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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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Eski Viyana tıp talimi ve onun Adli sultan 
M_ahmud zamanında lstanbula yayılması 

VI 

Prof. Dr. pbil. Karl Süssheim 
München Üniversitesi Doğu dilleri Profesörü 

Şani zadenin değerini daha ziyade belirtmezden önce araşdır
malarımda yaptığım - bir yanlışhğı doğrutmalıyım ; bu da Türk 
T.'F. Arkhivinin Cild ı,s.~ıo, satır 31- 33 de Störck k.üllliyatıoın 
Almanca olarak Viyanada 5 defa bastırılmış olduğunu demiş 

olduğumdur. Halbuki Almanca basımlarını 5 e değil 7 ye çıkar
malıyiz. Zira Dr. Feridun Nafiz in bana yaptığı pek yerinde 
bir takım ihtarlar artlamasıoda (Estagfr ulluh recada bulunmuş

duıo. Nafiz.) Störck~ün Almanca külliyatıodan ı776 da Viyanada 
ayrı ayrı ilç basımı çıkdığıiii buldum. Bu üç basım aynı hacimi 
gösterir, aynı hurufatla dizilmiştir. Üç basım ayırtısız olarak 
Tralner tarafından icra · edildiği anlaşılır. ı776 tarihli bu üç 
bası~ arasınd~ fark şudur : bazı serlevh·aıarda bir iki kelime 

. bir bası.mda dar öbir basımda geniş dizilınişti r. Sahife çerçevesi 
ilç basımda umumiyetle aynı ise de arasıra üç . basımda satır 

sonu bir 'kaç satır boyunca başka başkadır. ı ve 2 nci 1776 
taribii . basımlar arasındaki fark, bazan cUz'ı JO.~at ya imla deği
şikliklerioden ·de ibaretdir: Cild l ,S : Ü 7 satır 6 : brandig ile 
brandicht (Türkçesi gangrenli S. 118, satır 22 : flüssig ile flübig 
(türkçesi: curu, mayi) iki misalın birinci şekli Viyana · Milli 
Ktltüphanesiodeki bir nushada ikinci şekli Göttingen Üniversitesi 
kiitübhanesindeki nÜshada görülür. Göttinge!J nilahasında tıa.ç 
numarası verirken -görünüşe göre ender olarak- numara yanlı

ŞI da var : S: 342 (satır ı aşağıdan) felçe karşı bevada Göttingen 
nilahası 218 numaralı Emi salık vereceği yerde 118 numara.lıy ı 
yazar. 

1776 tarihli üçüncü Alınanca basım ilk ve aslı ola o basımdan 
değil, ikinci Almanca basınıdan yapılmıştır. Çüukü üçüncü ı776 
tarihli basımda S. 342 de ikinci basımda ·s. 342 de ikinci basımda 

. olduğu · gibi felce karşı 218 yerine 118 numaralı Deva var. Bun
dan başka iiçüncü 1776 tarihli basımda Deva numarası verilirken 
dig-er basımlarda bulunmıyan bir kaç y.aulışlıldıklar daha var : 

. "' 
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S,-101 satır 15 : No. 73 deva yerine No. 83 devayı medbeder; 
Felce karşı S. 334 satır 6 da No. 73 yerine No. 74 deva:szı ileri 
·-sürer ; S. 335, satır 7 de yine felce karşı 226 sayılı bablar yerine 
No. 26 kusturucu bir içecek var. [1) 

Stroeck ün Almanca naşırı von Tratner müelliflerden ruhsat 
alıumasına ehemmiyet vermeden, o:ıüelliflere bir para ödemeden 
eserlerini bastırıp bütün geliri dereayb etmekle XVIII asır Avru
pasında kötu Ün kazanmış bir zat idi. Tratner (1717- 1798) 
uzun yaşayışında aşırı z~nginleşdi ; ancak müelliflerin kakıncına, 
sövüŞüne, hatta gözdesi bulundug-u Marie Tberese in ölümünden 
sonra (1780) Avusturya biikumetinin tevbibine de amaç oldu. 
Yine ·onurunu sakhyabilirdi, çünkü o vakıt da hatta 1832 yılın~ 

dek A vusturyada yerli Avusturyalı olmayan m üelliflerin ruhsatını 
almadan eserlerini basmak caizdi. (2] Işte Tralner Stoerck ün 
Birinci Edition undan ü ç defa 1776, bir defada 1780 de olmak 
üzere D ö r t defa bastırmışdır .. Bu soruyu güderken bize bir 
düşiince gelir : o da 1776 tarihli Üç basımda!l hangisi aslı, han
gisi taklid ? buna da kesekes bir inaola çınladabiliriz : Viyana 
Milli Kiitübbanesi basımı yanlışsız olup gerek İtalyanca mürtaeimi 
Ballisli gerek Sioerck iin has. dostu · olan Latince mürtaeimi 
Schosıılan taraflarından esas olarak kullanıldığı için söyleyebiliriz 
ki Viyana "Milli Kütübbanesindeld basımı 1776 tarihli Üç basımı· 
nın ilki ve aslısıdır. Ikinci ve Üçüııcii 1776 tarihli basımların 
Tratuer deg-il. başka bir· basınacı tarafından icra edildiği di.lşi.ln
cesi ise dog-ru sayılmaz. lık önctı 1776 tari!Jii Üç Alınanca 
basım da kullanılan hurufat aynı gibidir. Sonra bütün Almanca 
basımların birinci ve ikiuci cildi serlevhasında yılan yanında 

bir erkek ile em taşıyan bir kadın gösteren · levlıa bakır üzer~oe 
kazılmış resim varsa da I ve II ci 1776 tarihli basııu_ların levhası 
ayrı ve bu iki basıma mabsusdur. Üçüncü 1776 tarihli basım i!e 
1780 tarihli 4 üncü Almanca basımıo serlevha. resimleri ise müş
terek bir başka levbadan basılwıştır. 1786 ile 1789 da çıkmış 5 
ve 6 ncı Alnıanca basımların serlev~a resimleri yeni ayrı levha-

[1) Muh elif Almanca hasimiarı birbiriyle Jıarşılaştırmakla anlaşılır ki 1780 
de çıkan 4 üncü Almanca ba~ım 2 nci 1776 tarihli basımdan, 1786 çıkmış 2 
nci Almanca Edition ilk ve aslı 1776 tarihli basımdan yapılmıştır. 

[2) jean Thomas de Tratner. üierine oğlun ve yetik ucarlar Wurtzbach'ın 
(Avusturya İ mparatorluğunun Tercümei haller Karnusunda C : 46, Viyana 
1862, s , 285- 293) ve (Anton Mayer) in Viyananın 1482 de 1882 ye degin 
Basınacıları Tarihi adlı eserinde (C.2 Viyana 1887, S. 31-43) bulun_ur. 
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lardau basılmıştır. Demek ikinci ve üçüncü 1776 ·tarihli Almanca 
basım . Tratner tarafmdan yapılmıştır, (1] I ve n inci 1776 tarihli 
basım dig-er A.Imanca basımlardan şununla da ayrıca· saygıya 

deg-er ki I ve n nci Almanca basımların serlevba resminde (ex 
mus. Meil) yani ex museo Meil ; ttirkçesi cMeil tezg§.bından:» diye 
bir Alman Ha.kkakinin adı basılmıştır. [2]. · 

Şimdiye kadar Stoerclc ün eserinden 1776 da üç Almanca. 
basımı çıkdıg-ı biliniyordu. Bu üç basımın ne suretle baş gösterip 
belirdiiti sorgusu ise bizim için büyük önemi lıaizdir. Çünkü Şani 
zade Stoerck ün külliyatını Türkçeye dö~diirürken aslı ve doğru 
olan ilk 1776 tarihli basımdan Batitisti terceruesiıı i takib etdi. 

Bu yeni incelemelerden sonra diyebiliriz ki Arkivin 160 inci 
sabitesinde satır 2-3 de Störldn külliystı basımları sayıldığı 

sırada şöyle olamıyor : 
I A 1 m anca, 3 Lıı.tince, 2 ttalyaııca, 2 Feleıııenkce ile I turlı:.çe 

olmak üzere düzeli 15 defa basılmıştır. 

IV. 

Şaııiıade tercümesinin mubtelH Almanca ltalyaııca, Latince, 
basmalar arasındaki bazı' ınUhim ayrılıklar müvaı.:ebesinde gayet 
iyi bir metni bavi olduğunu gösterir misallar vardır. 

Störkio, eserinde ilaçlar kısıuına çok ehemmiyet verdiiti yuka
rıda söylendiysa de bir hastalığın tedavisi baz~n doktoru heves 
ya içtihadına göre ister şu ister bu ilfi.cla mümkün olduğu için 
Latince mürtaeim i Dolttor Şosulao metininde ilaç numarasını ga.b 
gah rleg-iştirdi. Doktor Şosulan bazı ilaçları ta il k Latince bas· 

(l) ll d ci 1776 tarihli Almanca basımdan bir nüshcı Göttingen Üııiversite 
Kütübhanesinde, üçüncü Almanca basımdan bütün nüshaları Almanyanın 

Kil ve Bonn Üniversite Kütübhanesinde bu basımın ancak birinci cildi Münich 
Hükumet kütübhanesinde de var. Önemlidir ki büyük Alman KütübhaneJerin
den hiç birinde ilk 1776 tarihli basım yoktur. Hayret olunur, çünki ilk \776 
tarihli basım Viyanada çıkar çıkmaz yeni esere Avusturyadan öyle çok ısmar
lıyacılar saidındılar ki daha uzak memlel<etlerden gelen siparişler ancak ikinci 
ve üçüncü 1776 tarihli basmalar çıkmakla ifa edilmiştir. 

[2) Meil adlı o sırada Alman'yada iki pek ünlü Hakka!< vardı Id az çok 
ressamlıkda da çalışırdı. İkisi kardeş ve bir Heykeltiraşın oğulları idiler. Biri 
Jan Henri 1729 da Gotha şehrinde doğup Berlin Oüzel Sanatlar Akademisinde 
Başkan olduğu halde. 1803 de Beriinde öldü: Küçük kardeşi j an Guillom . 
Alterburg da doğup sonunda Berlin Güzel Sanatlar Akademisi Başkan vekili 
oldu ve bu memuriyetde Beriinde 1805 de öldü. Her iki kardes Prussya kralı 

Büyük Friedrich'in günlerinde Beriine cezbetdirtip kardaşların küçüğü 1752 
büyüğü 1774 tenberi Almanyanın Güzel Sanatlarını faydalandırıyorlardı. 

. ~ 
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masından kaldırıp bu hezfi ikinci ve üçüncü Latince basm~sında 

ipka etti. Lfi.kin bu iJ~ç değiştirmesiııi şanizade metniyle mukabele 
edersek şaşacak olduğu kadar miihim de şu neticeye yeti~iriz ki. 
Şanizadenin padişah emriyle bastırılıp bütün Osmanlı cioktorıarıi:ıa 
esas bulunması maksut olan eserinin doğruluğunu son gayeye 
ilerietmek için talırir esnasında Störkin Latince tercümelerinden 
de biri nınkabele edilmişmiş. Bir misal getireli01 : 

Şanizade S. 40, satır 5/7 (boğaz ağrısı babında): böyle olduğu 
vakıtlarda altmış ikinci ve altmış üçüncü ilaçlar çok faydaları 

olur ve bu en sonraki ilaçla ılıcak olarak sıkca sıkca ağzı çalka
layıp gargara dahi eyleseler ve bir az andan ılıcak olup ağızda 
tutsalar hasseten ifakatı azime getirir. Latince S. 98, satır 5t8 : 
his in circumstantitis plurimum prosunt remedia Nr. 62 et 63. 
quorum postremum rrıulturn demulcet, si subinde per aliquod 
teoıpus in ore tapide retineatur, aut pro eı"uendo laniter ore et 
gargaris ando adhil!eaiur (Türkçesi : bu ahvalda 62 ve. 63 numa
ralı ilaçlar en çok fayda verir; bunlardan ikincisi ılık olarak 
bir müddet alıkonulur yahut ağzı hafifçe çalkalayıp gargara 
etmek yoluyla kullanılırsa çok fayda. verir.). ttalyanca Sahife 100, . 
satır 19/26 : Ip queste circonstanze spesso gio..-ano molto i medi
camenli Nr. 62,63 ed al eli derltro ser·vano i nıedicamenti Nr. 
68,69 l'ultimo de'quali particularrueııto apporta sollievo grande. 
se si trattiene per qualche tepido in bocca frequentemente 
lavandola, e ıı;argarizzandola. 

Yukarıdaki metinlerden göriildüğü gibi Dr. Şosulan tercerue 
ederken Almanca ve İtalyanca metinlerde ınevcud 68,69. sayılı 
il~çları atdı ve Sioerck ün değil, Battiatinin değil Dr. Şosulan 
nın metoini iktihas etdi . [1] 

Ender belki bir defa olarak Şanizade hastalığın reçetesini 

[1] fakirin kütübhanemde Şanizade tercemesi mi'yarın matbuu, ve ferrulı 
ef el yazısı olarak 2 nusha vardır. Stoerck'ün asıl Almanca I. ci edition 1776 
tarihli hakıkısı da vardır. cHalsweh• yani cBoğaz ağrısı, bahsinden : cild. 1. 
sahife 96, satır 14 : ~Bey solchen Umstaenden wirken oft. Mittel Nr. 62,63 
sehr viel ; inner!ich ·aber dienen die Arzneyen wie Nr. 68,69. das· etztere 
verschaffef auch grosse Linderuiıg, wenn man es öfters eine Weile Jang laulicht 
im .Munde haelt, und. ihn ganz gelinde darnit auswaeschst oder gurge!t.,. 

Şanizade Miyarı Sahife 40, satır 5 : cBöyle olduğu vakıtlarda 62,63 üncü 
iHiçların çok faydalan olur ve dalıilen 68,69 uncu iHiçlar isti'mal olunurlar. 
ve bu sonraki ilaçları ılıcak alıp ağızda tutsalar hassatan ifakatı azıme getirir." 

Binaenaleyh şanizade Störkü harfiyen terceme etdi, tabiidir ki İtalyaneast 
dahi Almanca metnin aynıdır. 
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Oyle .Nefsüddern hastalığ-ına karşı Slörclc bütün . Almanca ve 
Latiıice metiııler de (mesel§. ilk Alnıanca basımda S. 142 satir 10 
ve. ilk Latince basıında S. 145 satır 9) 38 Numaralı hafifçe 
milahil bir ilftç tavsiye eder. Bunun ;yerinde Şaoizad~ S;. 55, 
satır 23 de öksürük ve zatillcenh gibi başka hastalıklara karşı 

çok medöolunao 83 ouıİıaralı il§.cı koyar, ki bu bir yarılışlık 

eseri olsa gerektir. [1] 

--~· .. .----

\f] Prof. Dr. K. Süssheim cenablan o kadar güzel v~ sıhhatle mukabele · 
etdiler ki Şanizadenin t-ir yanlışını buldular, evet bir tek yanlış, hernan şunu 
arz edeyim ki bu yanlış mühüm değildir, çünkü : 

Şanizade Sahife 55, satır 23 ::· Bazı kere dahi seksen üçüncü gibi bir 
<:üzi müshil kullanmak müwkün olur diyor. Şimdi iHi.çlardan No. 83 formülü: 

83 

Afiyon bulasası buğday ı 

· Taze sıkılmış tatlı badem yağı yahud 

taze bezir yağı dir~em 8 karışdırılıp 

akşam cümlesi birden içile. 

o..b.IJ ":> ..JJJ j~)fl ~)\;. .i>~ 

...:ıi:..Cıl ;j_ d':ı _,1 <.S)all )_tUI .y:.:ı 
'7'r . • LıiJ_, ı.. • .:ı~_ ~_,ı <.S).-Jt 

' w :ı 
Tabib unvanını alan bir. şahıs 'bilir Id 83. sayılı Formül, Müshil tesirini 

haiz olamaz, öyle ise şu rakam hatasının doğrusu nedir, ben söyleyeyim ; 38 
dir, gelin birlilcde bu 38 fo-rmülünü olcuyalım : 

38 ı 
Ala Ravend Bugday 40 

....... 

Kanşdırılıp sufuf oluna ve 

Cümlesi birden istimal oluna 

demek Şanizade 38 yazacakken 83 yazmış, evet aynı rakamlar, lakin 3 adedi 
aşarat hanesinde olacakken Ahad yerinde, 8 rakamı Ahad de değil aşaratda 
bulunmuş. fakat ibaresinde ,Cüzi müshih tabiri mevcud olduğundan hekim 
sıfatını haiz bif kimse derhal anlar ve kitabını tashih eder, netekim bizde 
derhal doğrutuldu. 

Feridun Nafiz 

[•l Polychrestsalz . . 
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