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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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Beye izafetle 850 tarihine yani IX uncu hicri asrın ortasına kadar 
geri kalmış farzedemem. 

Türk hekimreri ana dillerinde Tıb kitabı yaznıaği hicri 750 
taribinde düşünmüşlerdir. Yazdırm!tk şerefi ise Aydın ilinde, 
Aydın oğullarının yurdsever, dil sever, din sever, bilgi sever 
yiğit ve kahraman çocuklarının teşvik ve iltimasile olmuşdur. 

Taribi muabhar bir tek eserin mukaddemesile, iki mübim 
vesikanın şahadetini reddedemem. llk "sözilmde sabit kademim. 
YadigA.r, Anadoluda yazılmış ilk TUrkçe tıbbi .telifdir. Yaıan 
Şerif oğlunu, yazdıran Umur Bey Gaziyi saygı ile anarım. 

Arkadaşımız Doktor Osman Şevki Uludağ, Bursalı Umur 
Beyin terceme ettirdiği tı~bi,, edebi kitabiarı biliyorsa neşretsin
ler, bizim gibi herkes Bursalı Umur Beyide tanımak istiyor. 

Ankara. Mart, ·1937 

Orta zamanda Türkçe takri r 

Dr. A. Süheyl Ünver [•] 

Sayın Başkan, Bayanlar, Baylar : 
Orta zamanda Şarkın Ilim ve Edebiyat dili Arabca ve Farsca idi. 

LA.kin Türk Diyarında ve Türklerin bulundukları yerlerde ders tak
riri Türkçe idi. Tilrkler nerede olurlarsa olsunlar dillerinden asla 
feragat etmemişlerdir. Bir çok kitabiarın Arabca yazılmış olması 
takr~r dilinin Arabca olduğuna delil tutularoaz. Nitekim Garbde 
de kita.blar LA.tince yazılır, lftkin t~krir o memleketin kendi 
lisanile yapılırdı . 

' Türklerin yaşadıkları memleketlerde yetişen Aliaılerio mübim 
bir kısmı Türkdür. Türk gençlerine ili m öğreten bu alimierin on
lara kendi . dillerile · hi tab etme!~ mecburiyeti vardı. Talebeııin 

öğrenebildiği Arabcaya. rağmen metinler.in Türkçe şerhlerine ihti
yacı aşikftrdı. Buna delil de elimize geçen bir takım Ar~bca.. 

· eseriere Türkçe şerhler yapılm ış olmasıdır. Bunlar bize Türkçenin 
takrirde kullanılmamış ve işlen m emiş · bir lisan olmadığını gösteri
yor·. Türkçe her ne- kadar bütün Şarka şamil bir ilim dili olma
mış ise de en mübiın mahalli bir ilim dilidir. Orta zamanda 

[*1 25 Eyliil 1937 de ikinci Türk tarih Kongresine tebliğin hülasasıdır . 
.. 
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Türkçenin muhtelif lehçelerile muhtelif memleketlerde yazılmış 

eserler nadir değildir . Bunlar Türkçe takrir ihtiyacının kuvvetli 
misallerin dendir. 

Tilrk Medreselerinde dersler Arabca veya Farsca takrir edil
miş olsaydı Türk lisanının bu Feolere mahsus kelimelerden mah
rum kalması icabederdi. Halbuki lı u eski ki tablar Tiirk lisanının 
iyi işlendiğini bize gösteriyor. 

XIV ü_ncU asırda Anadoluda yeniden başlıyan Türkçe telifler 
devresinde bile Türkçe oldukca iyi işlenmiş bir !isan olarak 
karŞımıza çıkıyor. Istılabların bir kısmı öz türkçedir. Tiirkce 
lisanı bu sayede ilmi her şeyi ifade edebilecek bir bale gelmişdir 
ve takririn de Türkçe olduğu (827-1~23 de) Balikesirli Devlet 
oğlu Yusuf'un ınanzum Türkçe Fıkıh Eserinde işaret olunmuşdur. 

Bu nıeyanda Türkçe Tıb tatilallları da çok tekemmül etmişdir. 

Türk alimleri vakıa Arabca ve Farsca eserler yazoıışlardır. Lakin 
bu Tiirkçenin te~isde kullanılmadığına dela.let etmez. Bu kitab
Iarın dilleri bizi şaşırtmamalıdır. 

Orta zamanda Türkçenin isla m Aleminin başına geçen Türkler 
sayesinde ıoiibiru bir mevkii vardır. Divariı Lugatiit Tiirk dibacesi 
buna misaldir. Eserlerini Arabca yazan büyük Tllrk Alimi Birunlu 
Ebu Reyban da Ana dili Tllrkçeyi boş bulduğu_nu ve laldn 
Umumi ilim dili olaıııadığım Kitabiissaydile mukaddimesinde 
beyarı etmişdir. · 

Turkçe biç bir asırd_a ehe ınıııiyetini kaybetmenıi~dir. Bütiln 
bunlara ve sonraki zamanda medreselerde kullaııılan usule bakarak 
Ttirk diyarında olduğu gibi Türklerin bulundukları yerlerde de 
takrir Türkçedir . Orta zamanda Arabca ve Farecanın hakimiyeti
ne · rağmen Türkçe hiç de ihmal olunmaoıış ve üzerinde çok işlen
miş bir lisandır . 
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