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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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Bu ejderha resruınııı as'ıı ta~ üstünde Röliyefdir. Koiı:r,a 
müzesinde saldıdır. 

Tabip Konyalı Ebubekirin rııersfyesindeki söze göre Selçukt 
armasıdır. 

·· F. N. Uzluk 
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Türk Tıbbi Folkloru 
Prof. Dr. Tricot-Royer 

Beynel_milel Tı_b·· Tarih'i cemiyeti ı_nüessisi 

Geçen haziran.da İstanbulcia tes'id edilen İbni· Sina ölümünün 
. 9oo Üncü yıl dönümü münasebetiyle Üniversite, cami,· . medrese 
· ve hustist ·evlerde zengin kitap koleksiyon-unu gözden geçirmek 

· · fırsatına nail oldum. Yekiinu 3,500 e baliğ olan· tıh- kitaplan ara-
sında çok büyük kiymete malik oianlar vardır. : · : ._ 
· · Fakat Türk· tıbbi falklorunu mütlalla etmek için evvela Evliya 
Çelebinin · seyahatnamesini okumak kafidir. ·Bundan başka;· ek
serisi Tıb Tarihi Enstitüsünde santralize edllmiş ·olan bir çok 

·'matbu veya el· yazması eserler de mevcuttur. Veba ve diğer 
s~lgınlardan ~ikaye hakkında yazılmış oian risaleler de burada 
işimize yarar ki, Prof. A. Sühegl Ü~ver bu meseleyi gerek 
hastatarla mülakat yaparak, · gerek Anadolu meslektaşlariyle 
temas ederek mutalaa etmektedir." · 

Türk halk tedavi usullerinde ın-addi ~e manevi cihetler ek
seriya yanyana bulunmaktadır. Türk halkı dünyada bulunan 72 
millet: gibi 72 hastalığın da mevcut olduğ·una kanidir. Kullanıtim 
usuller çok basit olup yaptlış tarzları hususi kitaplarda tarif 
edilmiş olan sihirli taşlardan ve nazariıkiardan ibarettir. Suya 
atılan, bir hacıya verilen veya bir türbedara emanet edilen 
yazılar da aynı vazifeyi görür. 



-. 

- 64-;-- -

. Hastalık ağır bir şekil alacak olursa bu . usullere pratisiyen
lerin de yardiH:iİ~r~ H~ti~ ~aHir; iiii~i~Hii bliytiR .~ir .kısmı baharcı
lar tarafından s~tlilr. Fakat il~zan lı~~ta; i&R8i§lfle ı.azım olan 
otları ke~di $~*-Çesili~.e, yÇti~ti~ifie~teiiir .. eu ii~çi~.r fazla miktar~ 
da kullanıldlkHih takaiHie ihtiztif öiabileceiHeHnden dolayı, 
Cumhuriyet ıiuküıiieti bu kaÇaket il~ç Hitbiri~Hyla · mücadele 
etmekte'dir. 

Bu u~uıni malumatı daha kat'ileştirmek için Prof. S~ Ünver 
Bize · TürRiefifı <h)ğtiin Iiakkii:ida ki telakkilef!ntleh baHs· etıli<~kte':' 
dir.. . ., ··•. 

$ark.hl. ~vii olati bir bdl~lrl çobuk.sili kail:hasi Çok h.yıp ol
duğundan, bunun önüne geçmek için mustakbel anne kofiyada 
Şeli Şemsettinin türbesiQe · bir yün iplik bağlar, Yusuf dede 
türbesine elini sokaraJ< çtl<ar'a}?ildiğini yer, bir çok meşhur 

şeyhlerin türbeleri üzerine kumaşla,r yayar. 
Çocuk dogduğu zaman h:~i?·li sürrevi kesilir ve saklanır. 

Bundan sonra~ çocu~n b-eyaz tenli olması için başına süt dökü~ 
lür. U,zun bir öı:nre . mali.k_ olması Için ise yedi komşunun. eski 
elbişelerinden aiınn:ıış _oian parç~larla yapılmış entari giydirilir. 

Soframiza tesadüf en - gelen bir · turp münasebetiyle Prof. 
S. O.rı:tler bQnun kanse_ı:: t~davisinde kullanıl!-iığım söylem.iş, ve
sebebini iz.ah e.tmişÜr.: Bu hastalığa ~ı:ısap, 9lan: bir .ada_ni,öldüğü 
zam~n midesinin. aç_ılma.sını vaşiyet et~iş., ÇocuJ<ları_ bu ftmeJiyeyr 
yapmışiar ve rnide~e çÖ~ ·- sert hir. .u_i bÜla~ak bundan qi_r bıçak' 
sapı imal etmişler. Bir gü~ bu bıçak bir .turp soymak için _kul· 
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lanıltrkep. ur erimiş ve ondan,-sonra bu nebat kanser tedavisinde 
kuiİ<ntılmağa . b~şl~nmış.~~. . ·; -,,. 

T~ı:k }1ekin:ıleı:iqin, Tıbbi folkl~ru yaİpız . m~r~klarını tatrİtin 
için mutalaa etmedi.kler_ini v~. bund~n tedavi_ noktasınÇan .J>.<ı~iki 
bir kıyınet çık<ırmak istedikh~rini . i_laye edeli_in. · Kepdi .. fiec~,~e- · · 
lerimi11 de ~e'yit ettiği, ·bu çok haklı ,. bi~ ~8r.UŞ_ · tarzıd!f· .FolkJpr
dan ilı:ıii tababet sahasına geçmiş olap. bir. '· çok usuller vardır . 

. Koca karı usullerinden pek_ f~iia alay etmeyelim.:· _ .. 

<Redpe) No. i : ı~37 Cıe~i' ~iikaieCieiı ttı~sa. 
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