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Sağlığında karşısında safbestesi ihtiram duranlar Ismail efendinin 
ahlaki ·ve ilmi meziyetlerini pek iyi bilirler . . Onun ilimde bir yanlış· 

!ılı:: yapmak istemiyenierin eserlerinde tesirlf'ri vardır. Ismail efendi 
etrafındakilere müfid olmak gayretile ahlafa kendisini tanıtacak bir eser 

bırakmağa boş vakit bulamamış~ır. Onun için gelecek nesil onun ismi~ i 

ilmi etü~lerde arzusu hilafına bazan zikrolu~ur göreceklerdir. Öyle bir 

zengin ki servetinden başkaları müstefid olmuştur, öyle bir alim ki ilmini 

etrafa taşırmış. Ilmi telkikierde bulunacaklara doğru yolu göstermiştir. 

o lstanbulda ve islam aleminde bulunan eserlerin hakiki bir ruhu 

mahiyetinde idi. Her hangi bir eseri ve münderecatını sord uk mu an· 

latırdı. Eğer bunlar toplansaydı cildler dolar ve Istanbul kütüphane· 

lerinin muhteviyatı anlaşılırdı. Onun ~kumadığı kitap kalmamı§tır. 

Reyleri çok kuvvetli id i. Bir çok, alimane ~ddedilen eserlerin mahiye· 

tini ortaya koydu. Onun el yazısı iyi tanınırsa okuduğu umumi ve 

hususi naclide kitaplarda kayıtlarına ve mufassal malumat a rastlana· 

cağına . şüphe edilmesin. ~em bunların arasında ne mühim tercemei 

haller çıkacak tır. . 

Üstadın tıb tarihimize sayısız ve emsalsiz yardıfl!ları . dokunmu~, 

en mühim eserleri o bize göstermiştir. Herkesin kendisine çok müra

caet etmedikleri devrelerde eline geçen. bu kitaplarda müfid notları 

v?rdır. Bu notlar toplansa lsmil efendiyi abfada anlatabiliriz.Tarafın

dan t~planmış ve yazılm.Jş müntehibat vardır. 

İsmail efendi tıbbı atik ile çok meşğul olmştur. Zamanımızcia tıbbı 
atike vakıf yegane bir alimdi, diyebiliriz. Vefatından iki gün sonra 

öğrendikki mülkiye tıbbiyesine sami'sıfatile devam etmiş, hatta he· 

kimler arasında çok sevilen, hocam ve küçük lzzet diye maruf dok~ 
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tor Mustafa. lzzetin de sınıf arkadaşı imiş . Ve telbabeti de hekim olup 

icrayı tebabet için değil anc :ik ilmi edyandan evvel mühim bir mevkii 

olduğunu bildiği ilmi ebdanı Öğrenmek içinmiş. 

Demek teşrih ve hayati ·ilimleri, emrazı umumiye ve müfredatı 

tıbbi görmüş, yalnız bir ifadeye göre o zaman bir tarafdan da medre· 

Sf!ye devamının en tatlı bir devreye girmesinden devamı bırakmış • 

Demek tıbbi atike vaıf olan bu alimimiz teşr ih ve biyolojiyi de Öğrn· 

miştir . Bunu da sırf ilim yapmak, ilimler ve felsefenin inceliklerini 

anlamak için ihtiyar etmiştir. Doktor l:z:zet hatırasında bu noktaları 

şöyle tesbit ediyor ; 

Üsıad İsmail Saib· 

{ !smail efendi mehumu 1320 tarihinde teşrih dersine devamında 
tanıdım . Ateşin zekalı, ~avi gözlü. kumral sakallı ve sarıklı olduğu 
halde derslere samiinden olarak devam ettiler. 

1321 de Fi;;siyoloji ve 1322 de emrazı urouroiye ve müfredatı tıb 

derslerine muntazaman devam eylediler . Muallimlerin takrirleri esna· 

sırida not alıyorlar, yetişemediği dersleri de arkadaşlarından istinsah 

ediyorlardı . Merhumun bu devam ve gayretini görü~ce imtihan ve 

doHor<;>ya gireceklerini zannetmiş idim . Merhum ile arkadaşlıkdan 
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çok istifade ettim. Ben de kütüphaneye devama başladım . Bana eski 

ve yeni tababet hakkında muhtelif eserler çıkartır, onları mütalea 

eder, bu vesile ile de ilmi sohbetlerinden müstefid olur idim . Bu 

aliin' zatin ufulüne çok müteessirim. Cenabı Hakdan rahmet dilerim.} 

~rofesö~ Şerefeddın Y ~Ükaya'nın verdiği izah.ata göre mülkiye 

tıbbiyesinde. eczacı kısmını bitirenler tıb kısmına imtihansız başlıyabi

lir~erdi. O eczacı kısmında okuduğu' için imt_ihansız ve Ş. Y. da imti· 

han lı olarak tıbbiyeye giriyorlar . Pr of. Şerefeddin Y altkaya Fizik 

dersinde bulunduktan sonra imtihanını verip gecmek istiyor. Bir mu· 

idin müdahalesi ve müdürün haksız idarei kelanıı ke~disini vaz ge

çirtiyor. 

Şerefeddin Yaltkaya 'ya_ göre fs~ ai! Saip efendi Eczacı mektebini 

bi tirmiştir. Diğer bir sınıf arkadaşı eczacı mektebinin ·son. sın'ıfına 
kadar okuduğunu rivayet ediyor. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya 

göre temamen bitirmemiştir . Tıbbiyeye devamına m~~i olan keyfiyet 

tıbbiyen in Haydarpaşaya geçirilmesi hazırlıkları sebeb olmuştur. ·Zira 

mf!.arif vazifesi başından ayrılınağa müsaade etmemiştir. ProL Şere

fecidin Yaltkaya Isınail 'efendin_in 3 sene kadar hukuka da devamını 

tasdik etmiştir. Demek bütün uı'urı:ıu akliye .ve nakliyeye merhum 

üst~d merak. etmiş Ye tahsil . etmiştir . 

. 1933 de Üniversitede Tıb Tarihi Enstitüsü açıldıktan sonra en 

mlihim müracaatgahımız İsmail -Saib efendi idi . Her müşkülümüztl 

halleder ve bizi tenvir ede.rdi . q bize eserleri bildirir ve sualleri· 

mizin en ince ve mübhem noktalarını anlatırdı . Bermutad kendisine 

has ve eiddi bir tavurla tekrar 7ttiği te-vazuu ile kendisinden bahsedil

memesinde israr ederdi. Bize çok şeyler va'd etti. Şimdiye kadar 

A~rupada bile bilinmeyen bazı tıbbi nadir risalelerin enstitü fotog

rafile birer suretini aldırdı . Defterlere yapıştırltı . Boş kaldığı zaman· 

larda terceme edecekti. Bunlar da benim yadigarım olsun derdi. 

Meşguliyetleri ve son rahatsızlığı buna mani' oldu. Demek eser bırak· 

mak niyeti kuvvetli idi . Lakin bir çok mani'ler çıkıyordu . 

1936-1937 senelerinde 1bni S ina 900 üncü yılı ihtifali dalayısile 
yapılan i lmi çalışmalar ve neşriyata manen çok müzaheret etti . Yazı· 

larımızın her satırını ona okuduk. O, bu neşriyatın doğru olmasına 
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· itina gösterdi . O kadar çok rahatsız etti~imiz halde bıkmazdı . Her 

vakit Lizi iltifatlarla karşılardı. Karşısında her vakit ders alırdık. böyle 

ilmi müşkilatın halli için yanına vardığımda ( Hayrünnas men yenfaün

nas } in asrımız alimleri arasında canlı timsalini bulurdum . On~n her 

hali ve kali ve bazen sükGtu bize bir ders olurdu . 

Sordu~umuz. şeylere susmasınd.an bile manalar . çıkarırdık .· O 

sükutile bazı tasavvurlarımızdan bizi vaz geçirirdi . Zira kims_eİıin 

hevesini kırmaz, bazı cihetleri bu suretle tadil ederdi . Ve mevzu' 

üzerinde bir çok tahavvüller husulüne hadi olurdu. · 

Tıı tarihi E'nestitüsünün faali.yeti Avrupa ve Amerikada duyulunca, 

Türk ve islam tababet tarihini tenvir edecek malumat istendi~inde ve 

sualler soruldu~unda ekseriya ona mliracaat ederdik . Bundan iki sene 

evveldi . Amerikada-( Chicago ) Üiıi~ersitesi Anatonıi şubesi Profe

sörü Dr. S. Polyak dan 18 teşrini evvel 1938 de bir mektup aldık. 

Orada, Avrupada eo eski yazılmış bir göz kitabında şimdiye kadar 

telif addedilen kısımlard.an gözün bünyesi, şekli ve mevkii ve karan

lık oda nazariyesine .aid iki niühim bahsin . latince metni ve bunların 
ingilizce tercemlerini gönderdi, ve vaktile büyük üstad İsmail 

Saib Hocanın bildirdi~i islam aleminin· en eski hikmet kitabiarından 
« lbnülHeysim » « kitabül menazır » nam eserinin Istanbul kütüphane

lerinde mevcud numaralarından bazılarını gönderdi . Yine başımızın 

sıkılması hasebile büyük üstada koşdi.ık . Bu eserin daha başka ve 

eski örneklerini de buldu, ve bunların hepsini onun kabesi olan Beya

zıdda umumi kütüphaneye topladı . En eski ve iyi bir nüshadan Prof. 
S. Polyak' in istinsah ettiği ekısımların bab ve fasılları uymadığı halde 

bu en eski arabca metinleri günlerce o.kuyarak buldu . Bu kısımların 

foto~rafını çıkarıp Prof. S. P.'a İsmail efendinin mütalaalarile beraber 

8 Teşrinisani 1938 tarihinde bildirdik ve yi~e Isınail Saib efendinin 

bize günlerce arayarak bulduğu en eski göz şernalarını çıkardık ve 

bu ilmi yardımın temamen Isınail S'aib efendi tarafından yapıldığını 

yazdık. Gelen ~ektubda : 

... lsmail Saib efendi ile yardımınız şüphe yoktur ki ban~ başka hiç 

bir şekilde malik . olmıyacağım dah~ doğru malumatı vermiştir. İsmail 
Saib efendiye bu k2dar fevkal'ade bir iş ve böyle tam bir tetkik için 
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sarfedilen saiylerinden dolayı teşekkür ederim .. ) demiştir. Görülüyorki 

İsmail Saib hoca Amerikada eski. metinlerden parçalar alınarak n·eşro
lunacak yeni bir. eserde .çok büyük ve ilmi bir hatanın teker~ürüne 
mani olmuş ve bu çalışmalar ile o alimin meseleyi d aha tamik için 

iki sene eserinin geç · neşrolunmasına sebep olmuştur . 

Prof . !Jr . S . Polyak gönderdiği bir mektupta mühim gürdü-
; 

ğü ufak bir cümlenin lbn·al Heysim Arabca metninde olul? ol-

madığını sormuştur . Koca üstad bu eseri yine getirtmiş, günleri e 

aramış, lakin o cümleyi bulamamıştır . Zira Latince ter ceme telif me· 

hiyetinde gösterilerek Arapeadan mehaz da göstermede~ alındığı için 

ve teceme hissini vermemek için karı'şık .bi_r suretde tertip olduğun· 

d an bulunamamıştır ve bu cihet de büyük üstad tarafından hatırlatıl

mıştır. 

Muhterem üstadın v~fatına tekaddüm.eden günlerde Prof. Palyak'ın 

diğer bir mektubunda : Suallerimle size ve muhterem Bay İsmai.l 

Saib'e verdiğim zahmetden dolayı çok mütessirim. Siz ve lsma~l 

Saib zahmete bir def'a daha katlanmak arzusunda bulunduğ_unuz ta~

dirde ... · ... diyerek diğer rica da bulunuyor . Bunu d a kendilerini 

bittabi ona halef görmek istemiyeceklerin yardımlarile intaç etmeğe 

gayret edeceğiz . İşte İsmail Saib efendi, yani eser i olmayan alim 

gösterilmek istenen bu hakiki alimin ilim aleminde ne büyük müessir 

olduğu meydandadır . Onun şark ve ga.rpdeki şöhretini b'ir çok eser 

sahipleri temin edememiş lerdir .' Demek meşhur ve müfid olmak için 

daha başka yolların da mevcut olduğuna İsmail Saib efendi hocanın 

kuvvetli ilmi örnek olmalıdır . 

. İsmail Saib ·efendi şöhretin her halde in~ani yolundan alı~oyan ' 
bir enğel olduğunu bildiği içindir ki etrafına ancak OD;Un hakiki hüvvi· 

yetini bilenler her ne babasına olursa olsun koşardı . Bunlar ili~ 

vadisinde kendisinden ayrılınıyan birer cüzü' olmak ile müftehirdiler. 

O sorulan babisierden eserin mahiyetini anlar ve böyle yapın derdi . 

Bir gün 1950 senesinde Farabi'nin ibjninci yılı ihtifali yapılacaktır, 

şimdiden tıb taribi Enstitümüz bu mesaiye ön ayak olmaktadır, dedim. 

O gün yanında Şerefeddin ve Kilisli Rifat hocalar da vardı • Tarihi 

bir encümeni Daniş kurulmuş ve bu bahi§ etrafında har·aretle konu-
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şuimuştu. O giin bize Farabi'nin şimdiye kadar şarkta ve garpta 

Türkçeye terceme edilmiş veya edilmemiş, tab'olunmuş veya olunma

mış eserlerini sıraladı, ~otlar aldık. Bir aralık . neşrolunan elli türk 

büyüğünde kıvırcık saçlı Farabi ve onun kucağında bu günün udu ile 

Yjapılmış resmi mevzuubahs oldu . Güldü ve Farabinin yüzünü ve 

kıyafetini tarif etti, hayran kaldık . Bende onun çaldığı . udun bir 

resmivar dedi. lstedik. Bulamam, nerede olduğunu bilmiyorum dedi. 

Mamafi ben bu on sene zarfında bulunursa çok sevineceğimi söyle

dim . Güldu . Bu gülmenin manasını anlayamadım • Şimdi onun millete 

maledilecek eserleri tasnif edilirken aralarında çıkarsa ilim alemi gü

zel _bir hatıraya nail olac~tır. Bunun tahakkuk edeceği günde hande

sinin hakiki manasını anlıyacağım . 

Ilirnde .ne derece derin vukufu olduğuna şu misalleri verelim : . . . 
1936-1937 seneleri arasında .yine lbni Sina ihtifali dolayısile neşro-

lunacak lbni sina eseri için çalış;yorduk . Çalış~alarımıza yarayacak 

. bütün eserleri kütüphanesinde kolayca bulmamız için topladı. Hemen 

her nokt~nın tenviri için kendisine koşoyorduk . Bıkmadan . ve üzül

·meden bizi dinliyor ve cevapları ile bizi tatmin ediyordu . Biz de 

hata yapmıyacağız diye seviniyorduk. Ben de İbni Sina Akrabadin'i, 

halk nazarında lbni .Sina, mütercemi kanun Mustafa efendi biyogra

·fisini ve bir de lbni Sinaya müteallık resimleri toplaqıağı üzerime al

mışdım . lbni Sina'nın el yazısını arıyorduk. Mehmed Kazvini Parisde 

Milli kütüphanede bir tane bulmuş, bunu neşretmiş diye kendisine 

söyledik . O yazının fot~ğrafını rstedi verdik . B·akdı güldü . Bu lbni 

Sina'nın kaleminden çıkma değil . Zira onun ya$adığı beşinci hicri 

asırda talik yazısı yoktu. Talik daha bundan bir kaç asır müah

har bir yazıdır . Kazvinl hata etmiştir . Işte onun bazı yazılarındaki 

' isabetin derecesine bu bir miyardır dedi. 

Sonra kendisina Damad Ihrahim paşa kütüphanesinde lbni Sina'nın 
bir ketebesini bulduk dedik O bir şifa ntishası idi . Getirtti, bakdı, 

güldü. Fatibi kandırmak için tarihi tahrif etmişler ve kitabı pahalı 

satmak için sahtekarlık yapmışlar dedi, bunu da buldu. Ayasofya 

kütüphanesinde İbni Sina risalelerini mubtevi bir risal~nin baş sahi

fede lbni Sina'nın hattı~ı" taşıyan bir kaydın olduğu rivayetini ve bun~ 



151-

larm tasdikini gördük • Bulmadan sevindik . O kitabı getirtti, bakdı 

bulamadı . Yalnız bir ufak kağıd P.arçası yapışmış, kopmuş, bulamadım 

dedi • Üzüldük. Di.ğer bir zat kanunu · Mes'udi sonunda el yazısın ı 

buldum diye haber yolladı . Foto'ğraflarını gönderdi. Tetkik etti; 

Yanlış okumuşlar, onun değildir dedi , Biz bunların bakikatini öğren

dik amma maalesef lbni Sina el yazısını elde edemedik. Eğer lsmail 

Saib efendiye bunları göstermeseydik belki bazı muhtem_el hatalar 

tekerrür edecekti, bunlara mani' oldu.lşte esersiz zannolunan bu ali

min her müessir gibi her eserde bir izi _vardır. 

O büyük insan artık aramızdan uful etti. O Bayezıd ·umumi kü

tüphanesinin ruhu idi. Orasının ruhunu kaybettik. Orası ilim vadi

sinde ç~lışanların bir_ kabesi idi. Sahibi hane de orada idi . Oraya 

insan şüphelerle · girer, tenvir olunarak döner~i. Onun orada kendi

sine has bir ~lemi vardı.. Onun sevdiği kedile~ine kadar her şey 
güzeldi. lns~n şimdi onları da arıyor. 

Bu asırda en acı bi'r kayıp karşıs ında meteellimiz. Ne desek boş. 

O da belki böyle derdi. 

t ··~ • 




