
kaynakları Jean Frenel'in İlel-i A 'raz'ı, 
ayrıca Daniel Sennert. Hieronymus Fabri
cius. Portekizli Zacutus Lusitanus ile Rod
rique Fonseca ve daha başka bazı Latin 
müelliflerinin eserleridir. b) Risale-i Sev
da-yı Merakıyye. Bir giriş ve yedi fasıl
dan meydana gelen risale. illet-i merakıy
ye ile sevda-yı merakıyye arasındaki far
kı açıklamak üzere kaleme alınmıştır. Ri
salede Felix Platter ve Anton gibi hekim
lerin adı geçtiğine bakılırsa müellifin La
tince literatürden faydalandığı söylene
bilir. c) Risale-i Maraz-ı Efrenci. Fren
gi Risalesi adıyla da anılan eser yirmi 
beş fasıldan ibaret olup hamsenin için
de yer alan en uzun risaledir. Müellif. bu 
hastalığın adının nereden geldiğini anlat
tıktan sonra hastalığı ilk teşhis eden he
kimlerin Antonio Benivieni (ö ı 502) ve 
Girilamo Fracastoro (ö. ı 553) olduğunu 
söyler. Ardından hastalığın belirtileri. se
bepleri ve bulaşması hakkında bilgi veri
lir. Frengi tedavisinde kullanılan ve Türk
çe'de "mukaddes ağaç. haşeb-i enbiya. 
peygamber ağacı" gibi adlarla anılan "pa
losento" ve diğer ilaçların özellikleri ayrın
tılı bir şekilde anlatılır. Bu konuda "du
han-ı zeybak" (civa yağı) kullanımı üzerin
de önemle durulmakta ve bunun nasıl uy
gulanacağı anlatılmaktadır. d) Risale-i 
Emraz-ı Pilika. Sekiz bölümden oluşan 
risalede önce hastalığın adının Latince ol
duğu ve "kıvrılmış. keçeleşmiş saç" anla
mına geldiği belirtilerek bunun bir deri 
hastalığı olduğu anlatılır. Önceki tıp lite
ratüründe bulunmayan ve Osmanlı ülke
sinde de görülmeyen bu hastalığın Le
histan (Polanya). Macaristan. Avustur
ya. Rusya ve İsveç'te yaygın olduğu. buna 
"seretan-ı hafi" de (gizli kanser) dendiği 
aniatıldıktan sonra belirti ve tedavi yön
temleri üzerinde durulur. e) Risale-i 
Humma-yı Redie. Humma-yı Vebdiy
ye adıyla da anılan eser on üç fasıldan 
oluşmaktadır. Önce hastalık hakkında ge
nel bilgi verilmekte. maddesinin redi (ha
bis) olmasından dolayı Latince'de bu has
talığa "malıgna" adı verildiği belirtilmek
tedir. Ayrıca hastalığın bulaşıcı bir mahi
yette olduğu söylenmekte ve tedavide 
uygulanacak yöntem ve ilaçların terkibi 
hakkında ayrıntılı bilgi kaydedilmektedir. 
Risalede Mercado, Fonseca. Amato ve 
Fragozo adlı hekimlere atıflar yapılmak
tadır. Adıvar'a göre Hayatlzade. Fonse
ca'nın. Almanya 'nın Aşağı Pfazl eyaletin
de yaygın ateşli bir hastalığı konu alan 
Tractatus de febrium acutorum et 
pestilentium adlı Latince eserinden fay
dalanmıştır. Tıp tarihçilerinin tifüse ben
zettikleri bu hastalığın mahiyeti tam ola
rak anlaşılamamıştır. 

Hayatizade'ye bazı eserlerin isnat edil
diği görülmektedir. Ebü'I-Feyz Mustafa 
et-Tabib'in. ho cas ı Kazasker Feyzullah 
Efendi adına yazdığı er-Risaletü'l-Fey
ziyye ii lugati'l-müfredati 't-tıbbiyye 

ile Huldsatü't-tıb adlı kitabı Hayatizade 
Mustafa Feyzl'ye mal edilmiştir (Osman:. 
ll Müellifleri, lll, 232; Şehsuvaroğlu v.dğr., 
s. ı o ı ; Baytop, s. 40 -4 ı). Risaletü '1-Fey
ziyye'yi bugünkü Türkçe'ye çeviren Ha
diye Tuncer de (Yabani Bitkiler Sözlüğü, 
ı-ıı. Ankara ı 974) eseri Hayatizade'ye nis
bet etmiştir. Ayrıca Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi'nde bulunan (Veliyyüddin Efen
di, nr. 2543/3) Risale ii taktiri'l-miyah 
ona is n at edilirse de (Şeşen, s. 2 ı 8) bu
nun. müellifin hamsesiyle bir arada bu
lunmasından kaynaklanan bir yanlış ol
duğu anlaşılmaktadır. Müşevviku 't-tıb 

ii emri'l-cima' adlı kitap da anılan kata
logda (s . 2 ı 9) Hayatızade'ye ait gösteril
mektedir. Ancak bu eser. Mustafa Ebü'I
Feyz et-Tab Ib tarafından Türkçe'ye çev
rilmiş müellifi meçhul bir kitaptır. 
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HAYATizADE SEYYİD 
ŞEREF HALİL 
(ö . 1267/1851) 

Osmanlı alimi. 
_j 

Elbisianlı Hayatı Ahmed Efendi'nin oğ
ludur. Babasının yanında iyi bir tahsil gör
müş ve daha çok dil ve edebiyatla uğraş
mıştır. Bazı memuriyetlerde bulunduğu 
anlaşılan Hayatizade'nin hayatı hakkında 
Bağdat kadılığından dönüşünde öldüğün

den başka bilgi yoktur. 

Eserleri. 1. Ravzatü'l-eşrat fi'l-mu
zat ileyh ve'l-muzat. Arapça'dan Türk
çe'ye bir isim tamlamaları dizini olan bu 
dört ciltlik çalışmanın, Muhammed Emin 
ei-Muhibbl'nin. Sealibl'ye ait Şimarü'l
kulU.b fi'l-muzaf ve'l-mensub'u alfabe
tik hale getirdiği Ma yü'avvel 'aleyhi 
fi'l-muzdt ve'l-muzdt ileyh adlı eserine 
dayanılarak hazırlandığı belirtilmektedir. 
z. Efkarü 'l-ceberut ii Tercemeti Esra
ri'l-melekCıt (istanbul 1265). Kitabın asıl 
metnin i oluşturan Esrarü '1-melekut, Ba
kihanlı lakabıyla tanınıp şiirlerinde Kudsi 
mahlasını kullanan Bakülü tarihçi. edip 
ve şair Abbas Kulı Ağa'nın (ö. 1846) yeni 
astronomi konusunda önce Farsça yazıp 
sonra Arapça'ya çevirdiği ve 1846'da Sul
tan Abdülmecid'e sunduğu bir eserdir. 
Müellifin Rusça kaynaklardan da fayda
lanarak hazırladığı kitap padişah tarafın
dan beğenilince Türkçe'ye tercüme edil
mesi işi Sadrazam Reşid Paşa tarafından 
Hayatizade'ye verilmiş. o da sadece ter
cümeyle yetinmeyerek Erzurumlu İbra
him Hakkı'nın Maritetname 'si, Kati b Çe
lebi'nin Cihannüma'sı. Rifaa et-Tahta
vi'nin et-Ta'ribatü 'ş-şatiye'si ile Mec
mua-i Fennü'l-bahriyye'si, İshak Efen
di'nin Mecmua-i UlUm-i Riyaziyye'si 
gibi kitaplarla eski astronomiden ve ye
rine göre tefsir. hadis vb. kaynaklardan 
aktarmalar yaparak ortaya daha ayrıntılı 
bir eser çıkarmıştır. Abbas Kulı Ağa'nın. 
coğrafyaya dair bir kitabının riyaziyyat 
kısmından kısaltarak bir mukaddime, üç 
bab ve bir hatime şeklinde düzenlediğini 
söylediği Esrarü '1-melekCıt'un mukad
dimesinde astronominin kısa bir tarih
çesi verildikten sonra Copernicus ve teo
risinden bahsedilmekte ve en doğru teo
rinin bu olduğu kaydedilmektedir. Ese
rin on bir fasıldan oluşan birinci bab ı yer
yüzü şekilleri ve yerin durumu. beş fasıl
dan oluşan ikinci babı gök cisimleri (ay, 
güneş. gezegenlerle uydular ve kuyruklu 
yıldızlar), üç fasıldan oluşan üçüncü bab ı 
ise Kepler'in üç kanunu ve yörüngelerin 
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tam daire olmadıkları hakkındadır. Baş
tan sona yeni astronomi verilerine göre 
yazılan eserde akli meselelerde taklidin 
caiz olmadığı belirtildikten sonra "Tercih-i 
Hey'et-i Cedlde" başlığı altında müstakil 
bir bahis açılıp Batlamyus veya Coperni
cus teorilerinden birini tercih etmenin 
gerekliliği üzerinde d urulmuş ve bazı ye
ni müslüman astronomların Copernicus 
teorisinin doğruluğunu ayet ve hadisle
rin yardımıyla müdafaa ettikleri açıkla
narak bu teori benimsenmiştir. Bu ara
da bilim ve gözlem esaslarına uymayan 
Batlamyus sisteminin nasıl olup da bu ka
dar uzun zaman şöhretini sürdürebildiği 
hususu şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Ha
time kısmı. bu yeni astronominin ortaya 
koyduğu kainat anlayışının ayet ve hadis
lerle desteklendiğini açıklamak üzere ka
leme alınmış ve o tarihe kadar telif edil
miş eserlerin hiçbirinde görülmeyen öl
çüde bir din- bilim uzlaşmasının sağlan
masına gayret gösterilmiştir (ihsanoğ lu , 

s. 103-104). Osmanlı ilim muhitindeEf
kdrü '1-ceberut'un yayımlanmasından 
sonra yeni astronominin Kur'an'a uygun 
olup olmadığı konusu çeşitli alimler ta
rafından işlenmeye başlanmış ve kitap 
bu hususta bir kaynak haline gelmiştir. 
Bunun arkasından kaleme alınan eserler 
arasında Pasihuddin İbrahim b. Sıbgatul
lah el-Haydar! ei-Bağdadi'nin. Cevdet Pa
şa' nın isteği üzerine kaleme aldığı Arap
ça İm'anü 'l-fiker fi'l-hey'eti'l-cedide
ti ' l -e şer'i (istanbul 1292), Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa'nın Türkçe Serôirü'l-Kur
'an'ı (istanbul 1336), Sursalı Hafız Ab
durrahman Aygün'ün 1921'de telif ettiği 
üç ciltlik el-Musahabdtü'l-felekiyye 
fi'l-işarati'l-Kur'ôniyye adlı Türkçe ese
ri (iSAM Ktp., nr. 11678) ve Mahmüd Şük
rl ei-Aiüsi'nin ArapçaMa delle 'aleyhi'l
Kur'an mimma ya'çludü'l-hey'ete'l
cedidete 'l-Jwvimete '1-burhôn'ı (Bağ

dat 1960) zikredilebilir. Süleyman Südl 
Efendi de Ta bakiit-ı Müneccimin adlı 
Türkçe eserinde (tek nüshası torun u No
ya n Brovalı'dadır). yeni astronominin Os
manlılar'a girişine öncülük eden başlıca 
eserin Efkdrü'l-ceberut olduğunu söy
lemektedir (s . 128). 

Hayatizade ayrıca babası Ahmed Efen
di'nin yarım bıraktığı Şerh-i Nuhbe-i 
Vehbi.adlı eseri tamamlamıştır; bunun 
tam bir nüshası İstal)bul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (TY, nr. 
5773) Müellif. 1261 (1845) yılında yazdı
ğını belirttiği bu nüshanın başında yer 
alan mukaddimede babasının biyografi
sini de vermiştir. 
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HAYATÜ'l-HAYEV AN 
(w'~' ö~;,>-) 
Demiri'nin 

(ö. 808/1405) 
hayvanlar ansiklopedisi 

mahiyetindeki eseri. 
.J 

Demiri'yi Doğu'da ve Batı'da büyük bir 
şöhrete kavuşturan H aya tü 'J-I:ıayevdn'ın 
"kübra" (büyük). "vusta" (orta) ve "suğra" 
(küçük) olmak üzere üç ayrı şekli vardır. 

Diğerlerine göre para-zoolojik bir nitelik 
taşıyan kübra daha çok tarihe ve rüya 
tabirlerine yer verir ve zooloji kitabından 
çok bir falklor derlernesi görünümün
dedir. Demiri. 773 yılı Recebind_e (Ocak 
1372) otuz bir yaşında iken bitirdiği ese
rin önsözünde, bu kitabını kültürlü kim
seler arasında rastlanan hayvanlarla ilgi
li bazı yanlış bilgileri d üzeltmek amacıyla 
kaleme aldığını söyler; nitekim Taşköpri
zade de onu "muhadarat" türündeki ça
lışmalar arasında tanıtmıştır. Müellif hay
vanlara dair bilgilerle birlikte edebi bilgi
ler de vermekte ve bu arada sık sık istit
ratlar yapmaktadır. Bunların en ünlüsü. 
eserin 1/13'ünü teşkil eden (72 sayfa) ve 
otuz beş kaynaktan d erlenen halifeler ta
rihiyle .ilgili alanıdır. Kitapta yer alan top
lam 1 069 madde hayvan adiarına göre 
alfabetik olarak sıralanmış. ancak hay
vanlar kralı aslan (esed) en başa konul
muştur. Ne var ki eserde bazı mitolojik 
hayvaniara da yer verilmiş olması müellif 
için bir kusur sayılmaktadır. Kuşlara ayrı
lan 319 madde genellikle uzun olup içle
rinde büyük bir risale kadar olanları da 
vardır. 

Eserde her hayvan hakkında şu sıraya 
göre bilgi verilmiştir : 1. Ca h iz, İsmail b. 
Hammad ei-Cevherl ve İbn Slde'de oldu
ğu gibi ismin filolojik açıklaması; 2. Aris
to ve Cahiz'in eserlerinden faydalanılarak 
hayvanın alışkanlıkianna göre tanıtımı; 3. 
Kütüb-i Sitte'de ve diğer kaynaklardaki 
o hayvanla ilgili hadisler; 4. Dört mezhe
be göre etinin helal olup olmadığı ve he
la! ise hangi kısımlarının yenilebileceği 
hakkında fıkhl hükümler; s. Başta Ah-

med b. Muhammed ei-Meydani'nin Mec
ma'u'J-emşdl'inden nakledilenler olmak 
üzere bu hayvanla ilgili atasözle ri; 6. Aris
to. Cahiz, Huneyn b. İshak. Ubeydullah 
b. Cibrail, İbn Sina. İbn Zühr ve Zekeriy
ya ei-Kazvlnl gibi alimlerden nakledilen 
hayvanın çeşitli organlarının fizyolojik ve 
tıbbi özellikleri, salgı ve dışkılarıyla ilgili 
bilgiler; 7. Rüya tabirindeki yeri. Müellif, 
yalnız önemli kabul ettiği hayvanlar hak
kında bu plana göre bilgi vermiş. diğer
lerinde özellikle altıncı ve yedinci madde
leri daha kısa tutmuştur. 

Demiri eserini hazırlarken 560 kitapla 
199 divandan istifade ettiğini söylemek
tedir. Joseph de Somogyi'nin yaptığı ince
lemeye göre müellifin faydalandığı kay
nakların sayısı 895'i bulmaktadır ( JA, 

CCXIII ı ı 928 ı. s. 5- ı 28); Sarton ise bu ra
kamı 807 olarak verir (lntroduction, 111/2, 
s. 1640). Bütünüyle Arapça kaynaklardan 
faydalanılarak yazılan eserde yer alan 
Hermes. Abcteralı Demokritos. Hipokrat. 
Eflatun. Aristo, Galen ve Artemidoros gi
bi eski Yunan hakimlerinin görüşleri. ter
cümeler döneminde Arapça'ya kazandı
rılmış eserlerden yapılan nakillere dayan
maktadır. Kitabın en uzun tartışması 
kazla (ivez) ilgili maddede bulunmakta
dır. Katib Çelebi. Demiri'nin Cahiz kadar 
hayvanat ilminin ehli olmadığını ve daha 
çok dini ilimlerde başarı gösterdiğini, do
layısıyla amacının yalnızca bu konuda de
ğişik üslüpta bir eser kaleme almak ve 
anlamı belirsiz isimleri açıklamak oldu
ğunu belirtmektedir. 

Ijayatü'l-J:ıayevan birçok defa ihtisar 
ve tercüme edilmiş. ayrıca üzerinde çe
şitli araştırma ve incelemeler yapılmıştır. 
A) Muhtasarları. 1. Muhammed b. Ebü 
Bekir ei-Mahzüml ed-Demamlnl (ö . 827/ 
1424) tarafından 'Aynü'l-J:ıayat adıyla 
yapılan ihtisar. Demiri'nin talebesi olan 
İbnü'd-Demamlni. bu muhtasarını 823 
(1420) yılında Hindistan 'ın Pencap eya
letindeki Nehrevale şehrinde tamamla
mıştır. Kitabı bizzat Demiri'den dinleyen 
müeiiİf bu ihtisarında eserin asli telif tar
zına dokunmamış. fakat istitratları. fel
sefi ve dini görüşleri. şiirlerden alınan şe
va h idi ve hikayeleri çıkararak doğrudan 
hayvanlar hakkında verilen bilgileri yeni
den düzenlemiştir. Hint hükümdarların
dan Emir Ahmed Şah b. Muzaffer Şah'a 
sunulan eserin bir nüshası Rabat'ta ei
Hizanetü 'l-melekiyye'de (Fihrisü'l-fjiza
neti 'l-melekiyye, ll, 23) bulunmaktadır 
(ayrıca bk. Brockelmann, GAL, ll, 172; 
Suppl. , ll . ı 7 ı) . 2. Takıyyüddin ei-Fasi'nin 
822 (1419) yılında yaptığı ihtisar. 3. Ce
maleddin Muhammed b. Ali b. Muham-


