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MÜZE ECZANE

ir arkadaş grubuyla Balkanlara yaptığımız
gezide yolumuz Hırvatistan ve tabiatıyla
Dubrovnik’e de düştü.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde her yıl belli bir
bedel ödeyerek Osmanlının korumasını sağlayan
ve bu yolla limanlarından güvenli olarak ticaret
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Dubrovnik’e ulaşınca kısa bir şehir turu yaptık.
Rehberimiz eski şehir içinde dünyanın en eski
eczanesinin bulunduğunu söyledi. Daha sonra
gezintiye başladık. Tabii ilk önce kalesi ve onun
içindeki eski şehir bölümünden başladık. Etrafı geniş bir kanalla çevrili olan yüksek duvarlı kalenin
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yapma olanağını sürdüren bir idaresi varmış.

MÜZE ECZANE

içine köprüden geçip giriliyor. Her taraf taş binalar
ve yollardan ibaret ve etrafta kafelerle bazı önemli
markaların mağazaları vardı. Girişin hemen solunda pek büyük olmayan bir katedral binasını gördük.
Ancak herkesin pek dikkat etmediği bir dar sokak
girintisi katedralin yanından içeriye kıvrılmaktaydı.
Sokağın başında ‘pharmacy’ tabelasını görmek ilginç geldi. Oraya yönelip devam edince katedralin
iç bahçesine girdim ve hemen solda modern eczaneye ulaştım. Eczacı hanımla çalışmaları hakkında
sohbetimde eczanenin faal olduğunu, bahsedilen
eski eczanenin materyallerinin daha içerideki müzede bulunduğunu söyledi.

eski yıllardan kaldığı belli olan reçete kayıt defteriydi. Hazırlanmış olan preparatların formülleri tek tek,
düzgün, okunaklı bir şekilde divit kalem benzeri bir
şekilde kayıt altına alınmış.
Yaklaşık 700 yıl öncesindeki meslektaşlarımızın
kullandığı malzemeleri görmek ve mekanları ziyaret
etme şansını yakalamak bu gezinin ilginç bir özelliğiydi benim için. Umarım Dubrovnik’e yolu düşen
meslektaşlarımız da bu fırsatı kaçırmayacaklardır.
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Müzedeki eczane bölümünde fotoğraf çekmenin
yasak olması daha düzgün görüntülemeyi engelledi
ancak bir poz için izin alabildim. 1317 yılında kurulmuş olduğu söylenen müze eczanede; majistral ilaç
imalatı için havanlar, droglar için değişik kavanozlar, suppozituar kalıpları, teraziler, ilginç damlalıklar
sergilenmekteydi. Bana ilginç gelen şey ise, çok
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1317 YILINDA KURULMUŞ
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