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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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ç~~ ~!R~~, i~ · ~~~ e~~it q~'~RP.i ~~pa ~~F~~~ p~ ~~r~ so~ P,Hftrın~~len. 
c~~a~q~nt 9~~i P.~q~ et~~ ~firi~ . . p.o~r I' qp, q~~ ~f~~d~ q:ı*J~f~P. 
comme lbni Sina. ll est interessant que cela se troiıve ~~RH~~ 
au Oanön . 
... ' ' ~ • J : 1 

E~ki Türklerde Dişeilik 

M. ş. Yaltkaya . {*] 

Semerkand'lı Şerif Hasan dedi ki : 

:-: ~~n ~~ q!y~r4~ puf~HUfOf~~n Bir gq~ g~~iıp. ~~P<J! : Jf~~S.:! ~~ 
lardan bir dişeiye müracaat ettim. Eli ile ağrıyan diŞimden çürU-
mUş olan kısmı aldı. Ve onun yerine başka bir diş parçası koydu. 
Ve punun üzeı:ii!!3 · ~iı: yağ aOrerı.ı~ o giin su ~çmememi tavşiye 
etti:· ':şiir:i~p eli:iediğ( kısırp tabii-denilec~'k: k~dar sa~lam . ve gÜze! 

•. • •. t • . . 1. •• •• • •• . .. • • . • ~ • • • • ~ .. ... r • - • • 

-ot~u. Yalnız ikisinin ·r~ngi .birbirini t~tmuyor idi. · 
• .,., • • • 1 • • • • • :· .. • • ~ ~ -

O.uelques mots sur I'Odontologie chez leş anciens tmcs 

Şerif H~a~İl dı;ı Semerkaod ~Ht : 
- J'an~;lpt qııı:ı je m~ trouv~is dana ~~ payıı, j'~Hf! uq jpqr 

· ma.l ~ux q~nts. Jı;ı· m'adre!lsai a. ~~ q~r1ti~t~· 
Il enieva avec sa main la partie cariee de lıı. 9t!!lt quj Jl!Ş 

i~işait m~J et 1~ ı:emplıı.ça ~vee H!l P.o~tre mor~f!au ~e· 4ı:ın~. 
· ·U l!Enıduit · erış~itE! d!l:ıqi !e ~t ır~e con!lt;ıill~ d~ rı~· paş ~qinı . 

-d'~aq p~nı:Japt tout~ la jop.rn~~· ı.~ P.a~tie qu'il ~jo-qt~ t:ut t!}!lemı;ırıt · 
~oJid~· qqljl ~ut dit qu?eJI~ ~tait n~tJire!I~. $~uiı:ırrıı:ınt ~il- ~ouhmr. 
ne se concordait pas avec la dent. 
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