
 

 

RÖNTGEN IŞINLARININ 

ELDE EDİLME ŞEKLİ, ÖZELLİKLERİ, NİTELİĞİ, UYGULANIŞI 

 

 

    Esad Feyzi      

 

 –1 –  

Elektirik. – Cereyanlar. - Artı, eksi kutuplar. – Borulardaki akım. – Kesler borusu, 

anod ve katod. – Kroks borusu. – Doktor Röntgen. – Platinli kiyanus baryum parçası. –

Parlama. – Düşünce ve yeni buluşlar. - Edison mucit değil sanatkârdır. – Röntgen ise dâhî ve 

mucittir. – X ışınları, anti katod, platin levhası. 

 

Elektrik asrında bulunuyoruz. İnsan aklı, bir zaman akılsız olan hayvanlara yüklendiği, 

yakın zaman da ise makinelerin kuvveti altına verdiği ağırlığı bu gün elektriğe yüklemek 

istiyor. On dokuzuncu asır elektriği inceledi. Faydalanma yollarını arayıp buldu. Girmek 

üzere bulunan yirminci asrı ise bu garip kuvveti istediği noktalara uygulayacak birçok ihtiyaç 

ve malzemeyi hazırlamaya aracı edecektir. 

Elektriğin en çok faydalanılan kısmı cereyan elektriğidir. Cereyan elektriğinin de iki 

yönü dikkate alınır. Biri cereyanın girdiği görünen yönü ki artı kutup, diğeri çıktığı görünen 

yönü ki buna eksi kutup denir.  

Röntgen ışınları uygulamasında kuvvetli bir potansiyel elektrik altından ve yahut 

sarmal bobinden elde edilen kesintili akımlar kullanılır. 

Havası boşatılmış borular içerisinden madeni bir tel geçirilerek telin uçları bobinin iki 

kutuplarıyla birleştirilince akımın derecesine göre bir takım işaretler görülür. İlk olarak telin 

uçlarında uzun kıvılcımlar ve kıvılcımlardan da kendisine özel bir ses meydana gelir. O 

esnada borunun havası daha çok boşaltılacak olursa kıvılcımlar kesilir. Cereyan elektriği 

pembemsi mor renkte bir demet şeklini alarak geçmeğe başlar. Boşalma devam ettikçe bu mor 

ışık da artar, boruyu tamamen doldurur. Nihayet borunun iki uçlarından ışık karanlıkça 

daireler şeklinde görülür. İşte bu borulara Gessler borusu (Tube de Gessler) diyorlar. Bundan 

sonra, yine boruyu boşaltmaya devam edecek olursak eksi kutup ile ona bitişik olan yön 

karanlık olmaya yüz tutar, karşı yönü ise parlak bir ışık yayar. O zaman boruya Kroks borusu 

(Tube de Crookes) derler. Şu andaki Kroks borularında boşaltma oksijen basıncının milyonda 

birine kadar devam ettirilir. Bu borularda elektrik cereyanın geldiği yöne, yani artı çıkışa anod 

(Anode) ve çıktığı yöne yani eksi yöne katod (Cathode) diyorlar. 

İşte Almanya’nın Bavyera eyaletinde Vürtsburg Fen Fakültesi tabiat ilimleri öğretim 

üyesi iken sonra terfi ederek diğer bir fen fakültesi öğretim üyeliğine atanan Doktor Röntgen 

çalışma ofisinde (Laboratoire) böyle bir Krooks borusundan elektrik cereyanını geçirirken bir 

perdenin diğer yüzünde bulunan platinli kiyanus baryum parçasının parlak ve mavice bir ışık 

yaydığını görmüştür ki bu ışığa ışın diyorlar. 

Röntgen normal bir zekâ sahibi olsa böyle bir gözleme asla ehemmiyet vermez yahut 

verse de nereden meydana geldiğini bulmayı başaramazdı. Fakat o zeki fen bilimcisi kuvvetli 

zekâsı ile bu bilinmeyen ve gizli olayı gelecekte halletmeyi başararak bu ışınların borularda 

meydana gelen bir etkenin eseri olduğunu bulmuş ve gözlemlerini uzun uzadıya inceleyerek 

röntgen ışınları adıyla tabiat ilminin ışık bahsini genişleten ışığın en mühim kısmını bulmuş 

ve açıklamıştır. 

 
 Mekteb-i Tıbiyye-i Şahane Hükümet-i Tabibiye Yardımcı Öğretim Üyesi. 



 

Foto Altyazısı (El röntgeninin alt yazısı): Yaralı gâzilerden Boyabadlı Mehmed’in 

kolundan röntgen usulüyle kurşunun araştırılması.  

 

Bu harika zekânın buluşunu dikkate alan bir Fransız yazarı Edison ile Röntgen 

arasında şöyle de bir kıyaslama yapıyor: “Röntgen hem âlim hem düşünürdür; Büyük bir fikir 

kuvvetine kaynak olan dehası sayesinde daha birçok buluşlar yapabilir. Maddi ve manevi 

vasıtaları fenni düşüncelerini açıklamaya yeter. Edison ise mâhir parmaklar, sanatkâr 

düşüncelere sahip büyük bir profesördür. Buluşçular çalışır, çabalar bir buluş meydana 

getirir. Edison araç gereçleri sayesinde, bunlardan istifade yolunu ve uygulama çalışmalarını 

arayıp bulur, insanlığı kendisine minnettar eder.” 

Şu ortaya çıkma tarzından anlaşılıyor ki röntgen ışınları Kroks borularının elektrik 

cereyanı tesirinde bulundukları zaman meydana gelen ve aydınlatma alametleri göstermeyen 

bir çeşit ışınlardır ki görünmeyişini, keşfolunduğu zaman tamamıyla bilinmeyişini dikkate 

alarak mucidi kendisine bilinmeyen ışınlar (Rayons X) adını vermiştir.  

Niteliği: Boşalmasının arkasından eksi kutuptan doğan aydınlatmayan ışınlara katod 

ışınları deniliyor. Bu ışınlar borunun karşı duvarı üzerine gelip çarpıyor, bu çarpmadan orada 

bir fosforlanma meydana geliyor. Çarpışma noktasına da anti katod diyorlar. İşte röntgen 

ışınları (anti katod) noktasındaki doğal tesirlerden doğuyor. Borunun bu tarafında zaman 

aşımı eseri olarak küçük delikler ortaya çıkıyor. Oralardan giren hava boşalmayı bozarak 

belirsiz ışınların (X Işınları) kesilmesine sebep oluyor. Elektrik cereyanı fazla bırakılırsa 

burası eriyebilir. Bu zararı ortadan kaldırmak için anoda katod ışınları doğrultusunda 45 

derece meyilli bir platine levhası konulur. Anti katod hizmeti gören bu levhadan yayılan 

ışınlar borunun çalışma tarzına, elektrik makinesinin kuvvetine göre farklı şiddetler alabilir. 
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Belirsiz ışınların (X Işınları) mühim özellikleri. – fosforlanma. - röntgen ışınlara göre 

katılık ve saydamlık başkadır. - saydam cisimler. - yarı saydam cisimler. - katı cisimler. - 

(röntgen ışınına) göre cisimlerin ağırlığının katılığı artıyor. - parlama levhası. - açık gölge. – 

kapalı gölge.   

 Röntgen ışınlarındaki ışın kelimesine bakılıp da bunun güneşin ışınlarına benzediği 

akla gelmesin. Bu ışınlar, güneş ışınlarına hiç benzemiyor. Güneş ışınlarının görünen ve 

görünmeyen kısımları, kimyevî, ışık ve ısıdan ibaret olmak üzere üç çeşit spektrum vardır. 

İşte bunlardan kimyevî ve ısı spektrumları görünmediği gibi röntgen ışınları da görülmez. 

Görünmesi çarptığı cisimlerin üzerinde aksedememesinden meydana gelir. 

 

Foto Altyazısı (El röntgeninin alt yazısı): Yaralı gâzinin röntgen usulüyle resmi 

çıkarılan eli ve kemik içinde kurşunun görünüşü.  

 

Tabiat ilminde niteliği anlatılan kutuplaşmanın kırılmasını ve mühim olan hadiselerin 

bir birine geçmesini de meydana getirmez. Sadece şu var ki bu ışınlar, kendisine çarptığı bazı 

maddelerde veya o maddeleri içeren cisimlerde bir çeşit parıltı, yani fosforlanma meydana 

getiriyor. Bu maddeler platinli kyanus baryum, tunefşit kalsyum ile bir kaç karışık cisimden 

ibarettir. İşte bu maddelerden birisi bir sert levhaya sürülüp de levha belirsiz ışınlara (X 

Işınları) karşı tutulursa sarı yeşilimtırak, parıltısı gayet güzel bir ışık meydana gelir. Bu gibi 

levhalar çerçeveye konularak ışık levhası olarak kullanılmaktadır. Röntgen ışınlarının 

uygulanmasına mühim bir aracıdır. 



 Cisimlerin en küçük parçaları, belirsiz ışınlara (X Işınları) karşı bambaşka bir durum 

alır. Meselâ, bizim normal ışığın etkisi bakımından saydam, yarı saydam ve katı olarak 

bildiğimiz cisimler bu ışınların etkisine göre değişirler. Billur normal ışığa göre saydam iken 

bu ışınların etkisiyle bayağı katılaşıyor. 

 Kütlelerinin içerisinden röntgen ışınları tamamıyla geçebilen cisimler kağıt, mukavva, 

meşin, kösele, tahta, su, alkali benzeri, doğal asitler, sidik asidi, alüminyum, akciğer, deri, 

damarlar, sinirler, zarlar, tırnaklar, kıkırdaklar, etler, cansız ilik, bedendeki sıvılar, ekmek, 

fasulye, bakla, hâsılı yakıcı maddenin sudan doğan ve asitten meydana gelen ve azot 

unsurlarıyla birleşerek meydana getirdiği birleşimlerin tamamına yakını bu ışınlara karşı tam 

saydamlık gösteriyor. Fakat bu saydamlık ortalama tahminlere aittir. Klinik bilinen sınırı 

geçtikçe zikredilen maddeler yarı saydam görünmeye başlar. Kalp, dimağ, gözün saydam 

kısmı, kemiklerin çoğu, karışımında fazla miktarda maden veya maden benzeri bulunan 

cisimler, kömür, fildişi, İzlanda ispatı, kireç billuru, toz, kükürt, iyot, fosfor, normal cam, 

röntgen ışınlarına göre yarı saydamdırlar. Yani bu ışınlar kitleler içerisinden kısmen geçer. 

 Billur, çinko, gümüş, altın, kalay, bakır, demir, civa, kurşun, platin ve sair madenler 

belirsiz ışınları ya kitleleri içerisinden hiç geçirmezler ve ya pek az miktarda geçiririler. Sade 

şurası unutulmalıdır ki madenlerin ağırlıkları röntgen ışınlarının geçmesine gösterdikleri 

dirençle birbirine yakındır.  

 Karanlık bir odada röntgen ışınları, geçiş yoluna tutulan parlak bir levhayı etkilediği 

zaman, levha ile ortaya çıkan ışın arasına saydam olmayan bir cisim konulursa levhanın o 

cismin işgal ettiği kısmı karanlık kaldığı ve diğer noktalar ise eskisi gibi aydınlık olduğu 

görülür. Cismin gölgesinden ibaret olan o karanlık kısım cisme verilen durumlara göre 

değişir. İşte bu cismin farklı durumlardaki gölgeleri iyiden iyiye incelenerek şekli ve 

durumları vesâiresi hakkında açık bir fikir edinilebilir. Pazılarına bir iğne batırılıp da 

kaybolan bir kolu bu yöntem ile muayene edersen deri, etler, sinirler, kıkırdaklar, damarlar 

saydam olduklarından bunların gölgeleri hafif görülür. Kimiler yarı saydam olduklarından 

iğne simsiyah görülür. İşte bu usulle parlak levha üzerinde cisimlerin gölgelerini muayene 

etmeye parlak gölge denilir.  

 Bu yöntemlerde parlak levha yerine normal ışık için saydam olmayan bir kap içerisine 

yerleştirilmiş bir röntgen levhası konulur. Ve daha sonra bu levha banyo edilirse istenilen 

iğnenin beyaz, kemiklerin biraz koyuca, cilt, sinirler, etler, damarlar, kıkırdakların daha koyu 

ve dışarıda kalan boş kısım ise sim siyah bir şekilde görülür. Bu muayeneye de zıll-nüvis 

denilir. 
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  Vücudumuza girip kaybolan kurşun ve buna benzer cisimler röntgen ışınlarıyla 

bulunur. – Mide veya hava borusuna kaçan yabancı cisimler görülür. – Kemiklerin 

kıkırdakları, ezikleri gözlenir. – Kemik hastalıklarının birçoğu teşhis olunur. 

 

 Açık ve kapalı gölgenin ortaya çıkarılmasının ardından bedenin çeşitli azalarında 

kalarak yeri bilinmeyen kurşun ve kumbara parçalarının araştırılma yöntemleri akla gelmiştir. 

Bu yöntemin netice verdiği Yunan savaşında Osmanlı gazileri üzerinde yapılan ameliyat ile 

teyit edilmiş ve bütün doktorlar kabul etmiştir. 

 Vücudun herhangi bir noktasına batan ve kırılan, kısmen dokuların içerisinde kalan 

iğne, cam parçası gibi cisimler röntgene başvuran dört zât üzerinde bu yöntem tatbik olunarak 

doku içerisinde kalan iğneler kolaylıkla çıkarılmıştır. 

  

230. sayfadaki resmin alt yazısı: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahânedeki çocuk hastalıkları öğretmeni 

Kaymakam Salih Bey.  

  



Yanlışlıkla boğaza kaçan kemik parçası gibi cisimlerin doktorlar tarafından çıkarılması 

bulundukları noktanın bilinmesine bağlıdır. İşte o gibi noktaların otopsi yapılacak yeri zıll-

bînî ve zıll-nüvîsî (açık ve kapalı gölge muayenesi) sayesinde kolayca bilinir. Geçen sene üç 

yaşında bir çocuğun mide borusunda bir metalin kalmış ve kudretli doktorlar tarafından 

çıkarılamadığından anne-babası Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne dış hastalıklar kliniğine müracaat 

etmişlerdi. Zıll-bînî (açık gölge) muâyenesinin ardından operatör Cemil Paşa beş dakikalık bir 

ameliyat ile çocuğun boğazına kaçan parayı çıkarmışlardır. 

   

230. sayfada alttaki resmin alt yazısı: Galata’da Sen Jorj Çocuk hastanesi doktorlarından 

Doktor Rauf Bey  

  

231. sayfadaki resmin alt yazısı: Galata’da Sen Jorj Hastanesi baş doktoru Doktor Violi. 

  

Göz içinde kalarak saydam tabakanın katılaşmasından dolayı muayenesi mümkün 

olmayan yabancı maddelerin yerlerini de bir dereceye kadar röntgen ışınlarıyla bulmak 

mümkündür. 

 Bir darbe neticesinde kemiklerde ezilme ve kırılma gibi afetler meydana gelip 

gelemediğini anlamak için yapılan acıklı muayenelerde birçok hastalar dayanamadıklarından 

kloroform ile uyutulmaya ihtiyaç görülüyor. Bugün röntgen ışınları bu ihtiyacı ortadan 

kaldırmakla beraber darbenin derecesini, gerek çeşidini ve büyüklüğünü kesin olarak 

gösteriyor. 

 Bir de kırıkların tespitinde kırılan uçlar bir diğeri karşısına iyice konulamadığından 

kırıntılar kaynadıktan sonra uzuv doğal halinin dışında kalarak ikinci bir ameliyata mecbur 

bırakıyordu. Şimdi röntgen, cerrahları bu gibi hatalardan kurtarabiliyor.  

 Karışık kırıklarda kemik parçalarının bir kısmı bulunup çıkarılamadığından o parçalar 

yabancı bir cisim gibi etki ve fistül denilen yaraları oluşturarak hastaları senelerce muzdarip 

eder durur. Bugün en küçük kemik parçaları bile röntgen muayenesi sayesinde görülüp 

çıkarıldığından anlatılan hastalıklar bir daha görülmemektedir. 

 Kemik hastalıklarının teşhisi için röntgen ışınlarıyla muayene uygulanmasında pek 

mühim istifadeler edilir: Kemik zarı iltihabı, kemik iltihabı, kemik iliği iltihabı, kemik iltihabı 

tüberkülozu, kemik çürümesi, kemik veremi, tümörümsü frengi lezyonu, kemik kistleri, kas 

veremi, kemik kanserleri, kemik yumuşaması gibi hastalıkların her birisinde kemikler az çok 

yüzeysel değişikliğe veya derine ineceğinden röntgen ışını değişen dokulardan daha kolay 

geçmek, fazla kısım ve kopup ayrılmış parçaları göstermek suretiyle tıbba pek çok hizmetler 

etmektedir. 

      

– 4 – 

 Eklem hastalıkları, eklem yapışıklığı, el ve ayak eğriliği muayeneleri. – Mesane ve 

böbrek taşlarının ameliyatsız olarak bulundukları yeri ve şeklini tayin mümkündür. – Doğum 

zorluğunda röntgen ışınlarıyla muayene çocuğun rahimdeki durumunu gösterebilir. – Zıll-bînî 

(açık gölge) yöntemiyle göğüs içi ve içindekileri muayenesi. – Kalp hareketlerini parlak 

levhada inceleyebiliriz. – Akciğer zarı yangısı hastalığında göğüs içinde birikecek suyun 

sınırları bulunur – Hastalığın seyir şekli de anlaşılır. 

  

Eklem iltihapları, Eklem ağrıları iltihabı, yaralı eklem iltihabı, belsoğukluğu iltihabı, 

frengi iltihabı ve diğer eklem iltihapları, albümin kistleri ve kıkırdakların doku değişimi ve 

dökülmeler zıll-bînî ve zıll-nüvîsî (açık ve kapalı gölge) yöntemleriyle fark olunabilir. 

Burkulma, eklemlerin yaralanma ve çıkıklarında, eklem yüzeylerinde kemiklerin 

alabilecekleri doğal olmayan şekiller, oralarda meydana gelecek iltihaplar ve şişlikler 



sebebiyle normal muayenelerde anlaşılamadığı halde röntgen ışınlarıyla muayene bunları 

geniş bir şekilde gösterir. 

 Eklem yapışıklığı, el ve ayak eğriliği, omurga sapması zıll-bînî (açık gölge) 

yöntemiyle edilecek muayeneden alınan bilgiye göre tespit edilip düzenleme aletleriyle doğal 

haline döndürülebilir.  

 Böbrek ve mesânede meydana gelebilecek taşların zıll-bînî ve zıll-nüvîsî (açık ve 

kapalı gölge) muayeneleriyle yeri, şekli ve büyüklükleri anlaşılır. Ve bu şekilde alınacak 

bilginin göstermesiyle gereken ameliyat kolaylıkla ve başarı ile yapılır. 

 Karın boşluğunun hemen her tarafı zıll-bînî ve zıll-nüvîsî (açık ve kapalı gölge) 

yöntemleriyle görüldüğü gibi ceninin anne rahminde doğumdan önce veya doğum anındaki 

durumu da belirlenir; işte bu sayede doğum zorluğuna sebep olan hallere karşı gereken 

çarelere vaktinde müracaat olunabilir. 

 Sağlıklı bir insanın göğsü zıll-bînî (açık gölge)yöntemiyle muayene edilirse göğsün ön 

tarafına temas ettirilen parlak levha üzerinde omuriliğin gölgesine denk gelen uzun bir şerit ve 

bu şeridin iki tarafında açık renkte ve eğri büğrü şeritler şeklinde kasların gölgeleri görülür. 

Kalbin gölgesi de omuriliğin bir yanına düşeceğinden her kalp kasının yumuşaması 

zamanında gölgenin büyüyüp küçüldüğü görülür. Üst kısmı kambur bir gölge şeklinde 

görülen karaciğerin gölgesi dahi nefes hareketleri ile hem zaman olarak göğüs içine doğru 

çıkıp tekrar aşağıya iner. Göğüs boşluğunun iki akciğer arasında kalan üçgenimsi bölgesi ise 

omurilik ile göğüs kemiği arasına düşeceğinden görülemez. Omuz kemiklerinin gölgeleri belli 

belirsiz görülür. 

 Kalbin, karaciğerin, omurilik ile kaburgaların gölgeleri dışında kalan göğüs 

kısımlarının gölgesi iki tarafta da ayni nispette bulunur.  

 Tümörümsü frengi lezyonu hastalığının seyri esnasında göğüs içine biriken sıvı hangi 

tarafta ise o taraf biraz daha az aydınlık görülür. Sıvı göğüs boşluğunun üst kısmından alt 

kısmına doğru artacağından yukarıdan aşağıya indikçe ışık daha azalır. Hatta karaciğerin 

gölgesiyle sıvının gölgesinin birbirinin devamı gibi göründükleri olmuştur.  

 Biriken sıvı göğüs boşluğunu tamamen doldurmamış ise üst tarafta kalan boş kısım 

sağlam taraf gibi aydınlık görüneceğinden sıvının üst sınırı da ayırt edilir. Sıvı tarafından 

Göğüs boşluğunun iki akciğer arasında kalan üçgenimsi bölgesine yapılacak baskı bu kısmı 

karşı tarafta belireceğinden daha önce görülmeyen bu kısım sıvı uğramayan tarafta bulunmak 

ve kalp gölgesi ile devam etmek üzere bir gölge verir. Biriken sıvı boşaltıldıktan sonra hasta 

muayene edilirse sıvıya maruz kalan tarafın yalancı zarlar ile büzülmesinden parlak levha 

üzerinde görülen göğüs boşluğunun iki akciğer arasında kalan üçgenimsi bölgesini gölgesi 

sıvıya maruz kalan tarafta görülür. 

 Biriken sıvı azalıp çoğaldıkça yukarı kısmındaki aydınlık mesafe artıp eksilir. Ve bu 

suretle hastalığın seyir şekli de takip edilir; yanlarda biriken sular (parmak ucu vurularak 

yapılan muayene) yöntemleriyle teşhis ve sınırlandırılabilirse de zıll-bîni (açık gölge) 

yöntemiyle sıvının bulunduğu yer, genişliği, derinliği ilk bakışta belli olur. İki eklem arasında 

birikecek sıvı sınırlı ve kistli olsa da doktor zorlanmaksızın bu hususlar hakkında bilgi sahibi 

olur.   
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Akciğer veremi muayenesinde de röntgen ışınlarından istifade olunur. – Veremli 

kısımları sağlam noktalardan ayırabiliriz. – Akciğerin bölümlerini göreceğiz. – Kalp 

damarlarının büzülmesi, ana atar damar gibi hastalıkların muayenesine röntgen ışınını tatbik 

etmek mümkündür. – Kalp hastalıklarının teşhisine belirsiz ışınların tatbikinin 

tamamlanmasını bekleyelim.  

  



 Akciğer vereminin teşhisi hususunda röntgen ışınları muayenesinden istifade 

olunur. Verem hastalığının bulaşıcı olmasına sebep olan akciğer kısımlarının bu muayenede 

ışınların nüfuzuna diğer kısımlardan daha fazla mani olduğundan zıll-bînî (açık gölge) 

muayenesinde veremli kısımları sağlam noktalardan ayırmak kolaydır. 

 Akciğer bölümleri şekillenmiş ise ışınlar oradan kolayca geçeceğinden atar damar 

olan kısımların gölgesi içerisinde aydınlık lekeler görülür. Kalp damarlarının büzülmesi, 

kalbin büyümesi ve atar damarlar zıll-bînî ve zıll-ı nüvîsî (açık ve kapalı gölge) yöntemleriyle 

teşhis ve sınırlandırılacağı gibi genellikle kalp hastalıkları teşhisine röntgen ışınları 

muayenesinin gelecekte pek büyük ve mühim hizmetler etmesi ümit edilir. 

 

  Mekteb-i Tıbiyye-i Şahanede Hükümet-i Tabibiye Yardımcı Öğretim Üyesi 

    Esad Feyzi      
 
 
 
 
RÖNTGEN ŞU’Â’ÂTININ SURET-İ İSTİHSALİ, HAVÂSI, MAHİYETİ, TATBİKAT-I TABİYYESİ 
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Elektirik. – Ceryanlar. - Müsbet, menfi kutuplar. –  Borularda halâ. – Kesler borusu, anod ve katod. – Kroks borusu. 

– Doktor “Röntgen”. – Platinli kiyanus  baryum parçası. – Leme’an. –  Tefekkür ve ihtirâ’, - Edison muhteri’ değil sanatkardır. 
– Röntgen ise dâhî ve kâlşftir. – Şu’â’ât-ı meçhule, anti katod, platin levhası. 

 

Elektirik asrında bulunuyoruz. Fikr-i beşer bir zaman behâ’im-i hayvanâta tahmil 
eddildiği,yakınlarda ise makinelerin şüde-i kuvveti altına verdiği ihmâl ü iskâli bu gün elektiriğe 
yükletmek istiyor; on dokuzuncu asır elektiriki tedkik etti. İstifade damarlarını arayıp buldu. Girmek 
üzere bulunan yirminci asır ise bu kuvve-i garibeyi istediği noktalara tatbik edecek bir çok havâyic  ve 
levâzımı tehiyyeye vasıta eyleyecekdir. 

Elektiriğin en çok istifade edilen kısmı ceryan elektiriğidir. Ceryan elektiriği de iki cihet nazar-ı 
itibare alınır; biri çeryanın girdiği göründüğü cihet ki (kutb-ı müsbet), diğeri çıktığı göründüğü cihet ki 
buna (kutb-ı menfi) deniyor.  

Röntgen şu’â’âtı tatbikatda kuvvetli bir “elektirik-i sâkin” altında ve yahut “…….. veşi’asından” 
İstihsal olunan mütekattı’ ceryanlar kullanılıyor. 

Havası boşatılmış borular derunundan madeni bir tel geçirilerek telin uçları vesi’anın iki 
kutuplarıyla  birleştirildikde  halânın derecesine göre bir takım alamât görülür. Evvela telin uçlrında 
uzun şerâreler ve şerâlerden de kendisine mahsus bir sedâ tekevvün eder. O esnada borunun havası 
daha ziyade boşaltılacak olursa şerâreler kesiliyor. Ceryan elektiriği penbemsi mor renginde bir 
hüzme şeklini alarak geçmeğe başlar. Tahliye temâdî ettikçe bu mor ziya dahi artar, boruyu tamamen 
doldurur. Nihayet borunun iki nihayetlerinden ziya karanlıkça daireler şeklinde nümâyân olur; işte bu 
borulara –“ Gessler borusu”- “Tube de Gessler” diyorlar. Bundan sonra; yine boruyu tahliyeye devam 
edecek olursak  kutb-ı menfi ile iştiraki olan cihet muzlim olmağa yüz tutar, mukabil ciheti ise parlak 
bir ziuya neşreder; O zaman büroya “Kroks  borusu – Tube de Crookes” derler. Hal-i hazırdaki Krooks 
borularında tahliye tazyik-i hevâ-yı nesîmînin milyonda birine kadar temdîd edilir. Bu borularda 
ceryân-ı elektirikin geldiği cihete yani mahreç-i müsbete “anod – Anode” ve çıktığı cihete mahreç-i 
menfiye “ katod – Cathode” diyorlar. 

İşte Almanya hükümet-senâsından Bavtera’da Vürtsburg Darülfünûnu hükümet-i tabî’iyye 
muallimi iken ahiren terfî’en diğer bir darülfünun muallimliğine nakl olunan doktor Röntgen 
“muammel- Laboratoire” inde böyle bir Krooks borusundan ceryan-ı elektiriki geçirirken bir hâ’ilin öte 
yüzünde bulunan “platinli kiyanus baryum” parçasını parlak ve mavice bir ziya neşr edildiğini 
görmüştür ki bu ziyaya (leme’an) diyorlar. 

“Röntgen” adi bir zeka sahibi olsa böyle bir müşahedeye asla ehemmiyet vermez, yahut verse 
de nereden neş’et ettiğini bulmağa muvaffak olamazdı. Fakat o dâhi müttefin kuvve-i dehâiyyesi ile 
bu muammâ-yı mübhemiyyet  intimâ-yı  âtîyen halle muvaffak olarak bu leme’ânın borularda husule 



gelen bir müessirin eseri olduğunu bulmuş ve meşhudâtınıuzun uzadıya tedkik ederek  “röntgen 
şu’â’âtı” namıyla hikmet-i tabîiyyesinin ziya mecsini tevsî’ eden şu’be-i mühimme-i ziyayı keşf ve izâh 
eylemişdir… 

Bu zekâ-yı hârika-i temâyı nazar-ı itibare alan bir Fransız müellifi “Edison” ile “Röntgen” 
arasında şöyle de bir mukayese yürütüyor: “Röntgen hem âlim hem mütefekkirdir; Büyük bir kuvve-i 
fikriyyeye memşei olan dehası ayesinde daha bir çok şeyler keşf edebilir. Maddi ve manevi vesâiti 
efkâr-ı fenniyesini izaha kafidir. (Edison) ise asabi’-i mâhirâne, efkâr-ı sanatkarane sahibi bir üstad-ı 
kamildir. Muhtra’lar çalışır, çabalar ihtira’ vücuda getirir. (Edison) âlât ü vesâitî sayesinde, bunlardan 
istifade yolunu ve tatbikat-ı ameliyeyi arayıp bulur, cemiyet-i medeniyeyi kendisine minnetdar eder. 

Şu tarz-ı teşekkülden anlaşılıyor ki “ röntgen şu’â’âti” Kroks borularının ceryân-ı elektirik taht-ı 
tesirinde bulundukları zaman tekevvün eden ve alâmât-ı ziyâiye göstermeyen bir nevi şu’â’âttir ki 
görünmeyişini, keşf olunduğu zaman tamamiyle bilinmeyişini nazara alarak kaşifi kendisine “şu’â’ât-ı 
meçhûle – Rayons X” unvanını vermiştir.  

Mahiyeti – halânın edvâr-ı müte’âkıbesinde katod-ı menfiden tevvellüd eden sa’ât gatr-i 
muzi’yyeye “sa’at-i katodiye” deniliyor. Bu sa’at borunun cidâr-ı mukabili üzerine gelip çarpıyor, bu 
çarpmadan orada bir fosforlanma husule geliyor. Nokta-i müsademeye de “anti katod” diyorlar. İşte 
“röntgen şu’â’âtı” (anti katod) noktasındaki mürûr-ı zamanla aşınma eseri olarak  hürde-bînî delikler 
peydâ oluyor. Oralardan giren hava halâyı bozarak şu’â’ât-i mechûlenin kesilmesine sebep oluyor. 
Elektrik ceryanı ziyade bırakılırsa burası zû-bân bile ediyor.Bu mahzuru def’ için (anod)a şu’â’ât-ı 
kanodiye istikametinde 45 derece mail bir platina levhası konuluyor. (Anti katod) hizmeti gören bu 
levhadan intişâr eden şu’â’ât borunun tarz-ı imaline, elektrik makinesinin kuvvetine göre muhtelif 
şiddetler kesb ediyor. 
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Şu’â’ât-ı mechulenin mühim vasıfları, - fosforlanma, - röntgen şu’â’âtına göre kesafet ve şeffâfiyet başkadır, - 
şeffaf cisimler, - nîm şeffaf cisimler, - kesîf cisimler, - (röntgen şu’âsına) göre sıklet-i ecsâmın kesâfeti artıyor, - levha-i 
leme’ân, - zıll-bîn, - zıll-nüvis.    

  
 Röntden şu’â’âtındaki (şu’â) lafzına bakılıp da bunun şemsin şu’â’âtına  benzediğine tahattür 
edilmesin; bu şu’â’ât şu’â’ât-ı şemsiyyeye hiç benzemiyor; şu’â’ât-ı şemsin görünen ve görünmeyen 
kısımları, kimiyevî, ziya’î, harûrîden ibaret olmak üzere üç nev’î tayfı vardır. İşte bunlardan kimiyevî 
harûrî tayfları görünmediği gibi “röntgen şu’â’âtı” da görülmez.Görünmesi tesadüf eylediği ecsâm 
üzerinde in’ikkâs edmemesinden neş’et eder. Hikmet-i tıbbiyyede mahiyeti tafsil edilen inkisâr-ı  
     (El röntgeninin alt yazısı): Mecrûh gazinin röntgen usulüyle resmi çıkarılan eli ve kemik derûnunda kurşunu görünüşü      

İstiktab ve tedâhil-i hâdisât-ı mühimmesini de vücuda getiremez. Sade şu var ki bu şu’â’ât kendisine 
ma’rûz bulunan bazı maddelerde veya o maddeleri muhtevi cisimlerde bir nevi parıltı, yani 
(fosforlanma) vücuda getiriyor. Bu maddeler (pilatinli kiyanus baryum), (tunefşit  kalsyum) ile bir iki 
uzvu ve terkibi karışık cisimlerden ibarettir. İşte bu maddelerden birisi bir mukavva levhaya sürülüp 
de levha şu’â’ât-ı meçhuleye karşı tutulursa sarı yeşilimtırak, parıltısı gayet latif bir ziya tekevvün 
eder. Bu gibi levhalar çerçeveye konularak  (levha-i leme’ân) namıyla kullanılmaktadır. Röntgen 
şu’â’âtının tatbikatına bir vasıta- mühimmedir. 
 Zerrât-ı ecsâm, şu’â’ât-ı mechûleye karşı bam başka bir zafiyet alıyor. Meselâ: Bizim nüfuz-ı 
ziyâ_yı âdî nokta-i nazarından şeffaf. Nîm şeffâf ve kesîf bildiğimiz cisimler bu şu’â’âtın nüfuzuna göre 
değişirler. Billur ziyâ-yı âdîye göre şeffaf iken bu şu’â’âtın nüfuzuna karşı bayağı kesîf oluyor. 
 Kütleleri  derûnundan (röntgen şu’â’âtı) tamamıyla geçebilen ecsâm kağıt, mukavva, meşin, 
kösele, tahta, su, şebeh-kaleviyyât, uzvîhamızlar, cevher-i bevl, alüminyum, ak ciğer, cilt, damarlar, 
â’sâb, safâkat, tırnaklar, kıkırdaklar, etler, evtâr, murdar ilik, bedendeki mâ’iyât, ekmek, fasulye, 
bakla, hâsılı madde-i fehmiyyenin müvellidül’mâ ve müvellidü’l- hamûza  ve azot unsurlarıyla 
birleşerek  meydana getirdiği mürekkebâtın hemen cümlesi bu şu’â’âta karşı şefâfiyet-i tama ibrâz 
ederler. Fkat bu şeffâfiyet vasati tahminlere aittir. Kılinik hadd-ı ma’rûfu tecavüz ettikçe mevâdd-ı 
mezk^rede nîm seffâf görünmeğe başlar. Kalp, dimağ, gözün cism-i biilurîsi, ale’l-umûm kemikler, 



evrâm-ı azîmiyye, terkibinde fazla miktarda maden veya şebeh-i maden bulunan cisimler, kömür, fil 
dişi, İzlanda ispati, (kireç billuru), toz, kükürt, iyot, fosfor, adi cam, röntgen şu’â’âtına göre nîm 
şeffaftırlar. Yani şu’â’ât-ı mezkûre kitleler derûnundan kısmen geçer. 
 Billur, tûtiyâ, gümüş, altın, kalay, bakır, demir, civa, kurşun, platin ve sair ma’deniyyât  
şu’â’ât-ı mechûleyi ya kitleleri derûnundan hiç geçirmezler ve ya pek az miktarda geçiririler. Sade 
şurası unutulmalaı ki madenini sıklet-i izafifiyeleri röntgen şu’â’âtının nüfuzuna gösterdikleri 
mukavemetlerle hemen mütenasiptir.  
 Karanlık bir odada röntgen şu’â’âtı, rehgüzârına tutulan bir levha-i leme’ânı müteessir 
eylediği zaman, levha ile müvellid şu’â arasında gayr-ı şeffâf bir cisim konulursa levhanın o cismin 
eşgal eylediği kısmı karanlık kaldığı ve sair noktalar ise eskisi gibi lem’a-nisâr  olduğu görülüyor. 
Cismin gölgesinden ibaret olan o karanlık kısım cisme verilen vaziyetlere göre değişir. İşte bu cismin 
muhtelif vaziyetlerdeki gölgeleri iyiden iyiye tedkik edilerek şekli ve ahvâli ve sâiresi hakkında bir fikr-i 
muvazzih edinilebilir.  Azalâtına bir iğne batırıp da kaybolan  bir kolu bu usulle muayene edersen deri, 
etler, sinirler, kıkırdaklar, eviye şeffâf olduklarından bunların gölgeleri hafif görülür. Kimiler nîm şeffaf 
olduklarından iğne simsiyah görülür. İşte bu usulle levha-i leme’ân üzerinde ecsâmın gölgelerini 
muayene etmeğe (zıll-i bînî) denilir.  
 Bu usullerde levha-i leme’ân yerine ziyâ-yı âdî için şeffaf olmayan bir muhafaza derûnuna 
yerleştirilmiş bir fotoğraf levha-i hassâsî konulur. Ve bilâhere bu levha banyo edilirse istenilen iğne 
n^m beyaz, kemikler biraz koyuca, cilt, âsab, etler, damarlar, kıkırdaklar daha koyu ve hariçte kalan 
boş nahiye ise sim siyah bir suretde âşikar olur. Bu muayeneye de (zıll-nüvis) deniyor. 
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Vücudumuza girip kaybolan kurşun ve buna muma’il ecsâm röntgen şu’â’âtıyla bulunur. –Madde veya hava 
borusuna kaçan ecsâm-ı ecnebiyye görülür. – Kemiklerin kıkırdakları, ezikleri meşhûd olur. – Ekser emrâz-ı azamiyye  teşhis 
olunur. 

 

 Zıll-bînî ve zıll-nüvîsînin keşf olunmasını müteakip azâ-i muhtelife-i bedende zayi olarak 
mevki-i meçhul kalan kurşun ve kumbara parçalarının tahrişi tariki vârid-i hâtır olmuştur. Tarîk-i 
mezk^run semere-bahş olduğu Yunan mes’ele-i zâ’ilesinde Osmanlı gazileri üzerinde yapılan ameliyat 
ile te’yyüd etmiş ve umum etıbbanın taht-ı tasdikinde bulunmuştur. 
 Vücudun herhangi bir noktasına batan ve kırılan derûn-ı ensicede kalan iğne, tayy, cam 
parçası gibi ecsâm röntgene müraccat eden dört zât üzerinde bu usul tatbik olunarak ensice 
derûnunda zâyi olan iğneler kemâl-i sühuletle çıkarılmıştır. 
  230. sayfadaki resmin alt yazısı: mekteb-i Tıbbiye-i Şahânedeki  emrâz-ı etfâl muallimi Kaymakam Salih Beğ   

 Kazaen boğaza kaçan kemik parçası gibi cisimlerin etıbba tarafından çıkarılması  bulundukları 
noktanın bilinmesine tavakkuf eder. İşte o gibi noktaların mevki’-i teşrîhîsi zıll-bînî ve zıll-nüvîsî  
sayesinde kolayca tayin olunur. Geçen sene üç yaşında bir çocuğun mi’de borusunda bir metal,n 
kalmış ve etibbâ-yı muktedire tarafından ihrâc olunamadığından ebeveyni Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
serîriyât-ı  hariciyesine müracaat etmişti. Zıll-bînî muâyenesini müteakip operatör Cemi Paşa 
hazretleri beş dakikalık  bir ameliyat ile mezkûr parayı çıkarmışlardır. 
    
 Alttaki resmin alt yazısı: Galata’da (Sen Jorj) Çocuk hastanesi etıbbasından doktor izzetli Rauf Beğ  
 231. sayfadaki resmin alt yazısı: Galata’da Sen Jorj Hastanesi sertabibi doktor Viyoli 

 Göz içinde kalarak cism-i billûrînin kesafet peyda etmesinden dolayı muayenesi mümkün 
olmayan ecsâm-ı ecnebiyyenin mevkileri de bir dereceye kadar röntgen şu’â’âtıyla kabil-i tayindir. 
 Bir darbe neticesinde kemiklerde ezilme ve kırılma gibi afetler hasıl olup olmadığını anlamak 
için icra edilen acıklı muayenelerde bir çok hastalar dayanamadıklarından kloroform ile tenvîme 
ihtiyaç görülüyor. Bu gün röntgen şu’â’âtı bu ihtiyacı ber taraf etmekle beraber darbenini derecesini,  
gerek nev’ini ve vüs’atını kat’î olarak tayyin ediyor. 
 Bir de kırıkları tebit amaliyesinde  kırılan uçlar yekdiğeri karşısına iyice konulamadığından 
Kırıntılar kaynadıktan sonra uzuv gayr-ı tabii bir vaziyyette kalarak ikinci bir amaliyeye mecbûriyyet 
hasıl oluyordu. Şimdi röntgen şu’â’âtı cerrahları bu gibi hatalardan müberra kılabiliyor.  



 Küsûr-ı muhtelitte kemik parçalarını n bir kısmı bulunup çıkarılamadığından o parçalar  
ecsâm-ı ecnebiyye gibi te’sîr ve fistül denilen yaraları tekvin ederek hastaları senelerce muztarip eder 
dururdu; bu gün en küçük kemik parçaları bile muayene-i şu’âiyye sayesinde görülüp çıkarıldığından 
avârız-ı mezkûre sâha-nümâ-yı zuhur olamamaktadır. 
 Emrâz-ı azamî teşhisde röntgen şu’â’âtıyla muayeneyi tatbikten pek mühim istifadeler edilir: 
İltihâb-ı simhâk-ı azm, iltihâb-ı azm, iltihâb-ı muhh-ı azm, iltihâb-ı azm-i dernî, nuhre-i azm, verem-i 
azm, verem-i zımkî, ekyâs-i azm, verem-i azalî, seretân-ı i’zâm, istirhâ-yı i’zâm, teleyyün-i i’zâm gibi 
emrâzın her birisinde kemikler az çok tahvilât-ı sathiyye veya amîka ibrâz edeceklerinden “röntgen 
şu’â’ı” ensice-i mütegayyireden daha suhuletle mürur etmek ve aksâm-ı zâ’ide ve şâziyeleri irâ’e 
eylemek suretiyle tebabete pek pek hizmetler etmektedir. 
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 Emrâz-ı mefâsil, iltisak-ı mefâsil, inhirâf-ı yedd ü kadem muayeneleri. – Hasât-i kilyenin bilâ-ameliyat şekl-i 
mevkileri mümkündür. – Usret-i velâdette röntgen şu’â’iyle muayene çocuğun rahimdeki vaziyetini iş’âr edebilir. – Zıll-bînî 
usulüyle cevf-i sadr ve muhteviyatınıb muayenesi. –  Harekât-ı kalbiyyenini levha-i leme’anda tetkik edebiliriz. – Zatü’lcenb 
hastalığında cevf-i sadrda birikecek suyun hududu bulunur – Hastalığın suret-i seyri de anlaşılır. 

 İltihâb-ı mafsal-ı zâtî, iltihâb-ı mafsal-ı resîvî , iltihâb-ı mafsal-ı cerhî, iltihâb-ı mafsal-ı ……… , 
iltihâb-ı mafsal-ı da’ü’l-efrencî ve sair mafsal iltihabları kisas-ı zülaliyye ve kıkırdakların tegayyür-i 
neshi ve issibâbât-ı husûlü zıll-bînî ve zıll-nüvîsî usulleriyle fark olunabilir. Burkulma, mafsalların cürûh 
uve çıkıklarında, mafsal satıhlarında kemiklerin alabilecekleri gayr-ı tabiî evzâ’, oralarda husûle 
gelecek iltihab ve şiş sebebiyle adi muayenelerde anlaşılamadığı halde röntgen şu’â’ıyla muayene 
bunları tafsilen irae eder. 
 İltisâk-ı mafsal, inhirâf-ı yedd ü kadem, temâyül-i amû-ı fakiri zıll-bînî usulüyle edilecek 
muayeneden alınan malumata göre tesbit ve tanzim aletleriyle hall-i tabî’iye ircâ’ edilebilir.  
 Külliye ve mesânede husûle gelebilecek taşların zıll-bînî ve zıll-nüvîsî muayeneleriyle mevki, 
şekl ve cesâmetleri tayin olunur. Ve bu veçhile aınacak malumatın delaletiyle icab eden ameliye 
kemâl-i suhûlet ve muvaffakatı ile icra edilir. 
 Havsalanın hemen kafe-i teşkilatı, zıll-bînî , zıll-nüvîsî usulleriyle görüldüğü gibi ceninin 
rahimüi maderde kable’l-velâde veya zamân-ı velâdetteki vaziyyeti de tayin edilir; işte bu sayede 
usret-i velâdeti mü’eddî hâlâta karşı icab eden çarelere vaktiyle müraca’at olunabilir. 
 Hall-i sıhhattaki bir sahsın sadrı zıll-bînî usulüyle muayene edilirse sadrın ön tarafına temas 
ettirilen levha-i leme’ân üzerinde amûd-ı fukarînin gölgesine tevafuk eden uzun bir şerit ve bu şeritin 
iki cânibinde açık renkte ve eğri büğrü şeritler suretinde adlâ’ın gölgeleri görülür.  Kalbin zıllide amûd-
ı fukarînin bir yanına düşeceğinden her istirha ve inzibaz-i kalb zamanında zıllin büyüyüp küçüldüğü 
müşahede olunur. Kısm-ı ulvîsi muhaddab bir gölge şeklinde görülen kebedin (kara ciğer)gölgesi dahi 
harekât-ı tenfisiyye ile hem zaman olarak cevf-i sadra doğru çıkıp tekrar aşağıya iner. Hayz-ı müselles 
ise amûd-ı fukarî  ile azm-i kass  arasına düşeceğinden görülemez. Azm-i ketflerin gölgeleri belli 
belirsiz görülür. 
 Kalbin, kebedin, amûd-ı fukarî ile idlâ’ın gölgeleri haricinde kalan aksam-ı sadriyyenini gölgesi 
iki tarafta da ayni nisbette bulunur.  
 Zatü’lcenb hastalığının esnâ-yı seyrinde cevf-i sadra biriken mâyi’ hangi tarafta ise o cihet 
bi’n-neseb az ziyâ-dâr görülür. Mâyi’in  nahı zerre-i havf-ı cenbden kâ’ideye doğru artacağından 
yukarıdan aşağı indikçe ziya daha azalır. Hatta kara ciğerin gölgesiyle mâyi’in gölgesinin adı eder gibi 
göründükleri vâkı’âtdandır.  
 Biriken mâyi’ cevf-i sadrı tamamen doldurmamış ise üst tarafta kalan boş mesafe salim taraf 
gibi ziyâ-dâr görineceğinden mâyi’in üst hududu da ayırt edilir. Mâyi’  tarafından hayyız-i müsellese 
edilecek tazyîk hayyız-i mezkûru cihet-i mütekâbile tebarüz ettirileceğinden evvelce görülmeyen bu 
kıt’a mu’if olmayan tarafta bulunmak ve zıll-i kalb ile mütemadi olmak üzere bir gölge ,i’tâ eder. 
Biriken mâyi’ mass edildikten sonra hasta muayene görülen hayyız-ı müsellesin zıllî cihet-i mu’ifde ru-
nimâ olur. 
 Biriken mâyi’ azalıp çoğaldıkça yukarı kısmındaki ziyâ-dâr mesafe artıp eksilir. Ve bu suretle 
hastalığın s^ret-i seyrinde ta’kib edilir; cenblere biriken sular (kar’ u ısga) usulleriyle teşhis ve tahd^d 



olunabilirse de zıll-bîni usulüyle mâyi’in bulunduğu yer, vüs’atı, ‘umkı ilk bakışta belli olur. Beyne’l-
fasyin birikecek mâyi’ maddud ve mütekeyyis olsa da tabib bilâ-müşkilât bu hususlara ıttlâ’ kesb eder.    
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Sillü’r-rie muayenesinde de röntgen şu’â’âtından istifade olunur. – Kıta’at mütederineyi  ikât salmadan ayırabiliriz. 
– Kühûf-ı robayı  göreceğiz. –  İnsibâbât-ı şigaf-ı kalb, eme’d-dem gibi hstalıkların muayenesine röntgen şu’â’ı kabil-i 
tatbiktir. – Emrâz-ı kalniyye teşhisine şu’â’ât-ı mechûlenini temâmî-i tatbikini bekleyelim.  

  Sillü’r-rie teşhisi hususunda röntgen şu’â’âtı muayenesinden istifade olunur. İrtişâhât-ı 
derniyeye makarr olan aksam-ı rie bu muayenede nüfûz-ı şu’â’âta aksâm-ı sâireden daha ziyade 
mümana’at ettiğinden zıll-bînî  muayenesinde mütederrin kıtaları salim noktalardan ayırmak kolaydır. 
 Kühûf-ı robe teşkil etmiş ise şu’â’ât oradan kolayca geçeceğinden aksâm-ı muteşhânın 
gölgesi derûnunda ziyâ-dâr lekeler görülür. İnsbâbât-ı sigâf-ı kalb, zihâme-i kalb …….. zıll-bînî ve 
zıll_nüvîsî usulleriyle teşhis ve tahdid edilebildiği gibi ale’l-umum emrâz-ı kalbiyye teşhisine “röntgen 
şu’â’âtı” muayenesinin atiyen pek büyük ve mühim hizmrtler etmesi me’mûl-i kavîdir. 
 
  Mekteb-i Tıbiyye-i Şahanede Hükümet-i Tabibiye  Muallim Muavini 
    Esad Feyzi    
        
 
     
          
  

           
  
     


