MEHMED iLMI EFENDi
la oluşan el-Meclisü'I-a'la li'ş-şuüni'l-İsla
miyye'ye üye seçilmesinden bir süre sonra 1S Haziran 1961 'de vefat etti. Mezarı
Kahire'de Gafir Kabristanı'ndadır. 1938
yılında Kahire'de Rodos adası Türk eşra
fından olan Hacıoğlu ailesinden Seniye
Hanım ' la evlenen Mehmed İhsan Efendi'nin Yahya ve Hümam adlı çocukları küçük
yaşta vefat etmiştir. En küçük oğlu Ekmeleddin bugün islam Tarih , Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) genel
direktörüdür.
ve servet hırsından uzak, vakur
ve mütevazi şahsiyetiyle çevresinde ve
ilim dünyasında büyük saygı gören Mehmed İhsan Efendi ile Mısır'a beraber gittiği Mehmed Akif Ersoy arasında yakın
bir dostluk oluşmuştur. Mehmed Akif.
Mısır'da kaldığı süre içinde Mehmed İh
san Efendi ile görüşmüş ve zamanının çoğunu onun Ezher'in karşısında bulunan
Mehmed Bey Medresesi'ndeki odasında
geçirmiştir. Kur'an mealini hazırlarken
çalışmalarının son şeklini Mehmed İhsan
Efendi ile birlikte gözden geç i rmiş ve
1936 yılında Türkiye'ye gelirken. "Dönebilirsem üzerinde yeniden çalışıp neşre
deriz; dönemezsem yakarsın" diyerek meali kendisine emanet etmiştir. Mehmed
İhsan Efendi vefatma kadar kimseye vermediği meali yakmamış. kendi el yazısı ile
ikinci bir nüshasını çıkarmıştır. Ölümünden kısa bir süre önce meali yazdığı defterlerin yer aldığı çekmeceyi oğluna göstererek vefatından sonra defterleri yakmasını istemiştir. Mehmed İhsan Efendi,
bu tavrıyla muhtemelen hem Mehmed
Akifin vasiyetini yerine getirmeyi hem de
yakma işini başkalarına havale ederek
eseri kurtarmayı arzulamıştır. Ancak Şey
hülislam Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu
İbrahim Bey'in ısrarı üzerine mealin her
iki nüshası da yakılmıştır.
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Mehmed İhsan Efendi'nin İslami ilimlerle ilgili takrirleri, Türk dili ve edebiyatı
hakkında üniversitede verdiği derslerin
notları ve Sinan Paşa ' nın Ta zarru'name
ve Nasihatname'si üzerinde yaptığı çalışmalar henüz basılmamıştır. Dostu Ali
Himmet Berki'nin kaleme aldığı Bü y ük
Türk Hükümdan İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı
adlı eserini Arapça'ya tercüme etmiştir
( ei-A hilü '1-0şmanT: Ebü '1-Fet/:t es-Su/tan
MuJ:ı_ ammed eş-Şa nT fatiJ:ı_u '1-l)ostantTniyye ve f:ıayatühü'l-'adliyye, Kahire 1953 ).
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Osmanlı hattatı.
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12 Reblülahir 1255 (25 Haziran 1839)
tarihinde istanbul'da doğdu . Trabzon'un
Türedioğulları ailesinden hattat Ali Şük
rü Efendi'nin oğludur. Hüsn-i hattı İstan
bul'da Laz Ömer Vasfi Efendi'den öğre
nen Ali Şükrü'nün babası Mehmed. büyük babası Ömer. onun babası Mehmed
efendiler de Trabzon'un mahalli hattatları arasında yer almıştır. Mehmed İl ml
Efendi , İstanbul'da Hocapaşa Sıbyan
Mektebi'ni bitirdikten sonra Beyazıt Camii'nde verilen Arapça ve Farsça derslerine devam etti. Bu sırada babasından
sülüs ve nesih yazılarını meşketti. Babasıyla beraber gittiği hacdan dönüşünde
Mısır'da iki yıl kalarak dini ilimlerdeki bilgisini geliştirdi. istanbul'a dönünce Sadrazam An Paşa'nın oğulları Reşid ve Ali
Fuad beylerin yazı hocası, ardından paşan ın konaktaki kütüphanesinin hatız-ı
kütübü oldu ; konak 1867'de yanınca kütüphanedeki en kıymetli yazma eserleri kurtarmayı başardı. Kazasker Mustafa izzet Efendi'den tekrar sülüs ve nesih
ya zı larını meşkederek döneminin önde
gelen hattatları arasında yer aldı. 1860'ta yazdığı bir sülüs karalamasının ketebesinde hacası olarak sadece babası
nı zikretmesinden Kazasker Mustafa izzet' e bu tarihten sonra öğrenci olduğu
anlaşılmaktadır. Mushafların süre başı
ya z ılarını pa r iatılmış altın zemine üstübeç mürekkebi ve rika ' hattı ile yazmadaki yeteneğinden dolayı Mustafa izzet Efendi'nin kendi mushaflarının süre
başı künyelerini de ona yazdırdığı bilinmektedir. 1874 yılından itibaren ll. Meş
rutiyet'e kadar Zaptiye Nezareti, Emlak
Vergi Dairesi. şehre ma neti. Maliye Nezareti gibi kuruluşların kalemlerinde kitabet vazifesiyle hizmet ettikten sonra

emekliye ayrılan Mehmed ilmi Efendi ,
Mahmudiye İbtidaiyesi ile Fatih Valide
Rüşdiyesi ' nde de hat muallimi olarak görev yaptı.
istanbul'da Kuruçeşme ve Aksaray gibi
semtlerde oturan Mehmed ilmi Efendi
1898'den sonra Üsküdar'da Çiçekçi 'ye
yerleşti. Üsküdar'ın fikir. sanat ve edebiyat mahfili olan Çiçekçi Kahvehanesi'ndeki toplantılara ilerlemiş yaşına rağmen
katıldığı bilinmektedir. 9 Cemaziyelahir
1342' de (17 Ocak 1924) vefat etti. Son yıl
larında meslektaşlarının en yaşiısı olma- .
sının yanı sıra tanınmış hattat İsmail Hakkı Altunbezer'in de babası oluşundan kinaye şair Üsküdarlı Talat Bey ölümüne.
"intikal eyledi ukbaya ebü'I-hattatln"
mısraıyla mücevher tarih düşürmüştür.
Kabri Karacaahmet Mezarlığı'nda Tunusbağı caddesi üzerindedir. Mezar kitabesi . kendisinden yirmi iki yıl sonra vefat
eden oğlu İsmail Hakkı Altunbezer'inkiyle beraber M. Necmeddin Okyay tarafından 1957'de cen ta' lik hatla yazıl
mıştır.

Yazdığı on üç mushaftan An Paşa için
olanı Topkapı Sarayı

Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Halil Edhem A rd a. nr. 33). ince
nesih hatla 1866'da yazılan bu mushafın tezhibi Hüsnü Efendi tarafından
1868'de tamamlanmıştır. Mehmed ilmi
Efendi ayrıca Şi fô.-i Şerif'i ve kendisine
sipariş edilen bazı kitapları istinsah etmekle tanınmıştır. Sülüs-nesih hattıyla
yazılmış kıtaları da vardır. Beyzl şekliyle
en der görülen 1283 ( 1866) tarihli bir h ilyesi Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Koleksiyonu'ndadır. Gençliğin
de Beyazıt'ta dükkan açıp müzehhip ve
mücellit olarak çalıştığı rivayeti varsa da
bu döneme ait eserleri zamanımıza kadar gelmemiştir. Mehmed ilmi Efendi
sülüs ve eelisiyle de eserler vermekle beraber en çok nesih ve rika' hatlarıyla uğ
raşmış. bunda da ince kalemle yazmayı
tercih etmiştir. Ancak is mürekkebiyle yazılmış veya zerendüd usulüyle hazırlan
mış olan eel! sülüs eserleri nesi h hattı derecesinde başarılı değildir.
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