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(Hüzün) ün Mahiyet ve Sebebleri 

lbui Slnu 

(HUıOn) (1], Nefsani bir elemdir ki sevilen şeyleri .bitirmek ve 
kaybetıuekdeo , araoılao. ve istenil~n şeyleri bulamamak ve elde 
edeujemedeo ileri ge-lir. Hiç bir kimse yokdur ki bu sebeblerden 
yakayı sıyırabil ıııiş olsun. Çünkü sevdig-i şey-lerden bir şeyi 
bitirırıeıniş ve zayi - etmemiş, veya aradıjtı ve istedig-i şeylerin 

hepsini elde etıuiş biç bir kimse buluoaruaz. Zira insaoın şu alem
deki sevdig-i ~eyleriıı hepsi zevale ve boıul mag-a maruzdur. Ve 
biç birisi sabit deği--ldir. Dün yaya a id matlubatı da yine böyledi r. 
Onlardan sevdig-i şeyler gibi zeval ve fesada rnaruzdur. ÇU okU 
losanın dOnyevi nıatlubatı her halde fani ve zail oları şeylerdir. 

Amma sabit ve daim olan (Umuru akliye) ye gelince ; o hiç bir 
vakit bitirilmez, gayib ve zayi · olmaz. Zira (Umuru akliye) yi 
gashedecek ne hir elem vardır v~ ne de ona hi r Afet arıı olabi 
lir. LD.kin herkesin alakadar oldugu Umuru dünyeviye (Umuru
akliye) nin hilafıuadır ki onu korum-ak olmaz. Bozulmasıodan, 

ıevalindeo, degişınesinden eınip olunmaı. 

Imdi kendisine (hüzün) ar1z olına~asıoı isteyen kimse şunu 
yapınalıdır : . 

DUnyaya aid sevdigi ve dünyaya aid aradığ ı ve isted iği şey

leri olduğu gibi zovale mahkum ve bozulmağa müstaid ve merhun 
.· olarak tasavvur etmek ve bunların tabı'larında olmayan sehat, 

beka, ve devam gibi vasıfları bunlardan beklememek ve arama
mak ve belk.i ruahbubat ve matlubatınıo peşinde iken onlarıo 

tebdilini, intikal_ ve ku~vetlerio i görünce isti~ıam etmemek ve 
çok görmemek. 

Işte bu halet -kendisinde tahakkuk eden kimse sevdiğini bitir
mek ve kaybetmekden mabıuu aradıg-ıoı ve i stediğin i elde ade
mernekden mag"mum olmaz. Belk i seı-dig-i ve istedig-i şeyleri bacet 
m!ktarı alır. Ve onları zayi ettig-i ve bulamadığı zaman de mUte
selli olur. 

tl) (Rüzüii) kelime5iuin mukabili Öz dilimizde (Tasa)dır . 
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··i b ni Sinayı kıyasen bir med i h 
Dr. A. Süheyi Ünver 

Kütüphanelerimizde ınahfuı eski ve el yazınası Tıb l!itabları
nı.n baş ve • Sonlarında ınevcud bQŞ flabifelerde ekseriya Tababetle 
v.e hekiınlerle alakadar ,kısa ve uzun babislere, şiiriere ve be
yitlere tesadüf ·oiunur ; ·Bu da onlardan biridir. Feyzuıİah efendi 
küttiphaneeinde 1324 No .. lu lbııi ~ina'nın ·kanun eserinde metinle 
alakası olmayan şöyle bir ınanzuıne vardır. Bunu Profesör Yusuf 
Ziya diliınize. çevirmişdir.,. :au. fotog~af . nushasında ufak bir dik
katle metin okunabildig-i ric.iıı y~·ıu~z te~cemesini yazmakla iktifa 

: .:· ·.... . ·-··; ·· 
edilmişdir : 

«Zamanın Aristosu, Devriının Bııkratı, Lokııı'anın ikincisi 
Eflatun ilminin feyizli bahçesi, din ve Diinyaııın hocası.[*J 
Sen o kutubsurı ki eg-er devranı aleuıde bir fenalık olursa 
Senin dükkanında eıı aciz ecıacı Ebu Ali Sinadı r. 

· Eğer senin tırnin her derdin devasına Şarııil olmasaydı 
Nasıl her içişde Ma.bnıude [1] miishil olabilirdi 

ı•ı Metinde İraf, İrak gibi bir Kelime olması muhtemel. Lakin bir Vezir 
veya Hükümdar ismi, ihtimal alayidir (Mütercim) 

[1] Skam<?niya 

.j 
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Eg-er ·senin şerbethaneiıden bir 'parça -koku feleg-in bumuna 
g.itseydi.Ay ısıtmadan [2] Güneş de ·tstis~a · hastalığından haric ka-
lirlardı. · · 

Bu manzıımeyi yazan ıııalftm deg-ildir. Tekrim edilmek istenen· 
zat lboi sinadan üstün tutulmak istenmişdir. Lakin çok muba
lag-alı bir suretde meth edilmiş ve bu _meth esnasında Ibni Sina,. 
nın bu zatın Eczacısı olabileceği yazılmışdır. KaHinin lbn i Sina 
olması şUphelidir. 

Maamafih lbni Sina gibi büyl!k Üstadlardan biri için yazılmış
dır. Kanun eserinin bir köşesine iHl.ve edilmiş olması da haizi 
dikkattir. 

Un elo.ge dans lequel lbni Sin~ est pris comme ·mesure& 
· Dr. A~ Süheyl "Ünver 

. On recontre, 9-ans les premier~s et !es deı:nieres pages vides. 
des anciens ıoanus~rits qui sont cooserve:ı dans nos bibliotbeques, 
des ecri ts co'ncer~ant la medecine et les ı:iıedecios. Une copie du 
Caooo d'Ibni Sina se trouvant a la bibliotbeque de Feyzullah 
efendi au numero 1324, contieııt . un poeıne n'ayant aucun rapport. ·· 

. avec le texte, et qui a ete tradui t eo· no tre: langue par· le Prof •. 
Yusuf Ziya. Le texte · pouvant &tre lu dans la ppotographie,. 
nous nous contentons d'en donnar İa traduction : 

- «·Tu es l'Aristote et l'Hippocrate, le second Lokman de
l'epoque, le jardin lu m ineux de la science de Platon, le mattre
de la religion et du monde. Tu es le centre, qui, lotsqu'il arrive
welheur a FUnivers, Ebu Ali Sina est le plus humble pharmacien. 
de ta. boutique. 

Si ta science ne contenait pas un rewede il. tous· les maur,. 
comment cbaque fois la-·scawırıonee pourrait- elle @tre laxative. 
Si un peu ·du parfum de ton la~oratoire n'arrivait au nez de la. 
providence la lune resterait hors de la fievre [1] et · ıe soleil de· 
l'hydropisie.» ~ 

L'auteiır de ce poeme n'est pas conııu. La personııe honore& 
[2) est consicleree 'comme etaııt d'un rang plus eleve que celui: 
d'Ibni Sina. Mais il est Ioue d'une façon tres exageree et dans. 

[2) Hümmayi Dik - Bir nev'i Humma 
(1) fievre de Dik - Un genre de fievre. 
(2] Jraf dans le texte. Un nom de roi ou de ministre. Peiıt · etre Alayi. 
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ç~~ ~!R~~, i~ · ~~~ e~~it q~'~RP.i ~~pa ~~F~~~ p~ ~~r~ so~ P,Hftrın~~len. 
c~~a~q~nt 9~~i P.~q~ et~~ ~firi~ . . p.o~r I' qp, q~~ ~f~~d~ q:ı*J~f~P. 
comme lbni Sina. ll est interessant que cela se troiıve ~~RH~~ 
au Oanön . 
... ' ' ~ • J : 1 

E~ki Türklerde Dişeilik 

M. ş. Yaltkaya . {*] 

Semerkand'lı Şerif Hasan dedi ki : 

:-: ~~n ~~ q!y~r4~ puf~HUfOf~~n Bir gq~ g~~iıp. ~~P<J! : Jf~~S.:! ~~ 
lardan bir dişeiye müracaat ettim. Eli ile ağrıyan diŞimden çürU-
mUş olan kısmı aldı. Ve onun yerine başka bir diş parçası koydu. 
Ve punun üzeı:ii!!3 · ~iı: yağ aOrerı.ı~ o giin su ~çmememi tavşiye 
etti:· ':şiir:i~p eli:iediğ( kısırp tabii-denilec~'k: k~dar sa~lam . ve gÜze! 

•. • •. t • . . 1. •• •• • •• . .. • • . • ~ • • • • ~ .. ... r • - • • 

-ot~u. Yalnız ikisinin ·r~ngi .birbirini t~tmuyor idi. · 
• .,., • • • 1 • • • • • :· .. • • ~ ~ -

O.uelques mots sur I'Odontologie chez leş anciens tmcs 

Şerif H~a~İl dı;ı Semerkaod ~Ht : 
- J'an~;lpt qııı:ı je m~ trouv~is dana ~~ payıı, j'~Hf! uq jpqr 

· ma.l ~ux q~nts. Jı;ı· m'adre!lsai a. ~~ q~r1ti~t~· 
Il enieva avec sa main la partie cariee de lıı. 9t!!lt quj Jl!Ş 

i~işait m~J et 1~ ı:emplıı.ça ~vee H!l P.o~tre mor~f!au ~e· 4ı:ın~. 
· ·U l!Enıduit · erış~itE! d!l:ıqi !e ~t ır~e con!lt;ıill~ d~ rı~· paş ~qinı . 

-d'~aq p~nı:Japt tout~ la jop.rn~~· ı.~ P.a~tie qu'il ~jo-qt~ t:ut t!}!lemı;ırıt · 
~oJid~· qqljl ~ut dit qu?eJI~ ~tait n~tJire!I~. $~uiı:ırrıı:ınt ~il- ~ouhmr. 
ne se concordait pas avec la dent. 
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