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(Hüzün) ün Mahiyet ve Sebebleri 

lbn i Sin a 

(Hüzün) [1), Nefsanı bir elemdir ki sevilen şeyleri .bitirmek ve 
kaybetıuekden, aranılan. ve istenil~n şeyleri bulamamak ve elde 
edememeden ileri ge'lir. Hiç bir kimse yokdur ki bu sebeblerden 
yakayı sıyırabilıııiş olsun. Çünkü sevdiği şey.lerden bir . şeyi 
bitirrıı.eıniş · ve zayi- etmemiş, . veya aradı~ı ve istediği şeylerin 

hepsini elde etruiş biç bir kimse bulunamaz. Zira insanın şu alem
deki sevdiği ~eyleriıı hepsi ze.vale ve bozolmağa maruzdur. Ve 
biç bi risi sabit deği-ldir. Dünyaya aid matlubatı da yine böyledir. 
Onlardan sevd iği şeyler gibi zeval v~ fesada ıoaruzdur. Çüokti 
Losanın dünyevi ıiıatlubatı· her h ald e ·fa ni ve zail ola n şeylerdir. 
Amma sabit ve daim olan (Umuru akliye) ye gelince ; o biç bir 
vakit bitirilmez, g;ı.yib ve zayi · olmaz. Zira (Umuru akliye) yi 
gashedecek ne hir elem vardır ve ne de ona hir Afet arız ·olabi
lir. Lltkin herkesin alakadar olduğu Urouru dünyeviye (Umuru
akliye) nin bilatmadır 'ki onu korumak olm.az. Bozulmasıodan, 
zevalinden, değişmesinden eınip olunmaz. 

lındi kendisine (hüzün) arız olmamasını isteyen kimse şunu 
yapınalıdır : · . · 

Dlinyaya aid sevdiği ve aünyaya aid aradığı ve istediği şey

leri old!Jğu gibi zovale mah~um ve bozolmağa mUstaid ve merbun 
olarak tasavvur etmek ve bunlarin · tabı'larında olmayan sebat, 
beka, ve devaıiı gibi vasıfları bunlardan beklememek ve arama
~ak ve belkj wahbubıı.t ve mat! ubatının · peşinde iken onların 

tebdilini, intikal ve ku~vetlerini görünce isti~zam etmemek ve 
çok görmemek. 

Işte bu balet .kendisinde tahakkuk eden kimse sevdiğini bitir
mek ·ve kaybetmekden mab~uıı aradığını ve istediğini elde ade
roemekden mağmum olmaz. Belki sevdiği ve istediği şeyleri bacet 
m!ktarı alır. Ve onları zayi ettiği ve bulamadığı zaman de müte· 
selli olur. 

·· ll] {Hüzün) l<elimesiuin mukalıili Öz dilimizde (Tasa)dır . 
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lstedig-i ve aradığı ·şeyleri, · istediği zaman, sür'atli ve baris 
bir isteyiş ve biiyük bir temenni ile karşılamaz. Ele geçiremediği 
ve zayi'ettig-i zaman ise fikrini meşgul etmez. Bu tarzr haraket 
büyük Padişabların ahlakındandır ki onlar her bir geleni karşıla
mazlar, ve her bir göçtip gideni teşyi'etınezler. Bunun zıddı küçük 
insanların ve forumayelerin abialudır ki her bir geleni' istikblll 
ve her bir göçüb gideni teşyi'ederler. 

Ve yine {Hüzün) den kurtulwayı arıu eden kimseye şunu da 
tasavvur etmek lllzımdır ki : Bir şey için malızun olmak lllzım 

gelince mabzuniyetden kurtulmak iıııkllnı olmaz. Daima malızun 

yaşamak !azı m gelir. 
Şöyle ki : tıısaoın diriliğinde ve yaşadığı günlerinde hiç bir 

halet yokdur ki onda sevdiği şeylerden bir şey kaytb ve zayı 
etmemiş olsun. Vey? roatlubatıodan bir şeyi fevtetmiş olmasın.' 

Işte bu kaziye de . bize bildirirki insanın malızun olmaması ve 
(Hiizün) elen.ıinden. kurtulmak için içinde bulunduğu her bir hale 
razı olması lazımdır . 

Dilimize çeviren 

l\furad molla kitab sarayı Şef 

Işyarı 

Mehmed Hazmi Tura 

Şerif oğlu yadiga rı ve Gazi Umur bey 

Ark i vi u II, III ün cil sayılarında çıkan Şerif oğlu Yadigll.rı ve 
Gazi Umur Bey bakkındaki yazılarıruız Tıb tarihi ile uğraşanlar 
arasıoda alaka uyandırdığını görmekle sevincimi~ artıyor. 

Makalemizin mubteviyatıoı yeniden tekrarlamağa hacet yokdur, 
ancak ·bu vesile ile yürüttüğümUz fikirlerio ne gibi kaynaklara 

·Cıayandı.ğını anlatmak, sayın iş ve çığır arkadaşlarımızın düş'ünce
leri üstüne bazı şeyler söylemek Istiyoruz. 

[)oklor Rusçuklu H akkı üstadımız, poliklinik me·cmuası Mart 
1936 ntishaeıında arldv III deki sorgularımızı haklı hıılarak pek 
güzel mütalealar yazdı, ·kendilerine teşekkür ederim. 




