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ZOEROS PASA'NIN . .. .. .. _, . -. 
PARIS DONUŞU TAKDIM ETTIGI RAPOR 

Doç. Dr. Nuran YILDIRIM <~ı 

ZOEROS PASHA'S REPORT PRESENTED TO THE SULTANATE ON HIS RETURN 
FROMPARIS 

The O ıtomart Empire cflspuıched a committee consisıing of Zoeros Pasha, the presideııı, Dr. Hüse
yin Remzi and veteriııarian Hüseyin Hüsnü, who were members senı to learn how ıhe method of ıhe 
vaccination of rabies was pracıiced in Paris in 1 886. 

Zoeros Pasha relates their studies in Paris, as well as his idea on the novelıies he observed there 
and comments on the advantages of them in case of application in the Empire, in his report daıed De
cember 29th of 1886, prepared on his returo from Paris. 

Zoeros Pasha aı'lcJ. Hüseyin Hüsnü Bey learned the vaccination pracıicc, attending Pasteur's labo
raıory. Zoeros Pasha studied bacteriology for three months und Hüseyin Remzi atıended the lubora
ıory of "Jardin des Plant.es" in order to dosome zoological researches. When Pasıeur wcnı on v~cati
on, Zoeros Pasha provided for Hüsnü Bey to attend the Yeterinary School in Paris and dirccted his 
attenıion ıo the anthrax vuccination found by Pasıeur. Hüseyin Hüsnü Bey and Dr.Hüscyin Remzi 
Bey composed a book bascd on their transluıions on the subjecı.Zoeros Paslıa ulso menıions in his re
port the following topicson which he says he could report, if desired : 

1- New meıhods of treatment applied for heart and lung diseases. 
2- The most effective prophyluctic methods and saniıary precuuıions on the epidemic and infecti

ous diseases. 
3- lmprovemenı planned for ıhe Imperial School of Medicine. 
4- Use of anatomy in finding out criminuls, in order to help the potice rorces. 

KEY WORDS: Zoeros Pashu; rabies vaccination; anthrax vaccinaıion; bacteriolology; Oııoman 
medicine. 

II.Abdülbamid, Pasteur'un keşfettiği 
kuduz aşısını öğrenmek üzere, Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane hocalarından · zoeros 

Paşa• başkanlığında, Hüseyin Remzi ve 
Veteriner Hüs.nü beylerden oluşan bir 
heyeti Paris'e gönderrnişti. 

Rahmetli Hocam Prof.Dr.Bedi 
N.Şehsuvaroğlu, Zoeros Paşa'nın Pa
ris'ten Serettibba-yı Hazret-i Şehriya: 
ri'ye (padişahın özel he.kimi) gönderdiği 
ve bir sureti Anabilim Dalımız Aeşi
vi'nde bulunan . arizasını yayımlarnıştır. 

Zoeros Paşa bu arizasında; özel bir ho-

cadan aldığı bakteriyoloji derslerini ta
mamladığını, Pasteur'ün bir önceki ak
şam Paris'e döndüğünü, bu ayın sonuna 
kadar onun derslerine devam edeceğini, 
ekim sonunda arkadaşlarıyla birlikte 
yola çıkıp kasımın ikinci haftasında İs
tanbul'a geleceğini ifade ettikten sonra 
aşılı tavşanların İstanbul'a naklindek.i 
zorluklara değinmekte ve alması gere
ken araç ve gereçler için para 
istemektedir. İçeriğinden, bu mektubu n 
1886 ekiminin ortalarında yazıldığı an
laş~aktadır. 

(*) i.ü. Tıp Fak.ültesi Deonıoloji Tıp Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

THE NEW HISTORY OF MEDICINESTUDIES-1, 1995 91 



Ç661 'ı-niV1VW'Hil.SV~V IHI~V.Ldll.IN3A C:6 



Prof.Dr.A.Süheyl Ün_ver de Hüseyin 
Remzi'nin Paris'te yaptığı çalışmalan 

anlatan hatıratını yayımlamıştır. 3 

Zoeros Paşa'nın Başbakanlık Os
manlı Ar~ivi, Yıldız Tasnifi Mütenevvi 
Evrak, No:25/ l de tespit ettiğimiz, 29 
Aralık 1886 tarihli raporu konuya yeni 
boyutlar kaz~ındıracak bilgiler içermek
redir. Bu raporda Zoeros Paşa, kendisi
nin.ve arkadaşlarının Paris'te neler yap-. 
tıklarını ayrınt ı lı olarak vermekte, gör
düğü yenilikler hakkında fikir beyan et
mekte ve özellikle şarbon aşısuun Os-. '\,.. 
manlı Imparatorlugu'nda uygulanmasını 
önererek sağlayacağı yararıara dikkati 
çekmektedir. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de bir 
bakteriyoloji laboratuvarı kuı;ulması 
için gerekli araç gerecin bir kısmını da 
beraberinde getiren Zoeros Paşa, İstan
bul'a döner dönmez hazırladığmı tah
min ettiğimiz bu raporunda, Paris'teki 
incelemeleri ve edindiği yeni bilgiler 
doğrultusunda İstanbul'da yapılmasmı 
istediği yenilikleri şu şekilde ifade edi
yor:4 

"Padişalıuı iradesi iizerine, Mösyö 
Pasteur'iin ke~fl olan kuduz aştiamasi
nı ve tedavisini görmek ve öğrenniek 
ve adı geçen Profesör'e, Padişa!ı tara
findan ilısan buyrulmuş olan nişam 

· vermek ve teslim etmek üzere iki arka-
daşımla 10 Haziran'a doğru Paris'e 
geldik. Ertesi giinü sefaretimize gide
rek Sefir Paşa ile görüştiik. Pasteur'e 
ni§anı teslim etmemiz için yazarak bil
gi vereceklerini söylediler. Beş on gün 
bekledikten sonra bir haber atamadık 

Paşa Hazretleri Mösyö Posteur'e yaz
mak fikrini, Frwısa Hariciye Ne-:areti 
yoluyla Mösyö Pas/eur'e bilgi l'(lrilme
si şeklinde de,~iştirmiş. Bi:::im bundan 
haberimiz olmadı.~ı i~·in ve zaten Ko
misyonumuz Juikkmda irade lmyuml
du,~u zamandan beri Pariste memuri
yetimiz ile ilgili haberler yayımfanmış 
hatta Mösyö Pasteur hile geldi.~imizi 
.~azete/erden ö,~renmişli. Mösyö Pm·te
ur ile tamşıklı,~ım oldu,qundan, vakit 
kaybetmeden kendisi ile göriişerek, ni
şa/11 teslim ettin?. İki giin sonw da 
Müessesat-ı Hayriye-i Pasteur (Paste
ur Enstitiisii) için gönderilen on bin 
fi·ankı komisyon -ı mahsusa vererek 
makbuz senedini aldım. Mösyö Pasleur 
bizi feFkalade özel hir hiirıııetle kabul 
ederek teşekkiir/erini söziii olarak bil
dirdi. Kendilerinin /ıazırladı.~ı özel bir 
arizayı Padişalw takdim edilmek iize
re, Seretibba-yı Hazret-i Şehriyarı pa
şa hazreel erine po s ra il e gönderdi m. 
Padişalwı hu hai~ışı ile gönderdi,~i ni
şanın, Paris'te olumlu etkileri göriil
müş ve herkes taı·c{findmı rakdir edil
miştir. 

Aynca, Padişah Hazre/lerinin, özel 
görevliler göndererek bi/imse./ geliş
meleri takdir etmelerinden ve Devlet-i 
Aliyye'nin Avrupa devletleri gibi maa
rife yöne/nıesinden nıemnım olduklan
m müşalıade eyledi,~inıi arz ederim. 

Nişam teslim etli,~imiz günden iti
baren arkadaşım Dr.Kaymakam Hüse
yin Remzi Bey ile her ~;iin Mi.isyö Pas
teur'üi1 ameliycJtlıanesine (lahoratuva
nna) devama başladık. Bir kaç gün, 
Mösyö Pasteur'iin aşılama usuliinii et-

THE NEW HISTORY OF MEDICINE STUDIES-!, 1995 93 



raj7H:a incelediğimde, konu ile ilgili 
başka bilgilerin de öğrenilmesi gerek
r({{i kanaatine ııarcl1m. 

Başka bilgilerden kastım, bakteri
yoloji acimdaki ilim şubesidir. Bakteri
yoloji, tıp ve tedavinin bazı esas ve 
erkôn1nı ramamen de,~iştird(~i gibi, 
özellikle bula-şu:1 hasralıklarm yayıl

masmda kabul edilen usul ve kuralları 
da tamamen değiştireceği anlaşılıyor. 

Henüz, Mema/ik-i Malırı/sa -i 
Şii/ıane'de hiç bir tabibin bakteriyoloji 
bilgisi yoktur. 

Bu ilim yüksek okullarda resmen 
okululmak istense bir selle ve belki da
ha çok derse de1ıam etmek "icab eder. 
isranbul'dayken de, Sadrazam Hazret
lerine ve Serettibba-yı Hazret-i Şehri
yari'ye arz ettilfim gibi Paris'e gelişi
miz derslerin tatil zamamna tesadiif et
mi:ıtir. Hatta Paris'e ıılaşllktan on beş 
giin sonra Mösyö Pasteur, her sene 
yaptığı gibi bir köye giderek ekim orta
larına do,qru Paris'e dönmüştür. Bu ta
til zamamm boş geçirmeyip istifade et
mek için, önceden hukukum olan Fran
sa S1hhat-i Umumiye Meclisi Reisi ve 
t1p okulunun en qıeş.f_ıül· nıuallimlerin
den Mösyö Provalder ve Karantinalar 
Müfettişi Mösyö Prost vas1tas1yla, iü:
retle özel bir ·mfwllim bularak, Mösyö 
Pasreur'un ameliyathanesinde iiç ay 
hakreriyo/oji tahsil ettim. 

Kullan bunu tahsil ile meşgul oldu
'~ımı sırada arkadaşlamnclwı Dr.Kay
makam Hüseyin Remzi Bey, Mekıeb-i 
Tıbbiye-i Şôlu1ne'de tedris ile mükellef 
olduğu ilm-i hayvwwt (zooloji) dersi-

94 

nin bazt teferntatf/11 inceleyip rcımam
lamak üzere, "Jan/in de Plcinte" deni
len iinlii redrislwnenin laboratuvar
Iarına devam etti. Hatta benim gibi üc
retle özel bir hoca rwup gerekli dersle
ri aldı. ikinci arkadaşım, ameliyat-I 
cerrahiye-i baytariye ve reksir-i hayva
not muallinıi Kaymakam Hiisnii B ey'e 
gelince, Mösyö Pasteı.ır'wı aşılama 

yöntemini ö,~renmek için gönderilen 
komisyonda bir bayrann liizwnu olma
dlğmt miişalwde eıtinı~ Fakat bizde 
baytarlık ö,~reniminde eksiklikler oldu
ğu için burada bulunan meşhur Baytar 
Mektebi derslerine devam ettinneyi 
diişiindiim . Bu okula devam edebilmesi 
için izin belgesine ihtiyacı vardı .. Bu 
izin belgesini sefaretimizden rica ettim. 
Pek çok giin beklememe ra,~men olma
yı başaranwdtm. Tmud1,q1m iinlii hoca
lar vasıtasıyla Hiisnii Bey'i Mekteb-i 
Baytari'y(/ sokabildim ve bizzat götii
riip hoca/ara rica ettim. Çok iyi dav
rwiClllar ,hçttta dalıili ralebe gibi ·bay
tarltkJ}i~·iJrfi1 teferruatml gösterdiler. 
Kcndishıe dikaı cımcsi ~ereken mese
le/erin programint verdim. Bu progra
ma çok dikkat ve itina ettiğini söyledi. 
Ben ele çok defalar beraber bulundum 
ve tabaka tabaka okulun hocalanndan 
bazı önemli meseleler lwkkmda tefer
ruatlı bilgiler edindim. Bunlamı birin
cisi; çokran beri Jikrimi meşgul eden 
şarbon lzastalığıd1r. Padişah HcfZI·etle
rine pek çok kereler arz edildiği gibi 
halkımızlll daimi meşguliyeti ziraat ve 
hayvan yetiştirmek oldu,~ undan, şar
bon bizim için hayatı bir meseledir. 
Binlerce hayvan /)l(/aşıcı hastalıktan 
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reh!/ olmakta ve kimse bunun Avru
pa'da bulunmuş olan çarelerini öğren

meyi ve uygulamasına girişmeyi dü
şünmcmektedir. 

Kulları bunun için Baytar Hiisnii 
Bey'in dikkatini çekip ayrıca bizzat me
seleyi inceleyerek uzun uzadıya Avru
pa'da bu illetten te/efatm öniinii almak 
için kullamlan vasaa/an inceleyip öğ
rendim. i3iı vasttalarm birinc:isi; Pasre
w·'un buluşlarından biridir'' ve Fran 
sa'ya senede on milyon frank kazandir
mıştir. Kısaca yazılmış olan bu rapor
da rafsilata girilemczse de sadece basit 
bir örnek .vermeye cesaret ederim. 

Fransa'nm yalmz bir vilayetinde 
1881 ytlt içinde bu hasta/tk sebebiyle, 
önceki senelerde olduiu gibi 800.000 
frank zarar olmuştur. 1884'de Mösyö 
Pasreur'ün şarbon aşıs1 uygulanmaya 
başlandıktan sonra zarar 80.000 frank, 
1885 de ise 25.000 franka düşmüştür. 
İşte bu ufacık istatistik Padişah Haz
retlerinin nezdinde bu meselenin öne
mini göstermeye yeter. Onun için İn
giltere'nin en meşhur lıocalcmndan ve 
Londra Cemiyet-i Tıhhiye Reisi Sir 
Huxley der ki; Fransa-ya/mı Mösyö 
Pasleur'un şarbmı hastaltğl_ hakktnda 
keşf etmiş oldu.~u alıvol ile savaşta Al
manya'ya vermiş olduğu beş milyar 
franktan çok kazanacakttr. 

İşte bu önemli usulün aynntilamıı 
incelemeye teşebbiis ederek arkadaşım 
Baytar Kaymakam Hiisnil Bey'i de teş
vik ettim. Bu konuda kabul edilmiş ve 
ulema ile ö,~rencilerin elinde dolaşan 
ldtaplardan bizce çok yararlt olan bazı 
tarifleri birlikte seçtik. Mekıeb-i T1bbi-

ye-i Şôlıônelerinin en )'l'fenekli miiter
c:imlerinden ve ilm-i lwyvanata lam 

olarak vôktf arkadaşım Dr.Kaymakam 
Hüseyin Remzi Bey. umumun anlaya
ca,~ı gibi lay1kiyla bir kitap terciime 
eyledi ve Bayfar Kaymakam Hüsnii 
Bey ile yazıp tçpııamlamayt haşardılar.7 

Bu lıasta!tkran başka, özellikle atla
ra musallcıı olan bulaştCI bir hastalık 
dalıa var ki bizce bilinmedi,~inden do
lay·ı, özellikle askerlere aif Ilayvanlar
da pek çok telefat iiziintiiyle giiriilmek
tedir. Bu da sakcı've (saka.~!. nwm ? ) 
hastalt,~ultr. 

Fakat bunlar ile yetinmeyerek Pa
dişalumtz Efendimiz Hazretlerinin te
veccülı ve emniyetlerine nail oldu.~uma 
müteşekkiren bu 6nemli bilgileri ö.~
rendikten sonra vwamm1za pek yararlı 
olan diğer hususlara da girişmeğe te
şebbüs eyledim. 

. Bunlardan birincisi, öteden beri 
kullarımn dikkatini çekmiş olan ilel-i 
rieviye ve kalhiye (kalp ve akci_qer has
taltklcm) ile bunlara uygulanan yeni 
tedaviyi incelemek. 

İkincisi ilel-i sôrı)!e ve miinteneden 
(bulaşf(:t ve intani lwstallklardan) en 

etkili koruma ve özellikle bizde ihrnal 
edilmiş olan silılıat-i unwmiye .(genel 
sa,~ltk), tanzifat-1 helde(şehirlerin re
miılilfi), yiyecek ve içeceklerin tagşiş 
ve tah/itlerine ait tedbirler. 

. Üçiincüsii mensubu olmakla iftihar 
ettiğim Mekteh-i Tıbbiye-i Şc?lıône'nin 
bazı noksan hususlarının lamam/an
masi ile Avrupa'nm 11p okullanndan 
geri kalmaması çaresi ve bu hususta 
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/a::.11n gelen tensikat ve tedbirleri araş-
1/rmak. · 

Dördiinciisii c:inayet işleyen sabtka
lilumt hiç bir şiiplıeye ma/wl verme
den, ilm-i teşrilıe (anafomi bilimine) 
uygun şekilde polis idaresine bağli 
olurak araşttrtlmasıdır. Bu usul ile da
ha önce po/iste sabıkast olan kişinin, 
lU! kadar örtiip gizlerse gizlesin, mey
dana çıkarı/dı.~t/11 haber ald,tifımda bu 
usul hakkmda da bilgi almaya muvcıf
f"ak oldum. Hatta bu usuliin bazı tefer
ruar ve edevarı11ı ve tarifini dalıi almış 
olduitumdan Padişalıtmız irade buyu- · 
neriarsa arz ve wkdim etmeye amade
yinı. Bu usulü öğre11mek için, icra edil
di.~ i laborawvann miidiirliiğiinde lıe
yerimize pek çok yardım etmiş bulunan 
Mösyö Provalder'in tavassuturıdan çok 
yararlandığtmt başkaca arz ederinı. 

M ösyö Pasteur'u11 kuduz ve şarbon 
hasraltk/arı için keif etmiş o/du,Çu aşt
Iardan başka emredilirse bu dört 
önemli meselenin lıer biri için özel bi
rer rapor diizenleyip tcikdinıine lıaztr 
buhmdıtl?wnu arza cesaret ederim. 

Paris'e vusuliimden şimdiye kadar, 
Menuilik-i Malırusa-i Şalıônelerinin 

ydrar ve korunmasım mucib olacak 
bfigilerf alarak dönmek ve bu bilgileri 
uygulamak için Mekteb-i Tıbbiye'de 
bir ameliyathanenin vücudu elzem ol
dulfwıu ve fakat anıe/iyathane tamam
lmuncaya kadar isumbul'a .r.:eldi.~inıde 
lıemen uygulamaya başlamak iizcre 
çok önemli o/cm alet ve edavaun acilen 
gerektiğini Serasker Paşa Hazret/erine 
bildirmiştim. Paşa Hazret/erinden al
clt.~ını 1500 ji·ankltk hava/e ile acil ve 
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önemli edevarı satın all/ını . Bu ameli
yathanenin miikemmel bir suref!e ku
nt/up açtiması için dalıa 2500 ji"ank 

. kadar nwsraf edilirse ileride Avrupa 
ameliyathwıeleri gibi mekwbimizde de 
bir kiiçiik anıeliyatlwne yaptlmış ola
cak ve söyledi,~imiz meseleler ö,~retile
rek yaygınlaştmlacakrtr. 

M ösyö Pastuer'iin kuduz aşılaması
na gelince bu aştiama için madde-i 
mil/ekka/w (aşı madde.ri~ ihtiyaç var
dır. Aşt maddesi. kudu:don iilmiiş bir 
lwyvatun beyninin hi/imse/ yöntemlerle 
lıaztrlwup ada ravşamno aştlanmast ve 
aşı/anan ada laFşcmı belirli bir siire 
sonra öldii.~iinde orıwı heyninili alına
rak bir di.~erine aşılanması ve böylece 
sekiz on lıayvamn aşilaıwrak ir/af edil
mesinden scmra elde edilir. Bunda11 
sonra insanlar aş1lanmaya başlanır. 
Bu silsi/e daima icra edilecektir. 

Başka bir yolla aşt maddesi elde et
mek miinıkiin olmadılfmdan döniiş" gü
niinule iki tavşant Paris'te aşı/ayarak 
itina ve dikkatle buraya kadar getirip 
aşı maddesi hazırlanıaya başladım. 
Böylece insan için gerekli olan aşı 

maddesi elde edi"lec:e.~inden ihtiyaç du
yulan fliğer wvşanlar kulwww tedarik 
olunur ise isteneniıi yerine gelec:e.~ini 
başkaca arz ve beyan ederim. 

Arz edildi.~i gibi özel memuriyetim, 
lıalktn yaramza bilgiler c•dinmek sure
tiyle iyi bir şekilde .wmuçlandı.~ındwı 
şükran ile bu layihamn wkdimine ce
saret edildi. Her lıalde ve lıer durumda 
irade-i emr ii ferman şc•vketlii .kudret/ii 
melıaber/ii Padişah-ı Altca/ı Efendimiz 
H azretlerinindir. 
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2 Rehiüla/ur 1304117 Kônunuevı;e/ 
1302 (29 Ara/tk 1886) 

Kullan 
Mektelı-i T1bbiye-i Şahane 
Seririyôr-1 Dalıi/iye Muallimi ve 
M eclisi-i T1bbiye-i Mülkiye ve 
Si/ıhiye-i Umumiye Kôtihi 
Mir/iva Zoeros" 

Zoeros Paşa'nın bu raporundan, Pa
rfs'ten döner dönmez ·Tıbbiye'de bir 
bakteriyoloji laboratuvarı kurmak için 
hazırlık yaptığı ve kuduz aşısı elde et
mek için pasajlara başladığı anlaşıl
maktadır. Şarbon ~ısı hakkındaki öne
risinin hayata geçiı"ilip geçirilınediği ve 
öğrendiğini bildirdiği diğer konularda 
kendisinden ayrıntılı rapor istenip isten
ınediği ayrı bir araştırma konusudur. 
Bu çalişmanın amacı sadece bu belgeyi 
gözler önüne sererek araşLıncıların dik
katini çekmektir. 

DiPNOTLAR VE KAYNAKLAR : 

ı -Zoeros Paşa için bkz."Zocros Paşa" , Ser
vet-i Fünun, Sayı 2ı7, (27 Nisan ı :ı ı ı), ı 35-ı 36 
s. Rıza Tahsin: Mir'at- ı Mekıeb-i Tıbbiye; Birin
ci Kitap. isı. , ı328, ı82- l R3 s. Süheyl Onver
Bedi N.Şehsuvaroğlu: "lstanbul'da Louis Pasıe
ur'un iki Mühim Mektubu ve Karıviziıleri", LO. 
Tıp Fakülıesi M ec., c.:27, Sayı 2, J 964, 99- 1 14 
s. Bedi N.Şehsuvaroğlu: "A.Zoeros Pa~a. Pasıe
ur, Kuduz Aşı~ı ve Tıp Tarihi". lst.,Tıp 
Fak.Mec., c.:37, 1974, 816-R24 s. Hüsrev Hate
mi-Nil Sarı; "Zoeros Paşa Evakı-1-11 -111" . Tarih 
ve Toplum, Sııyı 28, Nisan 1986 5-S s. Sııy ı 29 
Mııyıs ı 986, 44-49 s. Sayı 30. Hııziran ı 986, 5-8 
s. N uran Yıldırım-Yeşim lşıl Ülman: "Zoeros 
Pa~a ve Deonıoloji ". Turih ve. Topl um, Sayı 127, 
Temmuz 1994.29-34 s: 

2-Bedi N.Şehsuvaroğlu : "Kuduz Müessesesi 
ve Bir Haııra", Mikrobiyologi Dergisi, Yıl:20, 
Sayı 3-4, 1967, 126-128 s. 

3 -A.Sühey ı Onver: "Ölümünün 50 inci Yı
lında Doktor Hüseyin Remzi'ııin Kuduz Üzerine 
Çalı~maları Hakkında Haııratı " . Tıbbiyeliler 
Bayruını.I4Marı 1947. 

4-Bu layilıa uslubuııa sadık kalınmaya ı;alışı
larak günümUz Türkçesine çcvrilirken, gereksiz 
tekrarlardan kaçınmak içi n bnı cümleler kısai 
tılmış ve Padişaha yapılan melhiyeler de çı!Gırı l
mışıır. 

5-Ekrenı Kadri Umıı'a göre bu okul, Aifort 
Veteriner Mckıebi'dir. Bkz.Ekrem Kadri Unat: 
"Mikrobiyoloji Tarihinde Önemli Bir Yıl: 1 R86", 
Tıp Tarihi Anı~tırmalan :ı. ist., 19R9, 35 s. 

6-Burada kastedilen Pasıetir'ün keşfettiği 
şarbon aşısıdır. 

7-Bu kitap "Mikrop Eınrfız-ı Sariye ve Şar

boniyenin Ves5il-i Sir;ıycıi ve Usül-i Telkilıiyc

si. Isı. , 1 R87,dir. Bkz. Ekrem Kadri Unu ı : Os
m~nlı impanıtorluğunda Bayıeriyoloji ve Virolo
ji, lsL, 1970, 23 s. 
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