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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-
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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-



vanını aldı (24 Mayıs ı 902) ve 1903 Mar
tından itibaren Beyazıt Camii'nde ders 
vermeye başladı . 

1908'de ibtida-i haric derecesiyle Mu
harrem Efendi Medresesi ikinci müder
risliği Arap edebiyatı hocalığına tayin edil
di(ilmiyyeSalnamesi,s. 176) . 1911yılın
da Sinan Paşa Medresesi'nde Arapça ho
calığına. 1914'te Darü'l-hilafeti 'l-aliyye 
Medresesi kısm-ı all Arap edebiyatı mü
derrisliğine getirildi ( a.g.e., s. ı 28) . Be
yazıt Umumi Kütüphanesi'nin ilk müdürü . 
Tahsin Efendi'nin ölümünden sonra bu
ranın birinci hafız- ı kütübü (müdür) oldu 
(l9Aralık 1916). 1916-1918 ve 1922-1923 
yıllarında muhatap olarak huzur dersle
rine katıldı. 1919'da Süleymaniye Medre
sesi'nde ketarn müderrisliği. 1921-1925 
yıllarında Darülfünun Edebiyat Fakülte
si'nde Arap edebiyatı hocalığı, bir süre de 
Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'nde Arap
ça hacalı ğı yaptı. Yakınında bulunanların 
ifadesine göre, 192S'ten sonra şapka gi
yilmesi hakkındaki kanun üzerine "taas
subundan değil prensiplerinden fedakar
lıkyapmamak uğruna" (Ebül 'ula Mardin, 
ll-lll. 995, 997) dışarıdaki görevlerinden 
ayrılarak Beyazıt Umumi Kütüphanesi' 
ne çekildi. Burada kitaplar. kütüphaneye 
gelen araştırmacılar ve bakımını üstlen
diği çok sayıda kedi arasında kendine has 
bir hayat düzeni içinde yaşadı. Kırk yılı 
aşkın bir süre çalıştığı Beyazıt Umumi 
Kütüphanesi'nden 1939 yılı sonlarında 
emekli olunca ibnülemin Mahmud Ke
mal'le beraber Kütüphaneler Tasnif iş
leri. ardından İslam Ansiklopedisi ilmi 
müşavirliğinde bulundu. Bu sırada ken
disine Laleli'de Ragıb Paşa Kütüphanesi'
nin girişindeki ilkokulun bir odası ikamet
gah olarak verildi. 22 Mart 1940'ta vefat 
etti, Merkez Efendi Camii'nin kıble tara
fındaki aile kabristanına defnedildi. 

Arapça ve Farsça'dan başka Fransızca 
ve Almanca bilen, bir ölçüde Grekçe ve 

!smail 
Saib Sencer 

Latince'yi de anlayan ismail Saib, bunun 
yanında on binlerce kitabı tanıyan çok ge
niş bir hafızaya sahip olması dolayısıyla 
çağdaşları olan yerli ve yabancı bilginler
ce "ayaklı kütüphane". "fihrist-i ulum", 
"canlı bibliyografya" ve "çağının Cahiz'i" 
gibi sıfatiara layık görülmüştür. Ayrıca es
ki müelliflerin yazılarını tanımada , yaz
maların bozuk bölümlerini bile kolayca 
okumada. gördüğü bir yazıdan metnin 
hangi yüzyıla ve hangi hattata ait oldu
ğunu tahmin etmede üstün bir kabiliye
ti vardı. Melaml - meşrep. sakin tabiatlı, 
nazik bir insan olan ismail Saib kendisine 
başvuran kişilerden bilgisini esirgemezdi. 

Hayatı boyunca Türk - islam kültürünü 
tanıtmak için gayret sarfeden i smail Sa
ib'in kendi döneminde Doğu'da ve Batı' 

da yazılan ilahiyat, edebiyat, tarih, felse
fe. riyaziye ve tıp tarihiyle ilgili bazı eser
lerin vücuda gelmesinde doğrudan veya 
dotaylı olarak yardımları olmuştur. Deği
şik ülkelerden şarkiyatçılar ve müslüman 
alimler kendisini sık sık ziyaret edip bilgi
sine başvururlardı. Mehmet Ali Ayni, Ab
dülaziz Mecdi Tolun, Şerefettin Yaltkaya, 
Kilisli Rifat Bilge, M. Fuad Köprülü , Os
man Nuri Ergin, Mehmed Akif Ersoy, 
Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Basri Çan
tay, ibnülemin Mahmud Kemal, ismail 
Hami Danişmend, Muallim Cevdet inan
çalp, i smail Hakkı Uzunçarşılı . Abdülba
ki Gölpınarlı. Ahmet Süheyl Ünver, Oskar 
Rescher, Louis Massignon ve Helmuth 
von Ritter gibi ilim ve edebiyat adamları 
i smail Saib Efendi'den büyük ölçüde isti
fade etmişlerdir. 

i smail Saib'in eser vermemesi konu
sunda çeşitli yorumlar ve eleştiriler ya
pılmıştır. Bazıları onun malumat-furuş
luk yaptığını. aslında "ayaklı kütüphane" 
tipi alimler devrinin kapandığını öne sü
rerken ölümünden sonra hakkında iki 
makale yazan Oskar Rescher, islam bilimi 
alanındaki tümelci yaklaşırnma dikkat çe
kerek Cahiz tarzındaki bu çok yön lülüğü

n ün onu ilim uğruna çalışanlar için eşsiz 
bir cazibe merkezi haline getirdiğini, an
cak bu özelliğinin kendisinde eser yazdır
mayan bir kuwet dağılmasına da sebep 
teşkil ettiğini belirtmiştir. Ayrıca bu tav
rm bir yaşama tarzı olarak benimsediği 
sufi anlayışından kaynaklandığını, bilgisi
ni ortaya koyarak bir ad yapma isteğinin 
bulunmadığını ifade etmiştir. Abdülbaki 
Gölpınarlı da tarikat bakımından Mevle
vl, meşrep itibariyle Melaml- Hamzavl ol
duğunu ve devrin Hamzavl kutbu Seyyid 
Abdülkadir-i Belhl'ye bağlı bulunduğunu 
söyler. 

iSMAiL SAiB SENCER 

ismail Saib'in. Keşfü'?-?Unun'un ken
disinde bulunan nüshasının kenarlarına 
kaydettiği önemli zeyilleri vardır. Eserin 
1941 basımı hazırlanırken bu zeyillerin 
dikkate alındığı belirtilmekteyse de ( neş
redenin girişi, s. 12-13) başlangıçta düşü

nüldüğü şekilde asıl metne ek olarak ba
sımının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır 

(Rescher. s. ı 020- ı 021 ). Sursalı Mehmed 
Tahir'in Osmanlı Müellifleri'ni kaleme 
alırken ismail Saib'den çokyararlandığı 
ve Süheyl ünver'in 1933'te açılan Tıp Ta
rihi Enstitüsü'ndeki çalışmalarına katkı
da bulunduğu da bilinmektedir. ismail 
Saib Sencer'in şahsi kütüphanesindeki 
kitapları Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanesi'nde kendi adını taşıyan bö
lümde muhafaza edilmektedir. 
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