
çilik fikrine pekyer vermemiştir. Bunun
la birlikte Mısır milli hareketinin öncüle
rinden Mustafa Kamil Paşa ile dostluğu
nu sürdürmüş. İskenderiye valisi olduğu 
sıralarda onun işgal güçlerine karşı halkı 
bilinçlendirmek amacıyla düzenlemek is
tediği mitinge hükümetin olumsuz görü
şüne rağmen izin vermiştir. Adalet baka
nı yardımcısı iken ingilizler'in Mısır bölge 
müfettişi Cromer'i ziyaret ettiği takdir
de bakanlık görevine getirileceğine dair 
söz verildiği halde onunla görüşmeye ya
naşmamıştır. 

İsmail Sabri. "Mısır Mısırlılar'ındır" gö
rüşüyle Hidiv İsmail Tevfik, Abbas Hilmi 
ve Hüseyin Kamil Paşa gibi Mısırlı yöneti
ciler için övgüler kaleme alırken Babtali'ye 
ilgisiz kalmıştır. Osmanlı Devleti ile İtalya 
arasında çıkan Trablusgarp Savaşı mü
nasebetiyle yazdığı şiiri, çağdaşı Ahmed 
Şevkl gibi dini duygularla değil olayın insa
ni boyutundan hareketle kaleme almış
tır. Sultan Abdülhamid'in tahttan indiril
mesini konu edinen şiirinde olaya yakla
şım tarzı onun Babtali'ye uzak durduğunu 
ve tarafsız kalmayı tercih ettiğini göster
mektedir. 

Yaklaşık 2000 beyitten oluşan divanı 
ölümünden on beş yıl sonraTaha Hüse
yin 'in önsözüyle Ahmed ez-Zeyn tarafın
dan yayımianmış (Kah i re 1938). eseri Ah
med Kemal Zeki ve Amir Bu hayri de neş
retmiştir (Kahire 1963). Muhammed Mu
hammed Abdülmecld İsmail Sabri için bir 
çalışma yapmış. ayrıca Muhammed Kan
dur'un onun hakkında verdiği konferans
lar yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
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İSMAİL SAFA 
(1867- ı 901) 

Şair ve yazar. 
.J 

21 Mart 1867'de Mekke'de doğdu. Ba
bası Trabzon! u şair Mehmed Behçet Efen
di. annesi. soyu Akşemseddin'e dayandı

ğı ileri sürülen (Peyami Safa. s. 165) Ayşe 

Samiye Hanım'dır. Çocukluk yıllarını ba
basının Hicaz vilayeti mektupçusu olarak 
görevli bulunduğu Mekke'de geçirdi. 
1873'te annesini kaybetti; 1879'da ba
basının ölümü üzerine istanbul'a geldi. 
Kardeşleri Ahmed Vefa ve Ali Kami (Ak
yüz) ile beraber Darüşşafaka'nın ll. sınıfı
na kaydoldu ( 1880). Mezun olunca ( 1886) 

bir süre Evkaf Nezareti Mesarifat Kale
mi'nde çalıştı. Ardından istanbul Telgraf
hanesi muhabere memurluğuna tayin 
edildi (ı 887). Mekteb-i İdadi-i Mülki'de 
ve Vefa İdadlsi'nde edebiyat öğretmenli
ği yaptı. 1890 yılında Meclis Kalemi'nde 
müsewid olarakçalışmaya başladı. 1895'
te verem hastalığına yakalanan şair ha
va değişimi için Midilli'ye gitti ve bir süre 
orada kaldı. 

Şiirlerinde siyaset konularına ilgi gös
termeyen İsmail Safa'nın adı zaman za
man siyasi olaylara karıştı. Jön Türkler'le 
ilişkisi yüzünden gizli toplantılar yapıldı
ğı gerekçesiyle evi birkaç defa arandı. ll. 
Abdülhamid'e karşı İngiltere'nin desteği
ni sağlamak amacıyla. Transval Savaşı'n
da ingilizler'in Boerler'e galip gelmesini 
temenni eden siyasi bir metin hazırladı 
(ı 899). Devrin ünlü yazarlarıyla bir kısım 
ulema. devlet memuru ve askeri ricalin 
de imzaladığı bu metni ingiliz Sefiri Sir 
Nicolas O'Conor'a sunan Jön Türk grubu
na katıldı (Hanioğlu. ı . 573-575) . Bu siyasi 
hareket üzerine Dahiliye Nezareti'nin 29 
Nisan 1900 tarihli yazısı ile Sivas'a tayin 
edildi ve 24 Mart 190 1'de burada öldü . 
önce Sivas Garipler Mezarlığı'na defnedi
len naaşının daha sonra Sivas Ali Ağa Ca
mii haziresine nakledildiği bilinmektedir; 
ancak bugün caminin haziresinde İsmail 
Sara adına bir mezar bulunmamaktadır. 

İsmail Safa edebiyatla yakından ilgili 
bir aileye mensuptur. Babası Mehmed 
Behçet Efendi. çoğu kaybolmuş olmakla 
birlikte bir divan teşkil edecek kadar şiir 
yazmıştır. is mail Safa'nın zihnl bir hasta-

!smail 
Sa fa 
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lığa tutularak genç yaşta ölen kardeşi Ah
med Vefa da şairdi. Küçük kardeşi Ali Ka
mi ise şairliğinin yanı sıra eğitimciliği ve 
tercümeleriyle tanınmış bir yazard ır. Ga
zeteci ve yazar İl hami Safa ile romancı ve 
fikir adamı Peyami Safa İsmail Safa'nın 
oğullarıdır. 

Huz Ma-Safa adlı eserinin mukaddi
mesinde edebiyat zevkini babasından al
dığını belirten İsmail Safa şiir yazmaya 
Darüşşafaka'da öğrenci iken başladı. İlk 
şiirlerini Safa imzasıyla Tercüman-ı Ha
kikat'te yayımladı. 1886-1892 yıllarında 
Saadet, Mürüvvet, Mecmua-i Mual
lim, İmdadü'l-Midad ve Mirsad'da çı
kan manzumeleriyle tan ındı. Şiirlerini be
ğenen Muallim Naci kendisine "şair-i ma
der-zad" unvanını verdi. 1889'da ilk man
zum eseri Sünuhat basıldı. Mirsad der
gisinin başyazarlığını yaptı (9 Nisan- ı O 
Eylül ı 89 ı . nr. 3-25) Tevfik Fikret'i bu gö
revi sırasında keşfetmiş, Ali Ekrem Bola
yır'a göre Servet-i FünGn edebiyatının 
esaslarını o koymuştur. Çeşitli şiirlerini, 
Mevlid-i Pederi Ziyaret adlı manzum 
seyahatnamesinin bir kısmını ve Fransız 
yazarı Emmanuel Gonzales'ten kardeşi 
Ahmed Vefa ile Türkçe'ye çevirdiği Vehô
metli Sevdalar adlı romanı Mirsad'da 
yayımiayan şair, derginin kapatılmasın
dan sonra H uz Ma -S ata ve Mağdure-i 
Sevda adlı manzum eserlerini bastırdı 
(istanbul ı 308). 

İsmail Safa. 1884-1892 yıllarında yaz
dığı şiirlerde Muallim Naci'nin etkisinde 
kaldı. 1892-1895 yılları arasındaki dö
nemde bu etkiden kurtularak şiirde yeni 
arayışlara yöneldi. Şiirlerini ve edebi ma
kaleleri ni Resimli Gazete, Hazine-i Fü
nCın, Mekteb, Ma'ICımat ve Maarif'te 
yayımladı. Bir ara Maarif dergisinin baş
yazarlığını yürüttü (9 May ı s ı 895-3 Hazi
ran 1896) . Bu dergide şiirl~rinin yanı sı
ra "Mülahazat-ı Edebiyye" başlıklı bir dizi 
makalesi de çıktı. 

Yenilik taraftarı edebiyatçtiarın Ser
vet-i Fünun dergisi çevresinde toplan
malarından sonra İsmail Safa şiir ve ma
kalelerini bu dergiye göndermeye başla
dı. 1896-1901 yıllarında yazdıklarını baş
ta Servet-i FünCın olmak üzere Ma arif, 
Mekteb, Pul Mecmuası, İrtiki'i, Müta
laa, Fevaid, Musavver Terakki, Gül
şen-i Edeb ve Mecmua-i Edebiyye'de 
yayımladı. Servet-i Fünun şair ve yazar
larıyla, özellikle Tevfik Fikret'le derin bir 
dostluk münasebeti vardı. Nitekim Fikret 
"Seza" adlı şiirinde İsmail Safa'yı anlat
mıştır . 

121 



iSMAiLSAFA 

Tanzimat'tan Servet-i Fünün edebiya
tma geçiş dönemi şairlerinden olan İsmail 
Safa daha çok Muallim Naci, Recaizade 
Ekrem ve Abdülhak Hamid etkileri taşı
yan içli ve lirik şiirleriyle tabi at. aşk, aile, 
Allah, kainat ve ölüm temalarını işledi. · 
Eski -yeni iddiası taşımadan hem eski 
hem yeni şiir taraftarlarını memnun ede
cek özellikte şiirler yazdı. Sanat ve edebi
yat hakkındaki düşüncelerinde Recaiza
de Ekrem'in ve Fransız edebiyatçılarının 
etkisinde kaldı. Bu tür yazıları vezin, kafi
ye gibi konulara, Edebiyat-ı Cedldeciler'in 
uğradığı tarizlere ve yeni yayımlanan ki
taplara ait olmak üzere üç grupta topla
nabilir. 

Dördüncü rütbeden Mec'idl ve Salise ni
şanları bulunan İsmail Safa üzerine Türk 
Düşüncesi mecmuası Nisan 1954'te bir 
özel sayı neşretmiştir. 

Eserleri. 1. Sünuhdt (İstanbul 1306, 
1328). Thrciibend şeklindeki eser on bend-

!smail Safa' nın Rıza Tevfik' e yazd ı ğ ı bir mektup (Abdullah 

Uçman koleksiyonu) 
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den meydana gelmektedir. Dağınık hatı
ra, üzüntü ve özlemlerle tabiat - insan, 
Allah -tabiat, çalışkanlı k, sıhhat, aklın 
acizliği ve hayat gibi temaların işlendiği 
eserde güzel mısra yok denecek kadar az
dır. Bu yüzden şair tenkit edilmiştir. 2. 
H uz Mfı-Saffı (İstanbull308). iki bölüm
den oluşan eserin ilk bölümünde babası 
Mehmed Behçet Efendi'nin, ll. bölümde 
kendisinin şiirleri yer almaktadır. Kitabın 
mukaddimesinde Mehmed Behçet Efen
di'nin şairliği ve şahsiyeti hakkında bilgi 
verilmiştir. Eser düzenlenişi bakımından 
bir divançeyi andırır. Dini şiirlerle çocuk
lukyıllarını ve Mekke topraklarına hasre
tini dile getiren şiirlerin yanı sıra aşk. ta
biat ve fanilik temalarının işlendiği man
zumelerden oluşan H uz Mfı-Saffı Mual
lim Naci tarafından övülmüştür. 3. Mağ
dure-i Sevda (İstanbull308, 1328). 274 
beyitlik manzume34. sayfaya kadar mes
nevi, daha sonra gazel şeklindedir. Ab
dülhak Hamid'in Kahbe yahu d Bir Se
filenin Hasbıhali'ne nazlre olan ve mo
nolog tarzında yazılan eserde sevdiği er
kek tarafından aldatılan bir kadının acı
ları dile getirilmektedir. 4. Mevlid-i Pe
deri Ziyaret (İstanbul ı 3 ı 2). Şairin, kar
deşi Ahmed Vefa ile birlikte babasının 
doğum yeri olan Trabzon'a yaptıkları se
yahati anlatan eserde babasının hayatı
na ait bilgiler de bulunmaktadır. s. Men
siyyfıt (İstanbul ı 312, ı 328). Tevfik Fik
ret'e ithaf edilen eserde şairin 1890-1896 
yılları arasında çeşitli dergilerde yayım
ladığı şiirler yer almaktadır. 6. Mülfıha
zat-ı Edebiyye (İstanbul ı 3 14). Eserde 
sanatın menşei, sanat ve güzellik, sanat
çının özellikleri, üslüp kuralları, hitabetin 
unsurları vb. konular ele alınmıştır. Dü
zenlenişi ve ihtiva ettiği fikirler bakımın~ 
dan Recaizade Ekrem'in Ta'lim-i Ede
biyyat'ına benzer. 7. Hissiyfıt (İstanbul 
1328). Şairin ölümünden sonra bastırılan 
eserin başında Ali Kami'nin "Merhum is
mail Safi! Bey'in Tercüme-i Hali" başlıklı 
bir makalesi bulunmaktadır. Çoğu 1896 
yılından sonra yazılan şiirlerden oluşan 
Hissiyfıt'ta dini ve 1897 Türk-Yunan sa
vaşıyla ilgili milli şiiriere de yer verilmiş
tir. 8. İnteık-ı Hakk'ın Tahmisi (İstanbul 
ı 328) . Damad Mahmud Celaleddin Paşa'
nın İntfık-ı Hak adlı hiciv manzumesinin 
tahmlsidir. 9. Muhfıkemat-ı Edebiyye 
(İstanbul 1 ~29 ). Şairin ölümünden sonra 
yayımlanan kitapta on sekiz makale mev

. cuttur. Bu makalelerde daha çok şiirle il
gili konulara temas edilmekte ve devrin 
muhtelif şairlerinin şiirleri eleştirilmek
tedir. 
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Iii ALAATTİN KARACA 

İSMAİL SAİB SENCER 
(1873-1940) 

Son dönem iilim 
ve hiifız-ı kütüblerinden. 

_j 

31 Ocak 1873'te Erzurum'da doğdu. 
Babası Erzurumlu Hacı Kurbanzade Bin
başı Mehmed Şevki Bey' dir. Küçük yaşta 
istanbul'a gitti, burada Esekapısı ibrahim 
Paşa İbtidal Mektebi'ni ve Koca Mustafa 
Paşa Askeri Rüşdiyesi'ni bitirdi (ı 887) Fa
tih dersiamı Arapkirli Abbas Şükrü Efendi 
ile Süleymaniye dersiamı Ferhad Efendi'
den dini ilimlerde icazetname aldı. Tıbb-ı 
atik, müfredat-ı tıb, teşrlh ve biyoloji gi
bi ilimlerle de meşgul oldu. Ayrıca ecza
cılık ve hukuk mekteplerinde bazı ders
Iere dinleyici olarak katıldı . Maarif Neza
reti'nin açmış olduğu imtihanı kazanarak 
Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde ikinci 
hatız-ı kütüblüğe tayin edildi (ı 5 Eylül 
1897). Bu arada medreseyi de bitiren is
mail Saib Efendi Beyazıt dersiamlığı un-


