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İSMAİL SAİB EFENDi HOCA ( 1871-1940 ) 
VE TIB T ARİHİMİZ 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

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~ 



KİMY AGER DOKTOR {\Lİ RIZA BEY 

Dr. MUSTAFA MUHLIS 
Belediye Kimyahanesi ·Müdürü 

Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden yetişmiş ve tabsilini Pariste ikmal 

etmiş_tir. 

Memleketimizde kimya ilminin yeniliklerini, o, getirip ~esis 

etmiştir. Çok iyi bir kimyayı uzvi kitabı telif etmi~_tir. Türklerden 

ilk def'a hususi. tahlil laboratuvarı açan kendisidir. Son asırda Fran

sızların en ' ıiıeşhur kimyager ve müellifi olan (Denijes) in Pariste 

tahsil arkadaşıdır ve hayatında Denijes ile i lıoi ve fenni muhabere

lerde bulunmakta idi. 

Asker için alınan sade yağlarının tahlilinde Ali Riza Bey Avru

padan gelinceye kadar hamızatı şahmiyei sabite usulü tatbik edilmiş. 

Halbuki bu usulün pek doğru neticeler vermediği Ali Riza Bey tara

fından iddia ve isbat edılerek (Rayhert Maysel Wolni) usulü denilen 

hamızatı şahmiyei tayyare usulü vaz'edilmiş ve i ş daha dürüst bir 

safhai tekE\mmüle vasıl olmuştur. 

Ali Rıza Bey bu us.ulün de muhtacı islah _olduğunu ve bu uııulde 

· eter bütirik teşekkül edip hamızatı tayyare ziyaa uğradığını düşün· 

müş, bu usulde kullanılan ispirto . yerine kimy,a noktai nazarından 

ispirto olan ve ~akat uçup kaçıcı olmayan cisimler kullanmayı o zaman 

yani kırk sene evvel tasavvur etmiş ve İspirto yerine gıliserinle tec· 

rübelerini de yapmakta iken Ömrü kifayet etmiyerek 38 yaşında genç 

yaşta sektei kalpten evinde ve. yıi.lınız bulunduğu odada· vefat etmiştir. 
Vefatından 3·4 ay evvel Sirkeciden geçe~ken yanında kimyager 

Felmıi Riza bulunduğu halde yine bu kalp arızası dolayısite ağzından 

mebzOlen nezif gelmiştır . 

Yukarıda tahlil usulünün islahile · İspirto yerine gıliserin veya 

diger bir m~ddenin ikamesine Ali Rıza Bey çal ışmakta old~ğu ve 
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· lakat Ömru kifayet etmediğini bildirdik. Fakat Ali ·Rıza Beyin vefa

tından sonra ( Lefman Beam) usulü diye bir usul resmen intişar etti. 

Ve bu usul bu gün umumileşmiş bir haldedir. O_rada İspirto yerin~ 

gıliserin . kullanılmaktadır. Ali Rıza Bey hiç bir yerden ilham almadığı 

halde bu usulü kendisi vazetmek istedi. ÖmrÜ kafi gelmedi. 

Kimyager Ali Rıza Bey 

Bu iş için ömrü kafi gelmedi ise de pek ·çok uzun olmayan 

müddeti bayatında kaşif mevkiine çıkmış ve ismi Avrupa kitaplarına _ 

geçmiştir. Şöyle ki bir çok saçlardan haftalarca çalışarak elde edebil

diğf ( Sistin) maddesinin mi'yarın~ keşfetmiştir. O da· · Raoul Roche 

Sis~in nam müellifin 1905 de nP.şrettiği ( Reactions et Reactifs ) nam 

~serinin ll inci sahifesinde yanlış olarak Ali Riza yazılacak yerde 

Ali Kıza yazılmış olan (Sistin)- mi'yarıdır ki merhu'm Hocam bu ·sistin 
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mi 
1 yarını elde etmek ıçın çalıştığı zaman· ben talebe idi m. Ve yanın

da beni de çalıştırmış idi. Yukarıda ismi geçen kitapta şöyle yazar. 

Ali Kiza (cystine): le sulfate acide de m~rcure precipite direc

tement la cystine en solution legerement sulfurique, cette reaction 

est tres sensible. Eski tarihlerde askere münhasıran Sibir yağı alınd!ğı 

halde 1317 tarihinde askerin yiyeceği yağların münhasıra~ yerli yağı 

olması tahtı karara alınmış ve bunun için de Türkiyenin muhtelif vi

layetlerinden yağ eelbediterek tahlil edilmiye başlanmıştı. Basradan 

gelen yağların saf . olduğu diger bütün endislerile tebeyyün ettiği 

halde Halfen tarafından o zamanlarda keşfedilmiş olan bir miyar ile 

hafif pamuk yağı teamülü müsbet çıkmakta idi. Yani yağın içinde az 

mikdarda pamuk yağının mevcudiyeti şüphesini veriyordu. Bu yağlara. 
pamuk yağı katılmadığı kat'iyen malum olduğu halde bu teamülün 

oluşunun neden ileri geldiğini yine hocam Ali Riza Bey bulabildi. 

O mıntakalarda pamuk ekildi~i ve pamuğın çekirdek ve küsbeleri 

ahimayıp hayvanata yedirildiği ve Halfen teamülüne kırmızı r~ngi 

veren prensip her ne ise bu prensipin hayvanın sütüne de geçebil

mesi ve bu sütten elde edılen yağların da bu teamülü vererek şaşır

tıcı bir hadise olması ihtimalini hatıriayarak o zaman Mektebi Tıbbiye 

idaresi huşGsi olarak inek mübayaa etti ve o ineğe Adana ve Gey

veden pamuk çekirdekleri getirerek bu çekirdeklerle inek besiendi 

bu ineğin sütünden nezaret altında yağ yapılara~ bu yağiara Halfen 

teamülü tatbik edildi' hiç kimse pamuk yağı karıştırmış olmadığı 
halde yağda pamuk yağı teamülü görüldü. O zaman Halfenin kendi

sine de mes'ele kimyager Dellesuda Faik Paşa ile. birlikte yazılarak 

bildirilmiştir. Bu işde bu fikri en evvel düşünen merhum hocam Ali 

Rıza Beydir. 

Bir zamanlar T ürkiyede tahiii kimyahanesi olarak yalnız gümrük 

ile Mektebi Tıbbi ye . kimyahanesi mevcut idi . Adli, tıbbi, gıdai bütün 

tahlilat Mektebi Tibbiye kimyahanesinde yapılırdı. Bir aralık mekatibi 

askeriye nazırı Zeki Paşa bu kimyabaney~ y-alınız adli tahlilat ile 

meşgul olmak üzere Avrupadan iki kimyager getirmeyi tasavvur etmiş 

ve hatta bu yolda muhabere de cereyan ettiğini haber alan merhum 

Ali Riza beyin bu iş izzeti nefsine dokunarak ben "Avrupada tahsil 
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ettim ve vatanıma çok iyi hizmet edebilecek bir randımanla döndüm 

işittiğime göre bizim adli tahlilatı beceremiyeceğimiz zannile Avru

padan kimyager celbediliyormuş. Ben kendi şahsım için hiç bir 

menfaat ve mükafat istemem, bütün mes'uliyetf deruhte ederim diye 

vuku bulan müracaatı üz er ine adli talılilat işinin ın. es' uliyetini de arka

daşı kimya alimi V asil Na um B.le birlikte de ruh te etmiş. kimyahane bu 

işi başaramamak şöyle dursun, devletin, milletin y.üzünü ağartan çok 

muvaffakıyetli işler görmüş, Zeki paşa da bundan çok büyük iftihar 

duyarak yüzbaşı olan Ali Riza beyin evvala kol«ğası sonra binbaşı olarak 

rütbesini arttırmıştır. Zeki paşa Ali Riza B. in vefatı haberini duyduğu za

man yanında bulunan tabakatülarz pröfesörü Müştak Beye lıitaben: Bu 

memleketin talii olmuş olsa idi Ali Riza g ibi bir evla~ını genç yaşın

da kaybetmezdi, demiş olduğunu merhum ry1üştak beyin kendisinden 
işittim. 

Takriben 35 sene evvel Beykoz sırtlarıoda bir ecnebi tebası 

ölü olarak bulunmuş ve eellinde de bir (Pravaz) şırıngası ile şırınga

nın içinde gayet az miktarda bir mayi bulunmuş. Kapitülasyonların 

şiddetle hükümran olduğ·u o zamarılar bu ecnebinin katiedildiği 

iddia ve külliyetti tazmioat talebine varılmıştı . . O zamanlar morfinden 

başka uyuşturucu madde kullanıldığı işidilmiş bir şey değildi. 

Şırınganın içersindeki mayi mikt_arı · gayelle az idi. Bir çok tec

rübeler yapmaya müsait değil idi. Sefaret tarafından kimyager (Sing

ros) müşahit ol~rak ki_myahaneye gönderiliyor ve raporun da müşte-
1 

rek verilmesi hükumet tarafından emrolunmuş bulunuyordu. Morfin 

aranıyor, morfin çıkmıyor. Nihayet o yüksük kadar mayiin içersinde ko

kain bulunduğunu merhum Ali Riza bey hocam buldu ve isbat etti. Ve 

raporu Singrosa da .imza ettirdi. Afyon Karahisar suyunun menbaına 

gidip ilk def'a tahlil eden ve rapoı:u veren merhum hocam Ali Riza 

beydir. 

Hamidiye suyunun menbalarını dolaşıp o suyun tahlil ve rapo· 

runu veren merhum hocam Ali Riza Beydir. Kendisi Mektebi Tıbbi

yei Askeriyede kimyayi tahlili ve kimyayi hayati hocası, Tıbbiyei Mül

kiyede kimyayı uzvi hocası idi. Şimdi Üniversite denilen Darülfünfın· 
da da -kimya hocası idi. Son zamanlarda Sultan Hamidin . iradeşile 
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ve rütbesi kaymakamlığa terfi edilerek mekteblerdeki derslerinden 

affedilip o zaman Hamidiye Etfal hastan~si denilen şimdiki Çocuk 

hastanesine kimyager tayin edildi. 

Merhum Ali Riza beyin bir çok meziyetlerinin içerisinde. en bü-. 

yüklerinden · birisi .de memlekete münevver insan yetiştirmek için 

hususi bir aşk ile çalışmasıdı_r. _Ve bundan duyduğu zevki hiç bir 

şeyde duymazdı. Bu yazıları yazan ben, uzun seneler tıbbı adli 

kimyahanesinin şefliğinl yapan Fehmi Rıza memleketin tanınmış 
kimyagerleı:inden o lan Ihrahim Ete m, . Baytar mektebi frofesörlerinden 

merhum Osman Nuri, çok iyi öir kimyager olan sıhhiye . ~üfettişi 

İsmail Hakkı, senelerce Fen Fakültesi dekanlığını yapan kimyager 

Mustafa Hakki, P rofesör Mustafa Nevzad, kimyager Giritli Mustafa 

münhasıran merhum Ali Rıza beyin bir baba gibi üzerimize titreyerek 

yetiştir.miş olduğu talebelerindeniz. Ve hepimizin de merhumcı. şükran 

borçlarımız vardır. Türkiyede belediye kimyahanesi tesisini ilk def'a 

· düşünen ve bu hususta o zaman şehremini olan Rıdvan paşaya 

bir takrirle bir de plan veren Ali Riza beydir. Bu kimyahanenin üç 

bin altına mal olabileceği de keşf ve tahmin edilmiş ise de takrir 

sahibinin vefatı bu ki~yahanenin açılabilmesinin bir müddet tehirlne , 

sebep o~muştur: 

' . 
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