
MEHMED HALfFE 

fından neşredilmiştir (Das Osmanische 
Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. 

Nach den Chroniken des Vecihi [1637-
1660] und d es Mehmed half(a [1633-
1660], München I 977). Eser doktora tezi 
olarak da hazırlanmıştır (Mehmed Halife 
Tarih-i GLlmanf, haz. Ertuğrul Oral, 2000, 

MÜ Sosyal Bili mler Enstitüsü) . Sursalı 
Mehmed Tahir'in Sultan İbrahim devri ri
calinden Mehmed b. Hüseyin'e atfettiği 
tercümenin onunla ilgisi yoktur. 
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MEHMED HALis EFENDi 
(1843-1913) 

Ders vekili. 
_j 

Şirvan'da doğdu . Bölgenin tanınmış ho
calarından Mehmed Efendi'nin oğludur. 
Şirvan 'da ilk öğrenimini tamamladıktan 
sonra Amasya'da altı yıl süreyle tahsil 
gördü. 1867'de istanbul'a gitti. Fatih Tab
hane Medresesi'nde ikamet ederken bir 
taraftan 11kveşli Yusuf Ziyaeddin Efen
di'nin Fatih Camii 'ndeki derslerine de
vam edip icazet aldı, diğer taraftan Tefti
şü'l-muallimin Mektebi'nde okudu. 1871 '
de Farsça muallimliği diplaması aldı. Ay
rıca ruus imtihanını kazanarak Fatih Ca
mii 'nde ders verme hakkını elde etti. 
1873 yılında kısa bir süre N if n ahiyesi (iz
mir'e bağlı Kema l paşa ilçesi) müdürlüğü 
ve Menemen kaymakamlığıyaptı. 1875'
te önce Koca Mustafa Paşa Askeri Rüşdi

yesi Arapça muallimliğine, ardından Ga
lata Rüşdiyesi Farsça muallimliğine ta
yin edildi. 1878 yılında Darüşşafaka'da 
Arapça, akaid ve fıkıh muallimliğine ge
tirilen Mehmed Halis Efendi mektebin ilk 
hocaları ve kurucuları arasında yer aldı. 
1884'te Meclis-i Tedkikat-ı Şer'iyye, 1888'
de Tedkik-i Müellefat Encümeni üyeliğ i 

görevlerinde bulundu. Kısa bir müddet 
huzur derslerine m uhatap olarak katıldı. 
Daha sonra ibtida-i haric ve istanbul 
müderrisliğinden başlamak üzere Bilad-ı 
hamseve Haremeyn-i muhteremeyn pa
yelerine kadar yükseldi. 1908 yılında ders 
vekilliği (Medaris-i i s l amiyyenaz ırlı ğ ı) gö
revine getirildi. Bu vazifeden 1911 'de ay
rılan Mehmed Halis Efendi vefatında Fa-
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tih Camii bahçesindeki kabristana defne
dildi. Mehmed Halis Efendi, ders vekilliği 
sırasında medreselerde yeni fen dersle
rinin okutulması ve bu kurumların ıslah 
edilmesi yolunda çaba göstermiş ve 
önemli hizmetler yapmıştır. 

Eserleri: Telhisü'n-nahv (Darüşşafa
ka'nın beşi nci sınıfında okutulmak üzere 
haz ırl a nmı ştır. istanbul I 323. I 328); Mi
zanü'l-ezhan ( idildlleri n dördüncü s ını 

fında okutulan mantık k itabıdır, istanbul 
ı 324 ); Usul-i Akiiid (Darüşşafaka'da oku
tu lmu ştur); İlm-i Kelam; Envarü 'l -adab 
(istanbul 1324) ; Cihad-ıEkber(istanbu l 

I 333); Tatbikiit-ı Arabiyye. 
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Iii HAKKI MAVİŞ 

MEHMED HAŞiM EFENDi 

(bk. HAşiM EFENDi, Mehmed). 
_j 
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MEHMED HEMDEMi ÇELEBİ 

(bk. SOLAKZADE MEHMED HEMDEMI). 
L _j 
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MEHMED İHSAN EFENDi 

(1902-1961) 

Dini ilimler ve Türkiyat müderrisi. 
L _j 

Yozgat'ta doğdu . Babası, Ağvanlı (Ayan) 
oğullarından Molla Mehmed oğlu Hacı Ab
dülaziz Efendi, annesi, Sultan Abdülme
cid döneminde Yozgat'a yerleşen ve padi
şahın büyük iltifatına mazhar olan Şeyh 
Tayyib'in kızı Fatma Hanım'dır. İlk eğiti
mini amcası Abdürrezzak Efendi'den al
dı. İ btidai ve idadi mekteplerinden me
zun olduktan sonra bir süre Yozgat'taki 
Mekteb-i Sultani'de ve medreselerde oku
du. Darü'l-hilafetü'l-aliyye medresesinin 
birinci devresini {ibtida-i haric) Yozgat'ta 
bitirip ikinci devresine (ibtida-i dahil) de
vam ederken dönemin ileri gelen alimle
rinden de özel eğitim gördü. Yozgat müf
tüsü Mehmed Hulusi'den (Akyol) ulum-ı 

Arabiyye, mantık, hikmet, fıkıh, hadis ve 
tefsir; ömer Lutfi Gökçezade'den feraiz 
okudu; bunların yanında Dersiam Dedik
hasanlı Mehmed Şakir Efendi'den de ica
zet aldı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğ
rendi. Yozgat'ta ilim tahsilinde daha ileri 

seviyeye gidemeyeceğini görünce önce 
istanbul'a, oradan Kahire'ye gitti (I 924). 

Kahire'de Ezher Üniversitesi'ne devam et
ti; ayrıca devrin fılimlerinin klasik tarzda 
yürüttükleri derslere katılarak muhaddis 
Muhammed Habibullah eş-Şinkiti'den ha
dis, M ısır'ın eski müftüsü Muhammed 
Bahit el-MutiT'den fıkıh , Seyyid Ali el-Mer
safi'den Arap dili ve edebiyatı, dostu M. 
Zahid Kevseri'den hadis okuyarak icazet 
aldı. Yabancı alim adaylarının alındığı im
tihanlara girmeyip yerli öğrencilerin bü
yük rekabet gerektiren imtihanını tercih 
ederek üniversiteden alimiyye derecesiy
le ve ikincilikle mezun oldu ( ı 937) ( diplo
masının sO reti için bk. ALİMİYYE). 

I. Mahmud tarafından Kahire'de inşa 
edilen Sultan Mahmud Medresesi'nde 
1937-1959 yı lları arasında müderrislik ve 
müdürlük yaptı ; Türkiye, Balkanlar, Afri
ka ve Güneydoğu Asya'dan gelen birçok 
talebe yetiştirdi. Bunlar arasında İsmail 
Ezherli, Ali Yakup Cenkçiler, Mustafa Run
yun, Ali Ulvi Kurucu, M. Emin Saraç, Os
man Saraç, Ömer Biçer. Ali İhsan Okur, 
Abdülkadir Şener ve Ali Özek gibi isimler 
zikredilebilir. Mehmed İhsan Efendi, 
1935-1952 yıllarında kralın mütercimi ve 
Abidin Kraliyet Sarayı ' nın Türk arşivi ba
şuzmanı olarak çal ıştı. Bu sırada Kral Fu
ad'ın kendisine "beylik" rütbesini tevcihi
ni kabul etmedi. 1951'de Kahire'nin mo
dern ikinci üniversitesi olan Aynişems 
Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde 
Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'nü kurdu 
ve ölümüne kadar kürsünün başında bu
lundu. Bu arada Darü'l-kütübi'I-Mısriyye' 

deki Türkçe yazma ve basma eserlerin 
fihrist ve katalogların ın hazırlanmasını 
sağladı (ı 955- ı 96 1 ) Yozgat mebuslarının 
teşebbüsüyle Demokrat Parti iktidarı za
manında kendisine Oiyanet İşleri başkan
lığı görevi teklif ediidiyse de bunu kabul 
etmedi. 1960'ta Kahire'de bütün İslam 
dünyasının tanınmış alimlerinin katılımıy-
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