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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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~a.r~~§ ffl~l~ry~ t~r!PiniP ·@§~i!iği ü~~r;n~ bjf ·ka§· n§~ ~ft . . 

Dr. A. Süheyl Ünver 

·Malarya. zannıınca Şarkda tarihin malO.m olduğu kadar eskidir. 
Daha uzağa gitmiyere.k AnadÖluyu tet~ik edecek· olursak 't>uradıı.ki 
mezrağt . sahafar çok eskidir: Burada Eti lmperıi.'torlu~ui:ıun 
in idrazında Malaryanın pUyük tesiri 'vardır. Keza· Frikya.lılar ve 
Lidya.Iılar, Fenikeliler de bu savlatin tesirile sariııİmışi~rdır; ve· 
asıi-larca mukavemetden sonra dejenere ol'ınağa başJamitlardır. Ve 
harici . hücumlara. mukavemet ederniyerak bi.rbirle~ine lıaief ve 
-selef olmuşhl'rdır.. Tarihde ve.ba istila.iarı yalnız (Peste) istiHıları 
değildir. Bunlar meyanına Dizanteri, Kolera., Çiçek,· Malarya gibi 

.. sari ve istila.! hastalıklar da karışmışdır. · .. · · · · · 
Orta zamanda Şark.da . yazılını'ş ·butun tıbbi müdevvenatda 

Malaryanın eşka.linden bahisler va:rdır. Ebu Bek,ir Razi'nin 
{Elvahi) eserinde, Ibni Sina'nın kanununda mütekattı gelen bum
malardan babis vardır. Semerkandli bir TUrk Hekim ve ş·airi 
olan Nizauıii Aruzi de Xll inci asırda yazdığı Çehar Maka.le.nin 
dördüncü kısmında bir gün gelip, bir gün gelmeyen Sıtmadan 
(belki ~Tersiyana olacak) diğer bir nev'i olarak bir gün daha 
~ddetli gelip diğer gün az devamlı olması ve bir gün daha 
hafif gelip devaınının daha uzun olmasından ibaret (belki Tropika) 
bir diğer nev'ini yazmışdır. Sonra . bir gün gelip ertesi gün 
gelmeyen Uçüncli günü gelmeyip dördüncü günü gelen diğer -bir 
Sıtmadan bahseder. Mualecesi esasına da temas eder . 

. Bu Çehar makalenin ingilizce tercemesi Prof . . E. O. Browne 
tar~fından 1900 senesinde 'the Journal of the · R. Asiatic -society 
de neşredilmişdir. Farsca metni Layden de 1910 da basılmışdır. 
Bu malaryanıiı XII inci asırda tasnifine aid uıUhim bir vesikadır. 

Orta. Asyada Uygur Türkleri de Semli bir çok hummaları 
tanıyorJa.r. (R. Rahmeti. Zur Heilkunde der Üiguien ı:·u. i930 
ve 1932. Berlin) 

Anadoluda orta zamanda Selçuk Türkleri zamanında yazılan 

~nı.Pxl!- Tıbbi es.~rlerq~:......~j ~r;ıbc!L olıı.o l:ıu tııl~f~tı yan.tışlı~lıı, Arab 
ı:p~"'~liH_~rini!J ~a~pederl~r- ve ,Oşın;ınh T.Urkhıri Z3mıı.nırıda y~ı~l:
ıpış T~r~çp t~~bi .ea~rJ~rde Mı!.laryıı ve tedıı viierine aiq mühinı 
k~Y!~!~~ y~ı:.ılır. ~q bir rrı~p,pgrafi ınevzpu ola cal\ kııtlar ı.;~ııgiJ:idlr 

[•j ~~ r.o~l~p ~~rHp ÜpJv~~sit~~!f!9~P. Pro~c;~pr H. Z!~IT!~!l ~~fepıi~ ve 
Teşrinevvel 1936 da yollanmışdır. 
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Quelques-mots sur l'anciennete . de-' Malaria en _orrent I>r-j 
. 

Dr. A. Süheyl tl'nver. 

ı~ Malar~a date, en Orient depuis le cpmmen~eo:ıent _de 
l'histoire. Si n_ous consideronş 1' A n~tolie san s aller plus lo in, 
nous voyons qu'ici, la malari~ a joue un rôle dans la chute. 
de l'Empire Hittite. 

Nous voyons eocore les phrygiens, les Lydieı;ı_s, et ~~~ 

Phoeniciens s'ebranler par la malaria et apres avpir resiste pen~ 
dant des siecles, tomber dans i:ı degeneFe~cen~e. A la fin, ne 
pouvant_ se defendre, ila ceder~nt leur pJa~~ iı. leur~ successeu~s. 

Les epidemies, decrites dans l'histoire com m~. _ep!demies. de peste, 
ne sont pas uniquewent du es a _la peste. Des maladi es contagieu
ses comme la ~ysenterie, le cbolera, Ja variole et la malaria se 
confondent avec elles. 

Tous les ecrits s~r la- medecine en Orient datant du moyen .
Age parlent des differentes formes de malaria. Ebubekir Ra.zi 
(Rbazes) danş son oeuvre intitule Elhavi ; Avicenna dans · soo 
Canoo, citeot des_ fievres inter mittentes . . Nizami Arıizi, un 
~Mecin et un poete de Semerkand, dans ses quatre discours 
datant .du XII e ~i eel e, par le d' un gen re de fievre venaot ·un. 
jour et disparaissant le lendemain . (Peut- etre la fievre tierce) 
e.t d'.un autre genre tres forte un jour et moinş .forte le lendeınaio. 
Il decrit encore une troisieme forme dans. Iaquelle la fievre .est 
moins forte, mais a une plus loogue ·dur~e (peut -. etre la tropica) 
aiosi qu'une forme dans Iaquelle la fievre vient un jour,. diepa
rait pendaot le deuxieme et le troisieme pour reparaitre le 
quatrieme. Il cite aussi les bases, de leurs medicatioos. La. 
~raduction aoglaise de ces quatres discours a ete publiee en 1900 
pıı.r le Prof. E_. O. Browne dans <The Journal of the -R. 

-Asiatic Society». Ceux - ci sont des documents importants sur 
la classificatioİl de la . malaria aux XII c siecle. 

Les Turcs d'Ouygur de l'Asie Centrale connaissent plusieurs 
. ·fievres · toxiques. (R. Rahmeti, Zur Hejlkunde des ·Uiguiens. I,II. 
1930 et 1932, Berlin). Les oeuvres du · -moyen- fi.ge traitaot de 
la marleeine et ecrits en Arabe du temps des Turcs Sel_djucides .. 

- (*J la repon'se au Prof H : Ziemann de .I'Unive_rsite de Berlin en oct. 
1936. sur sa denıande. 

1 
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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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