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org/?p=46553(15.06.2015);HâlidGazâl,“Mu ¼am
medA¼medƒalefullåh:elMa£na’ddînîve’laÅ
lâš¢li’lša½a½i’lÆurßânî”,http://www.civicegypt.
org/?p=45056(15.06.2015);Mahmûdel-Mebrûk,
“Silsiletürumûzi’lfikri’l£almâniyyi’lmu£â½ır(8): 
Mu ¼am med A¼med ƒale fullåh”,http://alrased.
net/main/articles.aspx?selected_article_no=3764
(15.06.2015).

ÿMuratSarıtaş

– —
MUHAMMED BAYRAM I

د بيرم ا�ول ) ( محمه
Ebû Abdillâh Muhammed Bayramb. Hüseyn b. Ahmed b. Muhammedb. Hüseyn b. Bayram et-Tû ni sî

(1718-1800)
TunusHanefîbaþmüftüsü.

˜ ™

1130Şevvalinde(Ey lül 1718)Tunus’tadoğdu.Türkasıllıolupailesininnisbetedil-diğiatasıBayram,İspanyollar’ınişgaletti-ğiTunusşehrinindoğusundakiHalkulvâdîKalesi’niKocaSinanPaşakumandasındaelegeçirenordudagörevalmış(981/1574), dahasonraTunus’ayerleşmiştir.Tunus’taEndülüslütarihçiveedipİbnü’l-Ebbâr’ınsoyundanbirhanımlaevlenmiş,ahfadıdakendisigibiidarîveaskerîgörevlerdebulunmuş,MuhammedBayram’ınbaba-sıHüseyin,odabaşı(öşür tah sil ci si)olarakgörevyapmıştır.AnnesiHz.Hasan’ınso-yundangelenbirşerifailesindendir.Mu-hammedBayram,TunusBeyiAliPaşa’danbaskıgörenbabasınınyönlendirmesivemuhtemelenannesininmensupbulundu-ğuulemâailesininetkisiyleilimtahsilineyöneldiveCâmiu’z-Zeytûne’deöğrenimgördü.Ebü’l-HasanAlies-Süveysî,Ahmedel-La‘lâ‘,Ebü’l-AbbasAhmedel-Mekkûdîel-Fâsî,Hüseyinel-Bârûdîel-Hanefî,Kå-sımel-Mahcûbel-Mâlikî,Muhammedb.Abdülazîzel-Mekkûdî,Ahmedeş-ŞerîfgibiâlimlerdenArapdiliveedebiyatı,hadis,ferâiz,hesap,mantık,HanefîveMâlikîfıkhı,fıkıhusulü,akaidvekelâmokudu.BaştaHanefîfıkhıolmaküzereçeşitliilimdallarındayetişti.MuhammedBayram,adınıtaşıdığıaileninilimdetanınmışilkferdiolupkendisindensonraaynıyoluiz-leyenoğluII.,torunuIII.,onunoğluIV.vebusonuncununkardeşiMustafa’nınoğluV.MuhammedBayramolarakbilin-mektedir.I. Muhammed Bayram, tahsilini ta-mamladıktansonradahagençyaştaikenBâşiyyeveUnkıyyegibimedreselerdedersvermeyebaşladı.KendisindenoğluII.Mu-hammedbaştaolmaküzereHanefîmez-hebindenHammûdeb.Mahmûd,Ham-mûdeBâkîr,Ebü’l-HasanAlieş-Şenderlî;

sınınöncüsüolaraknitelendirdiğiAliPaşaMübârekhakkındadır.
BİBLİYOGRAFYA:M.AhmedHalefullah, el Æurßân ve’ddev le, 

Kahire1973,s.3154;a.mlf., Æurßân ve müş ki
lâ tü ¼ayâti ne’lmu£â ½ıra, Beyrut1982,s.7,133
168; a.mlf., Mefâhîm Æurßâniy ye, Küveyt1984,
s.7103;a.mlf., Mı½r bey ne’ddev le ti’lİslâmiy ye 
ve’ddev le ti’l£almâniy ye (haz. Hâlid Muh sin), 
Kahire1992,s.3945,7477,ayrıcabk.hazır
layanıngirişi,s.1819;a.mlf., elFen nü’lša ½a ½î 
fi’lÆurßâni’lKerîm, Kahire1999,s.7361;a.mlf.,
“¥avlecedelfi’lcâmi£a”, erRi sâ le, sy.743,Ka
hire1366/1947,s.10671069;a.mlf.,“¥av le’l
Fenni’lša½a½îfi’lÆurßâni’lKerîm”, a.e.,sy.745
(1366/1947), s.11211123;a.mlf.,“elÜs¹ûre 
ve’li£câzü’lÆurßân”, a.e., sy.748(1366/1947), 
s.12051208;a.mlf.,“¥avlecedelfi’lcâmi£a”, 
a.e., sy.750(1367/1947),s.12681270;YvonneYazbeckHaddad, Con tem po rary Is lam and the 
Chal len ge of His tory, NewYork1982,s.4653;D.M.Reid, Ca iro Uni ver sity and the Ma king of 
Mo dern Egypt, NewYork1990,s.155156;W.E.Shepard,“Kha la fal lah, Mu ham mad Ah mad”, 
The Ox ford Ency clo pe dia of the Mo dern Is la mic 
World (ed. J. L. Es po si to),Oxford1995,II,411
412;Ch.Kurzman,“Li be ral Is lam and Its Is la mic 
Con text”, Li be ral Is lam: A So ur ce bo ok (ed. Ch. 

Kurz man),NewYork1998,s.326,37;FahmiJadaane,“NotionsoftheStateinContemporary
ArabIs la mic Wri tings”, The Fo un da ti ons of the 
Arab Sta te (ed. Ghas san Sa la me),London2002,
s.143146;Enverel-Cündî, elMüsâcelât ve’l
me£âri kü’lede biy ye fî mecâli’lfikr ve’ttârîÅ 
ve’l¼a²âra, Kahire1429/2008,s.5,340354;ŞabanKarataş, Mu ham med Ah med Ha le ful lah: 
Eser le ri ve Kur’an Tef si ri ile İl gi li Gö rüş le ri, Anka
ra 2011; Abbas,“Cedelfi’lcâmi£a”, erRi sâ le, sy.
741(1366/1947),s.1017;a.mlf.,“ƒilâfbeyne’l
esâti×e”, a.e., sy.744(1366/1947),s.11021104;AliTantâvî,“İlâƒalefillâhel£Âmirî”, a.e., sy.744
(1366/1947),s.11061107;a.mlf.,“elKe li me tü’l
aÅîra”, a.e., sy.748(1366/1947),s.12211222;
“ƒaber”, a.e., sy.746(1366/1947),s.11641165;M.HalefullahAhmed,“ƒaşyetü’liltibâs”, a.e., 

sy.746(1366/1947),s.11641165;AbdülfettâhBedevî,“¥avlecedelfi’lcâmi£a”, a.e., sy.747
(1366/1947),s.11821184;a.mlf.,“¥av le ce del 
fi’lcâmi£a”, a.e., sy.749(1366/1947),s.1234;a.mlf.,“¥avlecedelfi’lcâmi£a”, a.e., sy.751
(1367/1947),s.12891292;“elFennü’lša½a½î
fi’lÆurßân”, a.e., sy.747(1366/1947),s.1192;M.Alemüddin,“¥avle’lFenni’lša½a½îfi’lÆurßâni’l
Kerîm”, a.e., sy.747(1366/1947),s.11941195;SeyyidAhmedKanâvî,“¥avlerisâleti’lša½a½i’l
fennîfi’lÆurßân”, a.e., sy.750(1367/1947),s.
12791281;Abdülmüteâles-Saîdî,“elFen nü’l
ša½a½îfi’lÆurßân”, a.e., sy.751(1367/1947),s.
12941295;“Minƒaberi’lcâmi£a”, a.e., sy.751
(1367/1947),s.1307;“Risâletü’lFenni’lša½a½î
fi’lÆurßânve’lEzher”, a.e., sy.752(1367/1947), 
s.1335;“elFennü’lša½a½îfi’lÆurßân”, a.e., sy.
754(1367/1947),s.1390;NasrAbuZayd,“The 
DilemmaoftheLiteraryApproachtotheQurßan”, 
Alif: Jo ur nal of Com pa ra ti ve Poe tics, XXI II, Ca iro 

2003,s.847(ma ka le nin ter cü me si “Kur’ân’a
EdebîYaklaşımÇıkmazı” [trc. Ni hat Uzun], Din
bi lim le ri Aka de mik Araş tırma Der gi si, XII/3 

[2012], s. 243-277);HulusiKılıç,“Hûlî,Emîn”, 
DİA, XVIII,339340;Tal‘atRıdvân,“Mü¦ašša
fûnma£a’lu½ûliyyeti’lİslâmiyye(13): Mu ¼am
med A¼med ƒale fullåh”,http://www.civicegypt.

atıfyapılankavramlarıincelediğieserikibölümdenoluşmaktadır.Birincibölüm-depeygamberlik-mülk, şeriat-hüküm,ümmet-kavim,şûrâ-velâyetü’l-emr,ege-menlik-tâbiiyettenoluşansiyasîiçeriklialtıkavramçiftielealınırkenikincibölümdeilim-mârifet,tartışma-diyalog,hak-bâtıl,helâl-haram,sorumluluk-karşılık,adalet-zulüm,emanet-hıyanettenmeydanage-lentoplumsaliçeriklikavramçiftleriince-lenmektedir.9.£Urûbetü’l-İslâm(Ra bat 
1990).Halefullah’ıneditörlüğünüyaptığı
el-Va¼dedergisiniçıkaranel-Meclisü’l-kavmîli’s-sekåfeti’l-ArabiyyetarafındanbasılaneseryazarınArapmilliyetçiliğineilişkingörüşleriniiçermektedir.

Dil ve Edebiyat. 1. Øâ¼ibü’l-E³ånî
Ebü’l-Ferecel-İ½fahânî(Ka hi re 1953, 
1962).Birincidoktoraçalışmasınınred-dedilmesiüzerineHalefullah’ınhazırladığıikincidoktoratezidir.Eserdeİsfahânî’ninhayatı,dönemi,ilimvesiyasetçevreleriyleilişkileri,hadis,edebiyatvetarihbaştaol-maküzereİslâmdüşüncegeleneğindekiyeri incelenmektedir.2.A¼medFâris
eş-Şidyâšveârâßühü’l-lu³aviyyeve’l-
edebiyye (Ka hi re 1955). Halefullah’ın
1955yılındaKahireÜniversitesi’ndenuzak-laştırılmasınınardındangörevlendirildiği,YüksekArapAraştırmalarıEnstitüsüEde-biyatveDilAraştırmalarıBölümüöğren-cilerineverdiğikonferanslardizisininbirarayagetirilmesiylemeydanagelmiştir.3. 
Dirâsâtfi’l-mektebeti’l-£Arabiyye(Ka-

hi re 1958).Müellifin1958’de,TemelEği-timMerkezi’ndekiokumayazmasefer-berliğiprogramıkapsamındaüstlendiği,Arapkütüphaneciliğinintarihiyleilgilidersiçinhazırladığıbukitapta,kütüphaneciliktarihiveArapkütüphaneciliğihakkındabilgiverildiktensonraçeşitlialanlaraaittemeleserlertanıtılmaktadır.
Bi yog ra fi. 1.el-Kevâkibî¼ayâtühûve

â¦âruh(Ka hi re 1956).EserdeOsmanlıvehilâfetkarşıtıreformcugörüşleriylebili-nen,fikirleribilhassaXX.yüzyılınikinciya-rısındansonraArapmilliyetçileriarasındarağbetgörengazeteciveyazarAbdur-rahmanel-Kevâkibîelealınmaktadır.2. 
£AbdullåhNedîmvemü×ekkirâtühü’s-
si yâ siy ye (Ka hi re 1956).Mısırlılar’ınbirlikolupOsmanlılar,Fransızlarveİngilizler’inmüdahalelerinekarşıkoymalarını,ülke-desosyalvesiyasalreformlaryapılmasınısavunanbuçalışmanınbirincibölümün-deAbdullahNedîm’inhayatıelealınırkenikincibölümdeonunolaylaradairtuttuğunotlar,bazıkonuşmavemakaleleriyeralmaktadır.3.£AlîMübârekveâ¦âruh
(Ka hi re 1958).Halefullah’ınAraprönesan-
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BİBLİYOGRAFYA:MuhammedBayrames-Sânî, Şer¼u’şŞeyÅ 
Bay ram e¦¡ânî £alâ na¾mihî fi’lMüf tî ne’l¥ane
fiy ye biTûnis (nşr. Mu ham med ez-Zâhî), Bey rut 

1999,s.91,96103,ayrıcabk.neşredeningiri
şi,s.1012,32;a.mlf., elVefâ bimâ ye te£al laš 
bibey£i’lvefâ (nşr. Mu ham med el-Habîb İb nü’l-
Ho ca, Me cel le tü Mec ma£i’lfıšhi’lİslâmî  için de), 
VIII/3,Cidde1412/1992,neşredeningirişi,s.131,
145;MuhammedBayramer-Râbi‘, elCevâhi rü’s
se niy ye fî şu£a râßi’ddi yâ ri’tTûni siy ye (nşr. 
Hâ dî Ham mû de el-Guz zî),Tunus1973,s.287,
330; İbnEbü’d-Dıyâf, İt ¼â fü eh li’zzamân (nşr. 
Ah med Ab düs se lâm),Tunus1985,VI,114115;MuhammedBayramel-Hâmis, Øaf ve tü’li£ti bâr 
bimüs tevŠa£i’lem ½âr ve’laš¹âr (nşr. Ali b. Tâhir 
eş-Şen nû fî),Tunus1999,I,85,112,208;II,326,
361; Hayreddinet-Tûnisî, Ašve mü’lme sâ lik fî 
ma£ri fe ti a¼vâli’lme mâ lik (nşr. Mun sıf eş-Şen-
nû fî),Tunus1986,s.154156;Muhammedb.Osmanes-Senûsî, Mü sâ me râ tü’¾¾arîf bi¼üs
ni’tta£rîf (nşr. Mu ham med eş-Şâ ze lî en-Ney fer), 
Beyrut1994,II,3038;Serkîs, Mu£cem, I, 612; AhmedAbdesselem, Les his to ri ens tu ni si ens, 
Paris1973,s.84,105107,260,289,292,327,
388; Abdülhayel-Kettânî, Fih ri sü’lfehâris, I,241;Mahfûz, Terâci mü’lmüßel lifîn, I,174176;İbnü’l-Hoca, Øa fa ¼ât min tâ rî Åi Tû nis (nşr. Ham mâ dî 
es-Sâ hi lî – Cîlânî b. Yah yâ),Beyrut1986,s.213,
216; HasanHüsnîAbdülvehhâb, Ki tâ bü’l£Ömr 
fi’lmu ½an ne fât ve’lmüßel li fî ne’tTû ni siy yîn (nşr. 
Mu ham med el-Arû sî el-Mat vî – Be şir el-Bek kûş), 
Beyrut1410/1990,I,928929;A.H.Green, el

£Ule mâßü’tTû ni siy yûn: 18731915 (trc. Haf nâ vî 
Amâ yi riy ye – Esmâ Mu al lâ),Tunus1416/1995,
s.105,108,145,348,383,392;Muhammeden-Neyfer–Alien-Neyfer, £Un vâ nü’lerîb am mâ 
ne şeße bi’lbilâdi’tTûni siy ye min £âli min edîb, 
Beyrut1996,I,618623;elFih ri sü’şşâ mil: el
Fıšh ve u½û lüh (nşr. el-Mec mau’l-me le kî),Am
man142025/19992004,IV,541,708709;VI,
229; Muhammedb.İbrâhimBûzügaybe, ¥are ke

tü taš nî ni’lfıšhi’lİslâmî bi’lbi lâ di’tTûni siy ye: 
18571965, Tunus2003,s.6768;a.mlf.,“Bay
ram elEv vel, Mu¼am med b. ¥ü se yin”, Mv.AU, 
IV,246254;E.C.vanderHaven, The Bey, the 
Muf ti and the Scat te red Pe arls: Sha ri’a and Po
li ti cal Lea ders hip in Tu ni sia’s Age of Re form: 
18001864 (dok to ra te zi, 2006),LeidenUniversity
FacultyofTheology,s.56,9,1140,47,68,75,
87,93,94,108113,117,119157;Abdüssettârb.Abdülvehhâbed-Dihlevî, Fey²ü’lme li ki’lveh
hâ bi’lmü te£âlî bienbâßi evâßili’lšar ni’¦¦âlis 
£aşer ve’tte vâ lî (nşr. Ab dül me lik b. Ab dul lah b. 
Dehîş),Mekke1429/2008,III,17131714.

ÿAhmetÖzel

– —
MUHAMMED BAYRAM II

د بيرم الثاني ) ( محمه
Ebû Abdillah Muhammed Bayramb. Muhammed Bayram b. Hüseyn et-Tûnisî

(1749-1831)
TunusHanefîbaþmüftüsüvekadý.

˜ ™

16Zilkade1162 (28 Ekim 1749)tarihin-deTunus’tadoğdu.BayramailesindenilkHanefîbaşmüftüsü(şey hü lislâm)olarakgörevyapanI.MuhammedBayram’ınoğ-

diğerbazıâlimlerineserlerindendefay-dalanmıştır.Küçükbir risâleolmasınarağmenyönetimdetoplumunmaslaha-tınıtemelalanşer‘îahkâmıincelemesin-dendolayıTunus’tadöneminıslahyan-lısıâlimleritarafındansaltanatyönetimiyerineBatı’nınsiyasîsistemlerinialmakonusundakiyönelişlerineşer‘îdayanakgösterileneserlerdenbiriolmuştur.Ni-tekimHayreddinet-Tûnisî,kendisiyasîgörüşlerinedestekolarakbukitaptakiaçıklamalaraatıftabulunmaktadır(Aš ve
mü’lmesâlik, s. 154-156).Kısabirversiyo-
nu Nüb×efîba£²i’l-šavâ£idi’ş-şer£iyye
li-¼ıf¾i’l-idâreti’l-külliyyeadıylabası-lanrisâleyi(so nun da mü el li fin Ri sâ le fî 
mev²û£âti’l¼adî¦’i ola rak, Ka hi re 1306; 
yaz ma nüs ha la rı için bk. elFih ri sü’şşâ
mil, IV, 708-709)MuhammedSâlihel-Aselîneşretmiştir(Dü bey 2002).E.C.vanderHaven,LeidenÜniversitesi’ndehazırladığıdoktoratezinin(bk. bibl.)ilkbölümünüburisâlenintetkikineayırmışverisâleninmetnininotlarekleyerekİngilizce’yeçevir-miştir.2.Bu³yetü’s-sâßilf’iÅti½âriEn-
fa£i’l-vesâßil.Necmeddinet-Tarsûsî’ninyargılamahukukuylailgiliEnfa£u’l-vesâßil
ilâta¼rîri’l-mesâßiladlıeserininmuhta-sarıdır(Tu nus Millî Ktp., nr. 1581, 4100/2, 
9476, 18156/1, vr. 1a-149a, 21494, 21745). 
3.el-¥ammâmâtü’l-ma£deniyye(Ri sâ le 
fî fa² li’l¼am mâ mâ ti’lma£de niy ye) (Ka hi re 

1326/1908).Kütüphanekayıtlarındamüel-lifenisbetedilenRisâlefîmiyâhi¥am-
mâmi’l-Enfi’l-ma£deniyye(Tu nus Millî 
Ktp., nr. 16504/21, vr. 113a-120a, 21756)ve
RisâlefîtedbîridüÅûli’l-¼ammâm(Tu-

nus Millî Ktp., nr. 16314/1, vr. 1a-8a)adlırisâlelerleaynıeserolmalıdır.MuhammedBayram’ınkaynaklardavekütüphanekataloglarındaanılandiğerbazıeserlerişunlardır:Risâlefi’l-£ašab
(Tu nus Millî Ktp., nr. 463/12, vr. 83a-85b; 

nr. 269/1);Risâlefi’l-ša²â(Tu nus Millî 
Ktp., nr. 3914);Ürcûzefî½ıfati’l-îmân
(Tu nus Millî Ktp., nr. 23068); ƒatmü
Şer¼i’l-£Aynî £ale’l-Kenz; Mecmû£a
ša½âßidşi£riyye(Tu nus Millî Ktp., nr. 1, 
vr. 175-176).MuhammedBûZugaybe,II.MuhammedBayram’ın¥üsnü’l-Åa¹,
Bezlü’l-mechûd,¥asenetü’l-münza£,
Ta¼š¢šu’l-mašål,Ta¼š¢šu’l-menâtad lırisâleleriylebey‘bi’l-vefâyadairrisâle-sini babasına nisbet etmiş, Nüb×e fî
ba£²i’l-šavâ£idi’ş-şer£iyyeli-¼ıf¾i’l-idâ-
reti’l-külliyyeileRisâlefi’s-siyâseti’ş-
şer£iyye’yideikiayrıeserolarakzikret-miştir(Mv.AU, IV, 252-253; Mah fûz da bu 
son ri sâ le yi iki ay rı eser gi bi kay det miş tir: 
Te râ cim, I, 176).

Mâlikîler’denTunusmüftüsüMuham-medel-Mahcûb,KâfkadısıMuhammeded-Demînî,SefâkuskadısıAbdurrahmanel-Furâtî,el-Kitâbü’l-Bâşîmüellifitarih-çiVezirel-HâcHammûdeb.Abdülazîzgibişahsiyetlerdersaldı.Aliel-Gurâbes-Sefâkusî,Ahmedb.Hüseyinel-Bârûdî,Hassûne et-Türkî,MuhammedTayyiber-Riyâhî,Muhammedel-Haddâr,AhmedSümeyyeel-Kayrevânîdeonuntalebele-rindendir.MuhammedBayram,YûsufDâyCamii’ndeimam-hatiplikyaptı.I.AliPaşazamanında(1735-1756)muhteme-lengöreviyleilgilibirsebeptendolayımalımüsadereediliphapseatılanbabasınınhapistevefatındansonraI.MuhammedBayramdahapsedildi.AliPaşadahasonraonuhapistençıkarıp1167’de(1754)Mu-hammedel-Mahcûb’ungörevdenalınma-sıüzerineUnkıyyeMedresesi’nemüderristayinetti;ardındanpaşaonutekrarhap-seatmakisteyinceMuhammedBayram,SîdîMansûrZâviyesi’nesığınarakinzivayaçekildivezamanınıilimlegeçirdi.AliPa-şa’dansonrabaşageçen(1756)MehmedReşîdel-HüseynîtarafındanikinciHanefîmüftülüğümakamınatayinedildi.Baş-müftü(şey hü lislâm)vehanımınınamcasıolanHüseyinel-BârûdîvefatedinceZil-kade1186’da(Şu bat 1773)Hanefîbaş-müftülüğünegetirildi.Bayramailesindenbumakamagelenilkkişiolupuzunsüregörevdekaldıktansonra30Şevval1214
(27 Mart 1800)tarihindevefatetti,SîdîAbdürrezzâk’ınzâviyesiyakınındakikenditürbesinedefnedildi.

Eser le ri. 1.Risâlefi’s-siyâseti’ş-şer£iy-
ye.MüellifinvefatındanüçayönceTunusHüseynîBeyiHammûdePaşa’nınisteğiüzerinekalemealdığıburisâleesasendevletin idarî,siyasîveadlîuygulama-larınadinî-hukukîbirtemeloluşturmakamacınıtaşır.Birmukaddime,dörtfasılvebirhâtimedenmeydanageleneserinmukaddimesinde siyâset-i şer‘iyyenintanımı,birincifasıldasiyasetinmahiye-tivemeşruiyeti,ikincifasıldayöneticinin
(emîr, va li)hâkimdenfarklıolarakgörevveicraatı,üçüncüfasıldayargılamahu-kukuylailgilimeseleler,dördüncüfasıldata‘zîrsuçları,hâtimedeiseaçıkemârevekarîneler,ferâsetvehisbeolmaküzereüçkonuişlenmiştir.MüellifinönsözdeişaretettiğigibibaşlıcakaynaklarıAlâeddinet-Trablusî’ninMu£înü’l-¼ükkâm,Şehâbed-dinel-Karâfî’ninel-İ¼kâm,İbnKayyimel-Cevziyye’nines-Siyâsetü’ş-şer£iyye
(e¹ªu ru šu’l¼ük miy ye)adlıeserleridir.AyrıcaEbü’l-Bekåel-Kefevî,Hayreddiner-Remlî,KådîhangibiHanefîâlimleriyle


