ço~alm~~t~. Memleketin dört bir taraf~ndan kalkan i~sizler dilenmek üzere büyük ~ehirlere ve en ziyade ~stanbula ko~uyorlard~.
Dilencilik yanl~z çal~~mak kudretinden mahrum insanlar~n geçinebilmeleri için mecburen yapt~klar~~ i~lerden de~il, hatta sa~lamlarm dahi tuttuklar~~bir san'at olmu~tu.
Halk bunlara aldan~ yordu. Onlara sadaka diye para veriyordu.
Hele Türkler, dilencileri yard~ma lay~k fakir diye bildikleri için,
onlara bol bol yard~mlar ediyorlardi. Bu yüzden rumlardan pek
ço~u kendilerini sakat göstererek dilenmek üzere Türk mahallelerine yay~llyorlard~~ve büyüklerin kap~lar~ndan ayr~lm~yorlard~~[1].
Durum o derece çirkin idi ki ~stanbula ba~tan ba~a sefalet
yeri denebilirdi. Çal~~andan ve al~nteri ile kazanandan çok dilenen ve avuç açan vard~.
~l] «Rum tctifesinden sair makule.. ile islam mahalldtmdan ve rical kap~lartndan devri ebvap ve taciz etmelerinin meni hususu sabika Istanbul ve tevabii Rum patri~i olan Krikos nam patri~e emrolundu~u üzere ten bih ettikte..»
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Saray, durumu düzeltmek istedi, dilencileri ortadan kald~rma~~~
dü~ündü. Derya Kaptan~~Kara Haf~z ~smail Pa~aya, ~stanbul Kad~s~na, Galata Kad~s~na, Yeniçeri A~as~na, Hassa Bostanc~ba~~s~na,
Topçuba~~ya, Galata Voyvodas~na hükümler ç~kard~~(Muharrem-1220 - 1806). Dilencilerden sakat ve kör olanlar~ n taphanelere
ve hastanelere al~nmas~ n~, eli aya~~~tutanlar~n da vilâyetlerine
yollanarak çar~~~ve pazar yerlerini dolduran sefillerin te~kil ettik
leri çirkinliklerin önüne geçilmesini istedi [1].
Mevcut taphanelerle hastaneler alabildikleri kadar hasta ve sakat dilenci ald~lar, sa~lamlar ~stanbuldan uzakla~t~r~ld~lar. Ayr~ca
Rum ve Ermeni Patrikhanelerine de fermanlar gönderilerek onlar~n
da kendi milletlerine mensup olan dilenci hastalar~~kendi hastanelerine almalar~, çal~~~ p kazanabilecek kudrette olanlar~n da toplatt~r~l~ p memleketlerine gönderilmeleri istendi. Verilen emirlerin
tesiri gev~edikçe tekrar olundu. Fakat patrikhaneler i~i ciddi
tutmuyorlard~, hastanelerinin bu i~e kifayet edemiyece~ini söylüyorlard~ .
Rumlar~n ve Ermenilerin Galata, Beyo~lu, Yedikule ve Narl~ kap~~taraflar~nda ayr~~hastaneleri vard~. Buralar ~üphesiz devletin kontrolü alt~nda bulunuyordu ve baz~~ kayitlerle ba~l~~idiler.
Patrikhaneler biribiri ard~nca gelen fermanlar~~görünce bunlardan
istifade ederek hastanelerini büyültmek, her türlü kontrolden
kurtararak serbest bulundurmak ve bunun için de baz~~imtiyazlar almak dü~üncelerini takibe koyuldular. Saray verdi~i emirlerde [2] Esvak ve pazarda o makule illeti müzmine eshab~n~n
müsahedesi ser'an ve tab'an iras~~nefret etmekte oldu~unu söylüyordu. Patrikhaneler i~e giri~tiler, bunun sonu hastanelerini
devlet kontrolünden kurtar~ p onlara tam bir istiklal ve hürriyet
imtiyaz~~temin etmek oldu ve reaya hastaneleri yak~n y~llara kadar ellerinde bulundurduklar~~imtiyazlar~~bu vesile ile ald~ lar.
Y~llarca tan~nm~~~olan bu imtiyazlarm verilmesinde Hekimba~'nin çok tesiri oldu~unu görüyoruz. Hekimba~~l~k mevkiinde, o
vakit, Mustafa Behçet Efendi bulunuyordu. Bu onun ilk Hekimba~~l~~~~idi. Sonradan pek çok hareketlerinden de anla~~laca~~~
üzere Mustafa Behçet Efendi t~p medreselerimizin durumundan
memnun de~ildi. Bu medreseler çok gerilemi~ti. Ortaça~~sonlar~ nda meydan alan ve o zamana kadar pek çok ilerlemi~~olan
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t~bb~~cedit bu medreselere girememi~ti. Te~ rih ilmi ancak çok
eski bilgilerle yaz~lm~~~olan kitaplardan okunuyordu. Halbuki
yeni tababet te~rihe dayan~ yordu. Tatbik~~ameliyat ve tecarip
için gerek mürazadan ve gerek maslahat~~te~rih gibi baz~~avar~z~n hülulü cihetile Asit anede mevcut olan medarisi t~bbiye bu
maslahata elvermiyece~i [1] ni anlam~~t~ .
Avrupadan gelen tabiplere de inanç gösterilmiyordu. Bunlar~n
tehalüfü emzaç ve keyfiyeti iklim ve mevki hasebile kali çok
mevadta hata ettikleri bittecriibe anla~~lm~~t~ . Bu kanaatler dolay~ sile Rum hastanelerine verilen imtiyazlarla beraber onlara
ayr~ca t~p teallümhanesi açmak gibi bir imtiyaz da bah~~ve ihsan
buyruldu.
Rumlar~n temin etti~i bu geni~~hürriyet üzerine onlar~n vücuh
ve müteneffizlerinden sadakat ve kabiliyet cihetile ehliyet ve
dirayetkcir ve bu misillu fünun ve maarif e heveskcir bir naz ~r
nasb~n~n [1] i~leri kolayla~t~raca~~~dü~ ünülerek böyle bir adam
arand~. O zamanlarda Bu~dan Voyvodas~n~n karde~i olan Dimitra~ko Meroz' un bu makule fünun ve maarif e heveskâr oldu~u
ö~renildi. Onun bu hususa müdir ve naz~r tayin k~l~nd~~~~surette
müddeti kalile zarf ~nda fenni t~ pta esbab~~hüner ve mani etin
teksiri emrine dikkat edece~i anla~~ld~~ve rumlar~n hastaneleri ve
tabip teallümhaneleri ~çin Dimdra~ko naz~ r ve müdür olarak
tayin olundu.
Bu i~lerin reaya hastanelerine temin etti~i faydalar~, yine
Ba~vekâlet Hazinei Evrak~ndan ald~~~ m~ z ayni vesikaya güre s~ral~yoruz:
Talimhane ve bundan böyle tertip ve tanzimi lâz~mgelen
hasta ve tabiphanelerde maslahat tekaddümele rine dair hususlar~n cüz'i ve külli nizamlar~~maddesinde milletçe memur bulunan beyzadei mumaileyhin reyine mutavaat edilecek.
Mesalcini reaya olan kangi mahalde olursa olsun kezâlik
müceddeden hastane ve fünunu maarif talimhaneleri in~as~na
ve gerek kadimden bulunan hastanelerin tevsi ve tamir ve termimi maddelerine civarda bulunanlar~n davas~~ve behanesi ve
sair bu misillu vesayil ile vechen minelvücuh zabitan taraflar~ndan taarruz ve mümanaat ve akça ve aidat talebile rencide
k~l~nm~yacak.
Her ne bahas~ na olursa olsun zabitandan hiçbir fert
hastaneler derununa duhul etmiyecek.
[1] Ba~vektilet Hazine! Evrak~~ - S~hhiye ve T~bbiye dosyalar~~ - No. 304
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Marizlerden resim ve aidat namile bir akça ve bir habbe
al~nm~ yacak.
Siz fildn~ n heldkine kasdettiniz diye bu tabiplere ifti~a
ile zecir sevdas~ nda olanlar tedip olunacak.
Hastanelerin bulunduklar~~mahalle nazaran birer nef er
zabit kap~s~nda bekleyip baldda münderiç ~araiti icra ile naz~ m reyinden ta~ ra hareket edilmiyecek.
Hastaneler derununda mürd olanlar~ n mallar~na beytülmal taraf ~ndan vaz~yed ve müdahale olunm~ yacak.
Evrak hazinesinden ald~~~ m~z vesikalardan ç~kar~l~p yukarda
aynile yazd~~~ m~z maddelerle reaya, yaln~ z hastaneleri için de~il,
tabip teallümleri ve sair maarif tedris eden yerleri için de imtiyazlar elde etmi~~oluyorlard~. Dimitra~ko' ya memuriyeti hakk~nda balds~~hatt~~hümayun ile müve~~ah olarak ayr~ca da emri
~erit verilmi~ti.
Bu imtiyazlar senelerce devam etti. Devlet memurlar~~buralara u~r~ yamazlard~ . Imtiyazlar~n verildi~i 1806 senesinden 31 y~l
sonra dahi Osmanl~~devletinin ayni imtiyazlara hürmet etti~i görülmü~tür: 1837 de Hassa Mü~ iri Fevzi Ahmet Pa~a'ya Galata
Mollas~ 'na ve Ebniyei Hassa Müdürü Abdülhalim'e verilen bir
emirde katolik patri~i Karabet taraf~ ndan Beyo~lu haricinde bir
hastane yap~l~yorken, bu hastanenin müte~ebbisleri rahats~z edilmi~~olmal~~ ki, milleti mersume taraf ~ndan akça ahz~na cür'et
olunmak ldz~ mgelirse mü tecasirlerin bittahkik haklar~ndan ge/inece~i bildirilmi~ti.
Ve görülüyor ki Osmanl~~ saltanat~~ memleketin as~ l halk~~ aleyhine olarak yaln~ z ecnebilere de~il, tebaas~ndan bir k~sm~ na da
imtiyazlar bah~~ve ihsan ediyordu..

