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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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oeııvres qui sont par erreur et a cause de la Jangue ,employee, 
conside~ees comme :appa-r-tenant a -des auteurs Arabes- ainsi q~e. 

Ie1 oeuvres ecrites en turc du temps des Osınanlis, qonn~nt. 
des renseigenments importants sur la malaria et son traitement. 
Oeci est assez ricbe pour -constituer un sujet de monographie . 

. -. . . .. 

Şa~J 'İ'aderTi'n·· rrı·~~~·r · t.aŞ ı -:· .-
.. :~.: .~·· .. . . . ~~ 

' .. 
·~ .. ~ ·· : .:· . · .'·Dı·. F~ N. Uzluk 

1 ·._.#·:· ... : 

Yeniçeriliğin J~aldir~lm.asindatı sô;ıra Beşiktaştaki iİmi cemiyet 
azaları BektaşiHırkabaiı?tiİıe birer bire~· siirgUn edilirken Şanizade 
tabip Ataullıih dahi arpalı~ı Tire kazasına gönderilmiştir. 

Müştırünileyh ôrada Köse Mi bal o~ullarındao ·ve yerli zengin 
a.limlerinden: m·üderrrs ·. Hacı Ahmet Reşit ·efendinin evine misafir 
edilmiştir. .' :· · . . :·:.· ·' .. ;·. · . • _· : ·· · > 

Iki ay k~·n~ı(k:~ldıği . Tireôe, Sultan Mabıb·~·t ııihayet .ettiğine 
acıyarak onü·: af'f~d.er .. Is tan buldan Öğreııilerek. 'gil~l.l ve Şanizade-

..... _,, . .. · - • )• t .. • .. 

nin de~il fakat · r:ı;ü rk tıbhıııın düşmahl~rı·:-~öyle. bir · tuzakla işi bi-
tirirler : . · ~ · · .· ~~ . ; .. ;- · ·:. 

Bir akşaıiı Y.~ill~ğiode·ıı eom:a Ş:wiza.de :. vi -h sahibi kahve 
içiyorlar. O tıi.rib.te ka~a voyrod;ısı yani i,a.~w-akamının kavasları 
bir kaç adamJıı. .. ko~ara'k evin kap.ısıôı çalip b'ızia::. ôturulan odaya 
girerler. Ka vas ,Ş'iı..nlzadey.e lıitaben: · · ~ · ... : :.: .. 

- Padişabdaı'i · efendiniıı itla.fıoa ferırıa~. ~g~.ti~dim: 
Demesiİe Şaniza9-enin ·elinden fiileanı bir yao_a.';~ kendisi de ba-

yılarak bir yana d~'şer. · 

Her if· bu: defa .a~zını değiştirerek : .. 
- Hayır;.itJ~kına ferıııaıı getirdiııı . . . . 
Derse d~ -: · ~'Ş.· işten 'geçer. ~- yil k' nıiln~v:ver : .·iı~ie!}an·ın tesirile _ 

asırların pek ·gciç .. ve çok gee )'('tişlird i ğ'l . ~oca ·.t=abip bir hafta. 
sonra ölür . . (T~ni:'ı: ·ona rahıııet etsin) · .. ~·· .y· ·::.:~.: • 

Hazin alayla c'imazesini · k ışin yanındakr kabris.tıı.na gömerler. 
Mezarını BeşiiÜaş · akademisi :ızala rı değil,' :. mUderris Hacı Reşit 
efendinin oğlu · Lu·tf.uÜalı efeııdi yaptırıııak :.~· ·~·esar~t 've kadirşinas· 

. lığında bulti~ur·.' ( 1 io yaş i nda öle-ıı· Lııtfuliah . efeninin hatırasını 
saygı ile ao.ahın) · . .. · · 

Mezarlık böylece 1332 yılına 1< adar rerinde kalır . Bu tar ihte 
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Tirey~ Safa: adında bir kaymakam gelir. Günlin aq~ml~rına. 
yJ!ıraninak, kÔHl.ti kapmak için·. yapılageldi~i . t.ızere sirtlaniarı· 
~ifa.tac~k biqrr~ırda gitme~e başlar. Yani eski ataların anttların.ı . 
yİkmak; · yumurmak · cilı~yetin~ koyulur. Dhilerin· Bt.ıL'·masından 
oüret -alan· bu adarİı, öİiileriu mezarlarını deşme~e· sataşıı:. ~aşları: 

-- ı 
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Kahirede bir T ürk hasta n e si 

12 8 4 

.Mısırda TOrk hükümdarlarından Seyfeddin Kalavun tarafından 
Şamdaki Nureddin Şehid Hastanesi tarzında yapılan bıı sıhbi 

müessese XIII inci asırda. Kabirede en ınlibim Türk miiesse!!elerin 
dendir. Mıı,nsure Hastanesi diye maruftor. Nitekim miladi IX inci 
asırda yine· TOrk hükiimdarlarından İbni Tolonun eski Mısırda 

(Fustatta) yaptırdıg-ı hastane meşhurdur. Bu mansure hastanesinin 
eski kısımlarx bu gOo yeniden yapılan hastaneye ila.ve edilmiştir. 

Burada göz hastalıkları, ishalli!er, cUzzamlılar ve sari hastalıklar 

için ayrı daireler meveuttu. 
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kazmalarla · kırml}~~' ötey~ b~ri~~ ~~m~~!!- çııl~~l!· -Sıra Şanizade
ninkine gelince bUyük tabibin cesedini çürümemiş gören arnele 
ve halk, ancak yi g-it! ik ve insanlık duyguaile çuk uru kapatırlar. 

~ 
Yoksul, Şanizadeyi manevi hoca tanıdığımdan v.e onunla u~

r~~ma~tan tat buluyorum. Tirede karşıma bir genç fazıl çıktı. 

Kaza nü.fus meıİıuru Bay Faik, yiğit delikanlı arayaaraya nihayet 
~ÜyÜ~ h~kimin atılwış mezar taşını bir ormandan keşifdiyece~im 

Bay faik 

oekilde buld~! T!r~ ~q~~~iq~ t~şıqı: Qı~~ . P.H~HB P,~~imlerimizin 
önünde teşe~~i!f ~de~jm: · 

Bir resmf~f ~~ ~r~j~in ~~p! ~~~ip~ ~pym~~~~ ~eref ?uyarız .. 

* f' 

Şanizade~jn · k~Qir t~şıııın n~şmi g~!ir~~ g!.'~~~nlq~ baktım, tu 
beyti bulduQ:ı. oı:iu yazıy~qım : . ,.. - _· . 

Beytin d-~di~i bqçlÜ·r : Ata , <W!lY.ll y~rtı~ı!u, ~irlik ate,ue 
. yaktı, tüketti, ıi~l s~~!P.ı~riniiı . ay~kii.n' ~ııiı~ıı-d{o şiı:p.ç1i.topraktır. 

1. _ , _, . • •• r• .,.ı.·.· •.ı -.) _ 1·.#,, .~ ., J. ·· 

Diriliğinde nasıl bekiııı .ise; ölii mitnden sonra yine hikmet 
buynrqyor. Mesihi yıl ile Gurrei Muharrem 1242 = 5 A~ustos 
ıs2s ~ir. · · · · · 
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