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ÜSTAD

~SMAIL SAIR SENCER

Prf. ~smail Hakk~~UZUNÇAR~ILIOÖLU
Bal~kesir Meb'usu ve T. T. K. Jeas~ndan
Sekiz, on gün süren k~sa bir hastal~ktan sonra vefat ederek (23 mart
1940 ve 13 sefer 1359) Cumartesi günü kendisini topra~a koydu~umuz
büyük üstad Ismail Saib Sencer, yaln~z Türklerin ve islamlarm de~il
~arkiyatla me~gul dünya ilim aleminin en maruf ve en bilgili ve ayni
zamanda en münzevi ve mütevaz~~ve hali& simalarmdan biri idi.
Kendisi biz Türklerden ziyade Avrupal~~âlimler taraf~ndan tammrd~.
Avrupadan Türkiyeye gelen bir müste~rik veya M~s~rdan Hintden ve
di~er islam aleminden ~stanbula u~rayan bir alim mutlak sûrette
Kiltfiphaneye u~rayarak içi ve d~~~~nurlu olan bu
Beyaz~tta Um
mütebahhir alimi ziyaret eyler ve mü~küllerini hallederdi. ~stanbula
gelemiyenlerin mektuplarla ve bilvas~ta i~lerini gördükleri çok vakidi.
Bundan bir müddet evvel Türkiyeye gelerek Ankarada ve Istabulda
ilmi konferanslar veren me~hur Frans~z alimi M. Masinyon, ~stanbulda
Umumi Kütüphanede bulamad~~~~hocay~~son ikametgah~~olan Koskadaki
Rag~bpa~a Mektebinde ziyaret etmi~~ve ilmi mübahasede bulunmu~tu.
Ate~in bir zekaya, ya~~n~n hemen yetmi~e gelmesine ra~men ~ayam
hayret bir haf~zaya, tarih, edebiyat, kelam, felsefe ve tasavvuf,
bibliyografya ve teracimi ahvalde fevkalade malûmata sahib olan
üstad~n esefle söyleyeyim ki bugün namm~~drima yad ettirecek
bas~lm~~~kitap halinde bir eseri yoktur, fakat gerek memleketimizdeki ve gerek hariçteki ilim adamlar~~kendisinin mütalealaru~dan,
gösterdi~i mehazlardan istifade ederler, mü~küllerini onunla bilvas~ta
veya do~rudan do~ruya görü~erek hallederlerdi : bunun için ~arkiyatla
m~lteveggil (ilimler an~n talebeleri ve eserleri de k~smen hoca merhumun eseri demektir. Zaten merhum üstad, müstakil eser yazmaktan
ziyade eser yazanlarm mü~küllerini halletme~i ve anlara yard~m için
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çal~~mak-1 çok severdi. Bu gün bir daha aç~ lmamak üzere bu kap~~
kapanm~~t~r. Prof. D. Ritter Hocan~n bütün mü~külleri hal etmesinden
dolay~~ona ilim Hâtifi •--i;L• derdi.
Büyük Üstad ~smail Sâib'in babas~~ ~evki Efendi binba~~~mütekaidi
iken ~stanbulda vefat etmi~tir. ~evki Efendinin babas~~ve ceddi aslen
Arabkirlidir. Üstad Bay ~smail Sâib 1288 de Koca Mustafa Pa~ada
do~mu~tur. ~lk ve orta tahsilini mülkiye mekteplerinde yapm~~, cami
dersine devam etmi~tir. Orta tahsilden sonra dört sene mülkiye t~bbiye
sine ve hukuka devam eylemi~~fakat, temini mai~et için imtihan vererek
tayin edildi~i Bayezit Umumi Kütüphanesi ikinci haf~z kütüplü~ü,
hukuk ve t~bbiyeye devam~na mani oldu~undan oralar~~terk eylemeg-e
mecbur olmu~tur. ~lmiye derecesi Bayezit dersiaml~~~~idi.
Merhum hocam~z yar~m asra yak~n Bayezit Umumf Kütüphanesinde haf~z~~kütüplük etmi~tir. Bunun yirmi seneden fazlas~~ kütüphane
müdürlü~ü ile geçmi~tir.
~smail Sâ.ib üstad~m~z arapcay~~ve Arap edebiyat~n~~en iyi bilenlerin birinci s~n~f~nda ve belki de onlar~n ba~~ nda idi. Eyi farsca ve
frans~ zca da bilirdi. Üstad kadar muhtelif ilimlerde kitap okumu~,
hazmetmi~~ve okudu~unu h~fzetmi~~bir ilim adam~ n~n tercemei haline
vâk~f olmad~g~m~~ ve ara~t~ rmama ra~men duymad~~~m~~itiraf edeyim.
Gündüzleri ak~ama kadar muhtelif meslek ve milletten kendisine müracaat edenlerin sorgular~ na cevap veren, mü~küllerini halleden hoca
merhum, geceleri de etraf~ na y~~d~~~~yazma ve nâdir eserlerin tetkikile
me~gul olur ve lüztl~nu halinde not al~r ve okudu~unu haf~zas~nda saklard~; okadar ki icab~nda soruldu~u zaman y~llarca evvelki mütaleas~n~~
söylerdi. Okudu~u kitablar aras~ nda kendisinden istif aza edenleri
alâkadar bir ~ey görürse hemen verir ve not ettirirdi.
Merhum üstad~~ daha mektep talebesi iken otuz be~~sene evvelden
tan~r~ m; kendilerinden bilfiil istifazam otuz sene kadard~r; her ne zaman müracaat etsem mü~ külümü hallederdim. Bazan müraceat edenlerin
biribiri ard~na gelmeleri üzerine i~~nöbete binerdi. Bazan hastaland~klar~~zaman dahi müracaat edenleri reddetmez okuyal~m biraz aç~lal~ m derdi. Okunmas~~pek güç, noktas~z ve pek mu~lak ve kar~~~k
yaz~lar~~süratle okur ve hallederdi. Eski müelliflerin yaz~lar~ n~~bilirdi.
Merhum üstad kat'iyyen taassuptan uzakt~; herkes hakk~nda hüsnü
zan besler ve hiç bir kimse ile bu yolda mübahase etmezdi; bundan
dolay~~ muhtelif din ve mezhepte olan ve hoca merhumdan istifade
edenler an~n fazileti kadar hüsnü ahlâk~na da meftun idiler. Kendisini
zücendirmi~~olanlara hiç bir ~ey olmam~~~gibi dost muamelesi yapar,

-4

Haberler

147

hatta o kabil insanlara iacb~nda kudreti nisbetinde maddi yard~mlarda
da bulunurdu.
Birçok fukaras~~vard~; bundan ba~ka muhtaç olanlara da elinden
gelen yard~m~~yapard~. Vefa denilen mefhumun yüksek ahlâkm, yüksek
faziletin timsali idi. Kendisine müracaat edenleri kat'iyyen bo~~çevirmezdi; okadar ki ay~n daha ilk günlerinde maa~m~n bir k~sm~n~~muhtaçlara ve bir k~sm~n~~da pek dü~kün oldu~u kedilerinin masraf~~için
kasaba sütçüye verirdi; merhumu çok zaman günlerce yaln~z çorba
içerken, salata yerken ve hatta ekme~i tuz ve biberle yerken görürdüm.
Bir gün mutad üzere kütüphaneye gitmi~tim, tatil zaman~~ idi.
Yanlar~nda kibar dü~künü bir zat vard~; o s~rada bir fakir geldi;
hoca yava~ca aya~a kalkarak kayboldu ve sonra fakire i~aret ederek
onu sadaka ile sayd~. Sadakas~~yirmi para veya k~rk para de~ildi; her
halde bir ekmek paras~~vermek adeti idi. Sonra yan~m~za geldi; kibar
dü~künü zate de yard~mda bulunmak istiyordu; fakat benden s~k~l~yordu; uzun seneler vaki tecrübeme binden yan~ ndan biraz ayr~larak bahçeye ç~kt~m. Ona da verece~ini vermi~ti; ben geldikten sonra o zat veda
edip ayr~ld~. Kim oldu~unu sordum, elini kald~rd~, bunun manas~~
sorma demekti ve söylemedi. Sonra kendilerine dedim ki hocam, gerek
evvelki fakir ile bu zat ve gerek ben talebeniz ve di~er ba~kalar~~da
hep sizin fukaramz~z; bunlara maddi yard~mda bulunuyorsunuz ben ve
emsalimize de manevi varl~~~mzdan tasadduk ediyorsunuz; fakat doktor
profesör Re~er sadaka ile kanaat etmiyor sizi soymak istiyor dedim.
Güldü ve malüm olan tavazuu ile kendisinin bir~ey bilmedi~ini söyledi.
KN~f~lzzunün ‘5,:l..31.-i:S.- ile tarihi eserlerini okudu~umuz büyük
Türk dlimt Katip Çelebi ile hocamn kitabiyat, tercemei hâl tarih ve
edebiyat hususundaki vukuflar~~mukayese edilince on yedinci asr~~'
yüksek dlimt, Ismail Sdib üstad~n yan~nda mübala~as~z olarak bir tilmiz
vaziyetinde kal~r. Hoca merhum Ke~füzzununun bir k~s~m yerlerini
tashih ve daha bir çok ildvelerle Katip Çelebiye bir zeyil yapm~~t~r ki
Maarif Vekâletinin sat~n ald~~~~bu zeyil ile di~er zeyiller Ke~füzzunun
ile yeniden bast~r~lmaktad~r.
Ilimle aldkas~~olmad~~~~için hoca merhumu takdirden aciz olan
bir ~ah~stan ba~ka matbuat~m~z vak~f olduklar~~derecede hocamn k~ymet ve fazileti hakk~ nda kadir~indsdne yaz~lar yazm~~lard~ r. Bu büyük
Irfan ve fazilet varl~~~n~~evinden Beyaz~da ve Beyaz~ ttan da Merkez ef en
diye kadar el ve omuzlar~~üzerinde göz ya~lariyle ebedi istirahat mahalline götüren bin ki~ilik kafilenin hepsi de hocamn talebeleri, dostlar~~
ve sevdikleri idi: zaten hocamn me~rebi Cendb~~Mevlânân~n ~u.

148

Haberler

, P!.4j -P

L 45'.."

t.

`:11‘i

31 -4-4.

Ls

beytile hulasa edilebilir.
Üstad~n çok mühim ve k~ymetli ve hatta içlerinde nâdir nüshalar~~olan kitaplar~~vard~r: bu kitaplarm parça parça da~~lmadan toplu olarak sat~n al~nmas~n~~kendisini pek yak~ndan tan~yan Maarif
Vekilimiz tensib ederek veresesine m~lraceat edilmi~tir. ~stanbul veya
Ankarada merhumun ismini havi bir dolapta bu eserler erbab~~mütaleamn istifadesini temin için h~fzolunarak bu süretle de hoca hakk~nda
bir kadir~inasl~k gösterilmi~~olacakt~r. Vekâletin gösterdi~i kadir~i
nash~a te~ekkür olunur.
Merhum büyük üstad~~tan~yanlar~n hat~ralar~n~~bir mecmua halinde
bast~rmalar~~çok iyi olur. Bu hususta faaliyete geçilmi~~oldu~unu da
memnuniyetle haber ald~k.
24. mart 1940

Üsta dAhmed Tev hid

~
Osta d smailSâi l~~ Sencer
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