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Emin. "Eski ve Yeni Neslin Düşünceleri Ara
sındaki Farklar" adlı yazısında hakikat için 
tecrübeden başka ölçü kabul etmemek
ten bahseder (nr. 3. ı6 Kanunuewel ı 926). 

Başta Köprülüzade'nin yazıları olmak 
üzere dergide divan şiirini, hatta Thnzi
mat'tan sonra değişen şiiri İran veya Ba
t ı taklidi olarak değerlendiren yazılar çık
mıştır. Çoğunu Halil Bedl'nin kaleme aldı
ğı müsikiyle ilgili yazılarda da klasik Türk 
müsikisi yerilmiş. buna karşılık halk müsi
kisinden faydalanan bir Batı müsikisi tar
zının uygun olacağı tezi savunulmuştur. 

Uzun süre dergiyi işgal eden konular
dan biri de Bursa'daki Amerikan Koleji 
öğrencilerinden üç Türk kızının Hıristiyan

lığı kabul etmesidir. Olayın üzerine has
sasiyetle giden dergide hadiseyi tahlil 
eden . sebep ve sonuçlarını ele alan yedi 
makale yayımlanır (nr. 62 -67. 2 Şubat -8 

Ma rt 1928). Bunlarda yabancı okulların 
din ve kültür misyonuna dikkat çekilmek
te ve bunun bir kültür buhranının işare
ti olduğu belirtilmektedir. Köprülüzade. 
Mehmet Emin ve Mustafa Şekip ' in yaz
dığı makalelerde, hadisenin sadece Müs
lümanlık'tan değil daha da önemlisi Türk
lük'ten çıkmak şeklinde düşünülmesi ge
rektiği vurgulanmaktadır. 

Çankırılı Ahmet Talat'ın (Onay) istiklal 
Marşı 'nın güftesinin de bestesinin de gü
zel olmadığını. yeni bir milli marşa ihti
yaç duyulduğunu belirten bir yazısı (nr. 
67. 8 Mart ı 928) daha sonra Nuri Refet 
imzalı başka bir yazıyla desteklenmiş . Aka 
Gündüz'ün de konuyla ilgili bir yazısından 
bahsedilmiştir (nr. 72. 12 Nisa n ı 928). 

Ali Canip. "Edebiyat Tedrisatının Yeni 
Vechesi Çocukları Kozmopolit Yapar mı?" 
adlı makalesinde okullarda Batı edebiya
tma yer verilmesi konusu üzerinde dur
muştur. Ona göre yeni Türk devleti milli
yetçi olmakla beraber aynı zamanda Garp
çı 'dır. Böyle olunca gelişecekyeni kültür
de Batı kültürüne de önemli ölçüde yer 
verilmelidir. Yazara göre milliyetçilikle 
Batı kültürü arasında herhangi bir tezat 
söz konusu değildir (nr. 53. 1 Kan unuev
ve l 1927, s. 4). 

Dergide. sonraki yıllarda önemle hatır
lanan veya kaynak olarak başvurulan ba
zı hatıra. inceleme ve araştırmalar gö
rülmektedir. Mustafa Necati'nin "İstiklal 
Mücadelesi Hatıraları " (nr. ı -9, 2 Ka nu 
nuevve l 1926-27 Ka nunusa ni 1927). Ce
lal Esat'ın (Arseven) "Türk Sanatında Tez
yinat" (nr. 20 , s. 9, 14) adlı incelemesi. 
Köprülüzade M. Fuad'ın "Osmanlı impa
ratorluğu'nun Kuruluşu Meselesi" (nr. 19, 
s. 17- 18). Ahmed Refik'in çeşitli sayılar-
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daki Osmanlı tarihiyle ilgili makaleleri 
bunlardan birkaçıdır. 

Dergi bazı özel ilaveler. özel sayı veya 
sayfalar da yayımlamıştır. Mesela 2. sa
yıdan başlayarak her sayıda bir Faust ila
vesi verilmiş. bunlar sonradan bir kitap 
haline getirilmiştir (Faust, t re. Galib Bah
tiyar. istanbul ı 926). Süleyman Nazif'in 
ölümü üzerine7. sayının ( ı 3 Kan unusa ni 
1927 ) bir bölümü. devrin ünlü mimarı Ke
maleddin'in ölümü üzerine 34. sayı (2 1 
Temmuz 1927), MaarifVekili Mustafa Ne
cati Bey'in ölümü üzerine de 111. sayı (ı O 
Ka nunusan i 1929) onların hatırasına ay
rılmıştır. Ayrıca 1 S. sayıda ( ı O Mart 192 7) 
"Aziz Ölülerimiz" başlığı altında Ömer Sey
feddin 'e ait bir bölüme. 16. sayıda da (ı 7 
Mart 1927 ) "Türk Teceddüt Thrihinin Mü
him Bir Siması" adı altında İhsan'ın (Sun
gu) "Mahmud Raif Efendi ve Eserleri" 
başlıklı uzun yazısına yer verilmiştir. Ha
yat'ın 23 Nisan 1927'de yayımlanan 21. 
sayısı fikri. kültürel, edebi. tarihi. zirai ve 
iktisadi yönleriyle ele alınıp işlenen An
kara için bir özel sayı olarak çıkmıştır. 

Ha yat, 1929 yılından itibaren ilk gün
lerdeki muhteva zeng i nliğini yavaş yavaş 

kaybetmeye başlamış ve giderek bol mik
tarda tercüme yazıların yayımlandığı bir 
edebiyat ve eğitim. hatta biraz da ma
gazin dergisi hüviyetini almıştır. 135. sa
yısından ( 15 Temm uz 1929 ) sonra yayı 

nında bazı düzensizlik ve gecikmeler gö
rülmeye başlayan dergi. 146. sayıdan 
sonra "yeni tertip" adı altında sayfaları 
artarken boyutları küçülen bir şekle gir
miş , yeni bir numaralandırılış ile 1930 yı
lının Ocak-Mayıs ayları arasında eski hü
viyetini kaybetmiş olarak beş sayı daha 
çıktıktan sonra kapanmıştır. 

Daha önce anılanlardan başka çeşitli 
konularda inceleme ve araştırmaları. ede
bi ve fikri yazıları . şiir. hikaye veya tercü
meleriyle dergide yer alan isimlerden ba
zıları şunlardır : Sabiha Zekeriya (Sertel). 
Mustafa Nihat (Özön). Faik Sabri (Duran). 
Peyami Safa. Yakup Kadri ( Karaosmanoğ

lu). Halil Vedat ( Fıratlı ) . Galip Ata (Ataç) . 
Kemal Zaim. Fahreddin Kerim (Gökay). 
Cemi! Sena (Ongun). Mehmed Safvet. is
mail Hikmet (Ertaylan) makaleleriyle; Ah
med Haşim , Abdullah Cevdet ( Karlıdağ). 

Faruk Nafiz (Çamlıbe l). Halit Fahri (Ozan
soy) , Ömer Bedreddin ( Uşa klı ). Necmettin 
Halil (Onan). Halide Nusret (Zorlutuna) . 
Şüküfe Nihai ( Başar) . Sabri Esat (S iyavuş

gil). Ahmet Harndi (Tanpınar) . Ali Mümtaz 
(Arolat). Behçet Kemal (Çağ lar). Rıfkı Me
lül (Mer iç) . Celal Sahir (Erozan). Enis Be
hiç (Koryürek). Necip Fazıl (K ısakürek). Ya
şar Nabi ( Nay ır). Vasfi Mahir (Kocatürk) . 

Salih Zeki (Aktay). Arif Nihat (Asya) şiirle
riyle ; Memduh Şevket (Esendal). Reşat 
Nuri (Güntekin). Aka Gündüz. Ercümend 
Ekrem (Talu). Kenan Hulüsi (Koray) hika
yeleriyle yer alm ışlardır. Dergide ayrıca 

Albert-Louis Gabriel. Vasilij Viladimiroviç 
Barthold, Edward Granville Browne. Ta
deusz Kowalsky gibi şarkiyatçıların Ha
san Cemi! (Çambel) ve Galib Bahtiyar ta
rafından tercüme edilmiş yazılarına da 
yer verilmiştir. 
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Kendisine atfedilen hamsedeki 
mesnevilerin Ahmed Rıdvan 'a ait olduğu 

veya büyük çapta benzerlikler taşıd ığı 
anlaşılan ll. Bayezid devri şairi 
Abdülhay Çelebi'n in mahlası 

L 

L 

(bk. AHMED RlDVAN). 

HAYATİ AHMED EFENDi 
(ö . 1229/ 1814) 

Osmanlı alimi. 

_j 

_j 

1166 (1753) yılında Elbistan'da doğdu . 

Elbistan müftüsü Seyyid Ahmed Efendi'
nin oğludur. Tahsilini. memleketinde arn
casının oğlu Seyyid Ömer ile Cirldzade Ha
san ve Kayserili Ömer efendilerden oku
yup tamamladı. Elbistan 'da on yıl kadar 
müftülük yaptıktan sonra istanbul'a gi
derek Ayasofya Medresesi'nde müderris 
oldu. Eserlerini istanbul'da telife başla
dığı ve Şerh-i Tuhfe-i Vehbi'yi 120S'te 
(1791) tamamlad ığı bilinen Hayati Ah
med Efendi istanbul'a bu tarihten birkaç 
yıl önce gelmiş olmalıdır. 

Hayati Ahmed Efendi Ayasofya müder
risliğinden Bosna kadılığına getirildi; Bos
na kadılığından sonra istanbul'a döndü 
(Hediyyetü 'l-' arifin, 1, 183 ). 1225 (1810) 
yılında istanbul'da Köprülü Darülhadis 
Medresesi'ne müderris oldu. 1226 Rebl
ülewelinde (Nisan 1811 ) kadı tayin edildi
ği Bağdat'a giderken memleketine uğra
yıp oğlunu da beraberinde götürdü. Ba-



Hayati 
Ahmed 

Efendi'nin 
Teha{üt- i 
Müstahrece 
adlı eserinin 
son sayfa sı 

(TSMK, 
Hazine, 
nr. 1701) 

basının iki yıl kadar kaldığı Bağdat'ta yap
tığı çalışmaları anlatan oğlu Hayatizade 
Şeref Halil Efendi onun Şerh-i Nuhbe-i 
Vehbi'yi burada yazmaya başladığını. se
kiz ay kadar yalnızca Zic-i Uluğ Bey üze
rine çalıştığını. bazı kelam ve fıkıh usulü 
kitaplarını ineelediğini söyler. Bağdat'ta 
ayrıca astronomiye dair Şerf:ıu '1-Çag
mini adlı eseri okutan. usturlap. mantık 
ve diğer konularda dersler veren Hayati 
Ahmed Efendi görev süresi dolunca El
bistan 'a döndü. Burada birkaç ay kaldık
tan sonra istanbul'a hareket etti. Haya
tizade'nin belirttiğine göre yolda Vehha
blliğe bir reddiye yazmaya başlayan Ah
med Efendi. istanbul'a döndükten son
ra (2 Ocak 1 8 ı4) bir ay kadar bu reddiye 
üzerinde çalışmış. atıcak eseri tamamla
yamadan 1 O Saf er 1229 (2 Şubat 1814) ta
rihinde vefat etmiştir. Bursalı Mehmed Ta
hir, mezarının Üsküdar'da Seyitahmet de
resindeki kabristanda bulunduğunu kay
detmektedir (Osmanlı Müelli{leri, ı, 284). 
Hayatlzade. babasının 200 cilt kadar na
dide eserden oluşan kitaplığını istanbul'
da bir kütüphaneye vakfettiğini söyler. 

Eserleri. Hayati Ahmed Efendi kelam. 
mantık, dil ve edebiyat konularında bir
çok eser kaleme almış olup günümüze 
ulaşan eserleri şunlardır: 1. Tehdtüt-i 
Müstahrece. Kıyamet alametlerine ve 
mehdinin zuhuruna dair birtakım keha
netlerde bulunanları reddetmek amacıy
la kaleme alınıp lll. Selim'e takdim edilen 
eser bir giriş ve altı bölüm olarak düzen
lenmiştir. Bağdatlı ismail Paşa eserin 
adını yanlışlıkla Tehô.fütü '1-müstehô.da 
şeklinde kaydeder ( izaf:ıu '1-meknün, ı , 
340). Eserin. müellif hattı olması muh
temel bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde (Hazine. nr. ı7oı). di-

ğer bir nüshası da Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Hacı Mahmud Efendi . nr. 
4274) Z. İs'ô.tü'l-minne fi şerf:ıi İtf:ıô.ti'l
cenne. 23 Zilkade 1211 (20 Mayıs 1797) 
tarihinde yazmış olduğu, müstakil bir 
nüshası elde bulunmayan İtf:ıô.fü'l-cen
ne adlı eserinin şerhidir. lll. Selim'e su
nulmuş olan bu Arapça eser bir mukad
dime. iki bölüm (makale) ve bir hatime
deRmeydana gelmektedir. Mukaddime
de ders ve tedrls bilgisinin tanımı. konu
su. gayesi ve faydasından bahsedilmek
tedir. Üç fasıldan oluşan birinci bölümde 
öğrenme meselesi, ikinci bölümde öğre
tim metotları ele alınmış. hatimede ise 
konuyla ilgili diğer meseleler üzerinde 
durulmuştur. Eserin bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Haf\'d Efendi, nr. 272). 3. }jô.şiye 'alô. 
Şerf:ıi Risô.leti'l-kıyô.si 'l-M useviyye. 
Musa el-Pehlivanl'nin Risô.Jetü'l-kıyô.s 
adlı eserine Muhammed b. Mustafa Er
zurum! tarafından yapılan şerh e yazılmış 
Arapça bir haşiyedir. Müellifin bu üç eseri 
birlikte basılmıştır (istanbul ı2 8 ı ). 4. el
Kaşidetü'n-nuniyye fi'l-mantık ve'l
ô.dô.b. Hayati Ahmed Efendi'nin 1225 
(1810) yılında Köprülü Darülhadis Med
resesi'nde müderris iken yazdığı Arapça 
bir kasidedir. Daha sonra bizzat kendisi 
tarafından şerhedildiği kaydedilmektey
se de bu şerhin herhangi bir nüshası tes
bit edilememiştir. Eserin müellif hattı 
nüshası izmir Milli Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır (nr. ı 887/5. vr. 37•-4 ı b) 5. Şerh-i 
Tuhfe-i Vehbi. Tam adı Şerhu't-Tuhfe
ti'd-dürriyye fi'l-lugati'l-Fô.risiyye olan 

HAYATI AHMED EFENDi 

eser. Sünbülzade Vehbi'nin elli sekiz kı
tadan meydana gelen Farsça'dan Türk
çe'ye manzum lugatının Türkçe şerhidir. 
Müellifin. Sünbülzade Vehbi hayatta iken 
yaptığı ve 6 Ramazan 1205'te (9 Mayıs 
1791) tamamlayıp dönemin sadrazamı 
Koca Yusuf Paşa'ya ithaf ettiği bu eserin 
çeşitli baskıları yapılmıştır (i sta nbul ı 2ı5, 

ı2ı9 . ı237. ı 25ı, ı 266; Kahire l27ı) . 6. 
Şerh-i N uhbe-i Vehbi. Sünbülzade Veh
bi'nin Nuhbetü'l-luga adlı Arapça- Türk
çe manzum lugatını Bcığdat'ta bulundu
ğu sırada Türkçe olarak şerhetmeye baş
layan Hayati. eserin ancak 146 beyitlik dl
bacesiyle seksen iki kıtasının şerhini ya
pabilmiştir. Hayatızade tarafından 1261 ·
de (1845) tamamlanıp Sultan Abdülme
cid'e takdim edilen eserin Hayatızade 
hattıyla 1267 (1851) tarihli bir nüshası 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
mevcuttur (TY, nr. 5773). 

Hayatızade'nin verdiği bilgilere göre 
Ahmed Efendi'nin. Şahidi'nin Farsça man
zum lugatının şerhi olan Şerh-i Tuhfe-i 
Şô.hidi ile Lugat-i Hayati adlı iki eseri da
ha bulunmaktadır. Akifzade, istanbul'un 
ileri gelen alimlerinden olduğunu belirt
tiği Hayatı Ahmed Efendi'nin Risô.le ii 
'adedi's-süver ve ba'zı af:ıvô.Ii'l-kırô.'e 
adlı Arapça bir kitabı ile Elbistan hakkın
da bir eserini daha zikreder. Ancak bun
ların ve Vehhablliğe reddiye olarak baş
layıp tamamlayamadığı eserin nüshala
rına rastlanmamıştır. Hayatizade babası
nın Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri bu
lunduğunu, imam-ı Azam'ın kasidesine 
bir n azi re yazdığı nı söylemektedir. 
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HAYATIZADE MUSTAFA FEYZI 

(ö. 1103/1692) 

L 
Osmanlı tıp alimi, hekimbaşı. 

_j 

Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi 
yoktur. Yahudi dönmesi olup İslamiyet'i 
kabul etmeden önceki adının Moche Ben 
Raphael Abravanel olduğu belirtilir. Silah
dar Fındıklılı Mehmed Ağa. onun babası 
Hayati'den ve diğer yahudi hekimlerin
den tıp eğitimi gördüğünü. öteki hekim
ler gibi şifahanede yetişip medreselerde 
ilim tahsil etmediğini. ancak bilgisiyle 
bütün hekimlerden üstün olduğunu, bu 
özelliğinden dolayı IV. Mehmed'in salta
natının ilk yıllarında ( 1648 ı Turhan Valide 
Sultan'ın dikkatini çekerek onun vasıta
sıyla İslamiyet'i kabul ettiğini ve az za
manda "etibba-i hassa" arasına girdiğini 
yazar (Tarih, 11. 578). Bir müddet Süley
maniye Tıp Medresesi'nde müderrislik
te bulunan Hayatizade. yine bir mühtedi 
olan Hekimbaşı Salih b. Nasrullah b. Sei
IOm'un vefatı üzerine 3 Rebiülahir 1 OSO'
de (31 Ağustos 1669) hekimbaşı oldu ve 
kendisine ayrıca Kudüs-i şerif kadılığı pa
yesi verildi. Uzun süren hekimbaşılığı sı
rasında Tekirdağ, Malkara arpalıkları ile 
Ağustos 1678'de Edirne. Haziran 1684'
te İstanbul kadılığı payelerini aldı. 11 00 
Şevvalinde (Temmuz 1689) Anadolu ka
zaskerliği payesi. ardından Pravadi ve 
ikinci defa Tekirdağ kazaları arpalığı ken
disine ihsan edildi (Şeyhi. Il, 69-70). 

Kaynaklarda döneminin en bilgili ve. 
hazık hekimi olduğu belirtilen Hayatlza
de. uyguladığı tedavi usulünün fayda et
mediği Il. Süleyman'ın vefatı üzerine mu
haliflerinin de tesiriyle kusurlu buluna
rak IL Ahmed'in cüiOsunun (23 Haziran 
169 ı) hemen ardından görevinden alın
dı. Silahdar Mehmed Ağa. onun aziinde 
Rumeli Kazaskeri Hekimzade Yahya Efen
di'nin ve diğer bazı hekimlerin önemli rol 
oynadıklarını; bunların ll. Ahmed'in tah
ta çıkması esnasında bir heyet halinde 

16 

Şeyhülislam Ebusaidzade Feyzullah Efen
di'nin huzuruna çıkıp Hayatizade'nin ule
ma meclisine devam etmediği. yahudi
lerle sürekli irtibat halinde bulunduğu . 

hıyanet üzere olup Müslümanlığı'ndan 
şüphe duydukları. Yahudiliğe yeniden 
döndüğü yolunda şikayette bulundukları
nı; durumdan haberdar olan IL Ahmed'in 
onun hıyanetine inanmayıp eğer karde
şine uyguladığı tedavide bir hatası varsa 
aziedebileceğini söylediğini. ancak ulema 
heyetinin ısrarı karşısında onu görevden 
aldığını yazar (Tarih, ll. 578-579) Defter
dar Mehmed Paşa ise. IL Süleyman'dan 
fazla perhiz yapmasını isteyip "ma-i mu
kattardan dahi men' eylemekte ifrat et
mekle" ölümüne sebep olduğu yolundaki 
şikayetler üzerine önce aziedilip sonra İs
tanbul'a gönderilerek Yedikule Zinda
nı'na hapsedildiğini. yerine ise "evlad-ı 
Arab"dan tanınmayan bir kişinin getiril
diğini belirtir (Zübde-i Vekayiat, s. 398). 
Hayatlzade. hekimbaşılıktan ayrıldıktan 
sonra arpalığı olan Tekirdağ kazası da 
kendisinden alınmış ve çok geçmeden 
1103 senesi sonlarında (Ağustos-Eylül 

1692) vefat ederek Edirnekapı Mezarlı
ğı'na gömülmüştür. 

Hekimlikteki üstün başarısından dola
yı "Bukrat-ı zaman. CalinGs-ı devran. hü
kema-yi Eflatun-ı sani" unvanlarıyla anı
lan Hayatızade birçok hekim yetiştirmiş
tir. Hekim Şa'ban-ı Şifai bunların en ün
lülerindendir. Hayatızade'nin Latince'
yi ve bazı Batı dillerini bildiği kaleme al
dığı eserlerinden anlaşılmaktadır. Ayrı
ca onun. 1666 yılında Edirne'de IV. Meh
med'in huzuruna çıkarılan yalancı mesih 
Sabatay Sevi ile padişahın konuşmasın
da tercümanlık yaptığı rivayet edilmek
tedir (Galante. s. ı 3- ı 4). 

Hayatizade'nin tıp alanındaki başarıla
rından biri de tenzu kursları terkibindeki 
acı maddelerin birkaçını çıkarıp yerine 
koyduğu bazı maddelerle rengi hoş ve ta
dı güzel tenzular elde etmiş olmasıdır. Bu 
kurslar faydalı ve lezzetli olduğu için Os
manlı toplumunda çok revaç bulmuştur 
(Ünver-Sözen. s. 16-18. 47). Ayrıca her 
yıl hekimbaşı tarafından hazırlanan ma
cunu ROm! 9 Mart'ta padişaha. ailesine 
ve devlet büyüklerine sunma usulünü ilk 
başlat;anın Hayatizade olduğu söylenmek
tedir (Adıvar .. s. ı ı 3). 

Hayatlzad~. Osmanlı tıp tarihinde bu 
adla anılan hekimler ailesinin ilk ferdidir. 
Oğlu müderris Ahmed Efendi'den olma 
torunları Hayatizade Mustafa Feyzl ve 
Mehmed Emin Efendi ile onun soyundan 
gelen Hayatizade kethüdası Mehmed 
Said Efendi hekimbaşılık görevinde bu-

Iunmuşlardır. Aynı zamanda Hayatizade 
Hafıdi diye tanınan Mehmed Emin Efen
di hekimbaşı iken şeyhülislam olan ilk ki
şidir (İlmiyye Salnamesi, s. 521-522). Sur
salı Mehmed Tahir'in, Hayatizade'nin ta
Iebesi olduğunu kaydettiği Ebü'I-Feyz Mus
tafa et-Tablb de (Mustafa .Feyzi b. Meh
med b. Ahmedet-Tabib) tıp alanında eser
ler vermiş başarılı bir hekimdir (Osman
Lı Müelli{leri, lll . 237). Bazı kaynaklarda 
isim benzerliğinden ötürü bu hekimler, 
özellikle de dede ile torun Hayatızadeler 
birbirine karıştırılmıştır (a.g.e., lll. 232-

233: Brockelmann, GAL, ll, 595). Bu ka
rışıklık onların kabirieri için de söz konu
sudur. Halbuki Hayatizade Edirnekapı'
da. terunu ise Eyüpsultan'da medfundur. 

Eserleri. Resailü'l-müşfiyye li'l-em
razi'l-müşkile . Brockelmann bu eseri 
bir yerde Hayatizade Mustafa Feyzl'ye 
(GAL Suppl., ll , 667). başka bir yerde ise 
terunu Mustafa Feyzl'ye (GAL, ll, 595) ait 
gösterir. Beş risaleden oluşan eser Ham
se-i Hayatizade olarak da bilinir (yaz
maları için bk. Şeşen, s. 215-218). Kita
bın önsözünde müellif. illet-i merakıyye 
ile sevda-yı merakıyye hastalıklarının halk 
arasında yaygın olduğunu. fakat Arap ve 
İranlı hekimlerin bu iki hastalığı ayırt ede
mediklerini. bu sebeple İslam tıp litera
türü ile Latin kaynaklarından faydalan
masının yanında kendisinin de hastalar 
üzerinde denediği ilaçların sonuçlarını 
ilave ederek ilk iki risaleyi meydana ge
tirdiğini belirtir (i ü K tp .. TY. nr. 7 ı ı 4. vr. 
ı b_ 2a). Ayrıca humma-yi vebaiyye (hum
ma-yi redie) hastalığının İslam tıp literatü
ründe adından söz edildiği halde tedavi
sine dair bilgi bulunmadığını. pilika ve 
maraz-ı ifrenç (frengi) hastalıkianna ise 
hiç yer verilmediğini. bu sebeple IV. Meh
med'in bu hastalıklara dair Türkçe bir ki
tap yazmasını kendisinden istediğini an
latır ve eserini padişaha takdim ettiğini 
söyler. Kitapta yer alan risaleler şunlar
dır: a) Risale-i İllet-i Merakıyye. Bir gi
riş ve dokuz fasıldan oluşan risalede sıra
sıyla hastalığın adı. hastalığa sebep olan 
maddenin ortaya çıkışı. yerleştiği organ
lar. sebep ve belirtileri. alınacak tedbir
ler. kullanılacak ilaçların terkibi. hastanın 
ıstırabmm dindirilmesi ve hastalığın so
nucu hakkında bilgi verilir. Bu hastalık, 
karın bölgesindeki merak zarının (hypo
condrium) altında bulunan masarika da
marlarına (mezenteryallenfler) kötü mizaç
lı ateş arız olduğunda ortaya çıkar; bun
dan dolayı hastalığa "illet-i merakıyye" adı 
verilmiştir. Bu organlarda çok gaz bulun
duğu için hastalığa "illet-i rihiyye" de de
nilir. Bu risalede Hayatizade'nin başlıca 


