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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.
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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
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hâfızası,fikrîkabiliyeti,HanefîmezhebiyanındaMâlikîmezhebinedevukufu,birkonudahükümvermedenöncetitizliklearaştırmayapmasıveadaletlikararlarıy-latanınmışolupTunus’taHanefîmezhe-bininönemlibirsimasıidi.BazanMâlikîmezhebinegöredefetvaverirdi.Çoğukü-çükhacimlirisâlelerkalemealarakgünlükhayattakarşılaşılanbirçokmeseleyiaçıklı-ğakavuşturmayaçalışmış,devrinâlimle-riylegirdiğiilmîmünazaralardakiiknaveispatkabiliyetiyletanınmıştır.Buaradatarihledeilgilenmiş,Osmanlısultanları,valileri,HanefîmüftüleriveBayramailesihakkındarisâleleryazmıştır.KendisindendersalanbirçokkişiarasındaoğluIII.Mu-hammedBayram,tarihçiİbnEbü’d-Dıyâf,Mustafab.Muhammedel-Bârûdîgibişahsiyetleranılır.
Eserleri.Dinîİlimler:Şer¼uŞifâßi’l-

³alîlfîvašfi’l-£alîl(Zey nüd din İbn Nü-
ceym’in ri sâ le si üze ri ne ya zıl mış tır, Tu nus 
Mil lî Ktp., nr. 402/5, 12086/19, 14578; Ah-
me diy ye Ktp., nr. 2533/19, 5949);¥âşiye
£alâŞer¼iMuÅta½ari’l-Menâr(Ebü’l-
Be re kât en-Ne sefî’nin Menârü’lenvâr ’ına 
Ebü’l-İz İbn Habîb el-Ha lebî’nin [Tâhir b. 
Ha san] yaz dı ğı muh ta sar için İbn Kut lu-
bo ğa ta ra fın dan ya zı lan şer hin hâşi ye si dir, 
Tu nus Mil lî Ktp., nr. 1947, 3695, 14959, 
18169; Ah me diy ye Ktp., nr. 2625); Ri sâ le fî 

½ı¼¼ati’r-rücû££ani’l-va½ıyyeti’l-mülte-
zemfîhâ£ademüh(Ri sâ le fî rücû£i’lmû½î 
£an va½ıy ye tihî ba£de en iş ta ra te £ade me’r
rü cû£),Bu¹lânü’l-va½ıyyebi’r-rücû£ve
inültüzimefîhâ£ademüh(Tu nus Mil lî 
Ktp., nr. 187/8, 12086/8, 14577, 14784/1; 
Ah me diy ye Ktp., nr. 2533/8, 2534/1, 5948; 
Ra bat Umu mi Ktp., nr. 2272D/1; ki şi nin 
vaz geç me ye ce ği ni karar laş tır dı ğı va si yet-
ten dön me si nin sa hih ol du ğu na da ir bir 
ri sâ le olup ken di mez he bi nin fürûun da 
ce va bı nı bu la ma dı ğı bu me se le de mez hep 
usu lü nü kul la na rak ter cih yo lu na git miş, 
bu ter ci hi ni Mâ li kî mez he bin de ki gö rüş le 
des tek le miş tir. Dev rin ulemâsı ta ra fından 
tak dir le kar şı la nan ese re Mu hammed el-
Mah cûb, Ha san eş-Şerîf, İbrâ him er-Riyâ-
hî, Ah med el-Bârûdî gi bi âlim ler tak riz yaz-
mış tır [Mu ham med b. Os man es-Se nû sî, 
II, 51-58]);¥asenetü’l-münza£fîmâyür-
ca£ubihî£ale’l-medfû£vemâlâyür-
ca£(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 187/6, vr. 68a-

82a, 12086/5, 14585, 18156/4; Ah me diyye 
Ktp., nr. 2533/5, 5956, 18151/4); Ri sâ le 

fi’t-ta£š¢b£ale’l-ba¼¦i’lle×înašalehü’ş-
ŞürünbülâlîfîmevŠû£i(bâbi)sücûdi’t-
tilâveminşer¼ihi’½-½a³¢r£ani’l-£allâme
el-Kemâl İbni’l-Hümâm (Tu nus Mil-
lî Ktp., nr. 187/9, 12086/10; Ah me diy ye 

ludur.II.MuhammedBayramilkeğitimi-nibabasındanaldı,ondanfıkıhvehadisokudu.ÇoğuZeytûnehocalarındanolanKadıMuhammedKarabatak,Ebûİshakel-Hamîdî, İbrâhimel-Himyerî,Ahmedel-Vâfî,Abdülkådir el-Uryân,Kåsımb.Âşûr,Sâlihel-Kevvâş,Ahmedes-Seâlibîel-Berânisî,Muhammeded-Dernâvî,Alib.Selâme,Ahmedes-Süveysîel-Fâkihî,
el-Kitâbü’l-Bâşî’ninmüellifitarihçiVezirel-HâcHammûdeb.AbdülazîzveMuham-medeş-Şahmî’denArapdiliveedebiyatı,fıkıhveusulü,tefsir,kelâm,mantıkders-lerialdı.Baştafıkıholmaküzeredinîilim-lerdeyetişti.Dahaonsekizyaşındaikenbabasınınyerine,ardındankendiadınael-Medresetü’l-Bâşiyye’de ve Câmiu’z-Zeytûne’de ders vermeye başladı. el-Medresetü’l-Unkıyyemeşihatlığı,YûsufDâyCamii’ndeyinebabasınavekâletenhatiplikyaptı.HocasıMuhammedKara-batak’ıngörevdenalınmasındansonra
24Rebîülevvel1192’de(22 Ni san 1778) Hanefîkadılığınatayinedildi.Kadılığınağırsorumluluğundanduyduğusıkıntıyüzündenaffını isteyince (bu tale bi ne 
da ir Emîr Ali Bây’a yaz dı ğı mek tup için 
bk. Mu ham med b. Os man es-Senûsî, 
Müsâme re tü’¾¾arîf, II, 47-50; Ve zir el-Hâc 
Ham mû de’nin yaz dı ğı ce vap için bk. Mu-
ham med Bayram er-Râ bi‘, s. 415-416) 4 Receb1193’te(18 Tem muz 1779)görevin-denayrıldıysada26Rebîülâhir1194’te
(1 Ma yıs 1780)tekrargörevinedöndü.
1197’de(1783)yinegörevdenalınmasıyönündekiisteğiHammûdePaşatarafın-dankabuledilmedi.1199’da(1785)çıkanvebasalgınındabeşçocuğunu,hanımını,kızkardeşini,birçokakrabavearkadaşınıkaybetti.Ardındanbabasınınısrarıylatek-rarevlendi.OğluIII.MuhammedBayrambuevliliğindenoldu.Annetarafındanşerifolduğundan,NakîbüleşrafAbdülkebîreş-Şerîf’invefatındansonranakîbüleşraflıkgörevinegetirildi(1206/1792)vetorunuIV.MuhammedBayram’ınvefatınaka-dar(1278/1861)bugörevievlâtveahfadıüstlendi.Yirmi ikiyılkadılıkgörevindebulunduktansonra7Muharrem1215’te
(31 Ma yıs 1800)HammûdePaşatarafın-danönceikincimüftülüğe,ŞeyhülislâmMuhammedel-Bârûdî’ninvefatıüzerine
6Rebîülevvel1216 (17 Tem muz 1801)ta-rihindebaşmüftülükmakamınatayinedil-di,aynızamandaHanefîMeclis-iŞer‘îsi’ninbaşkanıoldu.16Cemâziyelevvel1247 (23 
Ekim 1831)tarihindevefatınakadarbaş-müftülükgörevinedevametti.Çağdaşlarıtarafından“İkinciEbûYûsuf”diyeanılanMuhammedBayramgüçlü

Ktp., nr. 2533/10);Risâlefi’¹-¹alâš(Tu nus 

Mil lî Ktp., nr. 187/16);Æılâdetü’l-le£âlfî
na¾mi¼ükmi rüßyeti’l-hilâl (463 be-
yitlik bir man zu me dir, Tu nus Mil lî Ktp., 
nr. 402/6, 12086/20, 18156/8; Ah me diy-
ye Ktp., nr. 2533/20);el-Æavlü’l-esedfî
¼ükmi’l-meyyitfi’l-vašfmin³ayrive-
led(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 187/3, 12986/9, 
14579; Ah me diy ye Ktp., nr. 2533/9, 5950); 
Na¾mfî£uyûbi’l-uŠ¼iyye(Tu nus Mil-
lî Ktp., nr. 4349/11);Neylü’l-münâmin
mesßeletiisti¼šåši’l-müşterâba£de’l-
binâ(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 402/1, 1208/5, 
14582; Ah me diy ye Ktp., nr. 2533/15, 5953); 
el-Vefâbimâyete£allašbi-bey£i’l-vefâ
(ge niş bir gi riş le bir lik te nşr. Mu ham med 
Habîb İb nü’l-Ho ca, Me cel le tü Mec ma£i’l
fıš hi’lİs lâ mî, VII/3, Cid de 1412/1992, 
s. 107-324);Be×lü’l-mechûd fî ib¹âli
iftirâzi tevcîhi esâbi£i’l-šademi li’l-
šıbletifi’s-sücûd(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 
187/10, 463/10, 12086/4; Ah me diy ye Ktp., 
nr. 2533/4, 14576, 18156/5);Ta¼š¢šu’l-ke-
lâmfîmâli-icâretimütevelli’l-vašfi’l-
mün¼a½ıristi¼šåšahûfîhii×âmâtefî
esnâßi’l-müddetimine’l-a¼kâm(Tu nus 

Mil lî Ktp., nr. 402/4, 12086/18; Ah me diy ye 
Ktp., nr. 2533/18);TelÅî½ü’l-kelâmfi’l-
¼âßi¹i’l-münhedimi×âtenâze£aşüre-
kâßühûfîbinâßih(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 
9942);Ta¼š¢šu’l-mašål fî¼ükmimâ
yü£abberu£anhüfîdiyârinâbi’l-mu³å-
reseve’l-istinzâl(Tu nus Millî Ktp., nr. 
187/1, 12086/12, 14583/1, 14784/2, 18156/ 
7; Ah me diy ye Ktp., nr. 2533/12, 2534/2, 
5954/1); Ta¼š¢šu’l-menât fî £ademi
i£âdeti’s-sâbâ¹(Tu nus Millî Ktp., nr. 187/ 
5, vr. 56a-67a, 12086/21, 12156/6, 14580; 
Ah mediy ye Ktp., nr. 2533/21, 5951);ªu-
lû£u’½-½abâ¼£ale’l-müte¼ayyirfîecri’l-
mellâ¼(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 187/7, 12086/ 
7; Ah me diy ye Ktp., nr. 2533/7);¥üsnü’l-
Åa¹ £alâ tevehhümi cevâzi’l-i¼ticâc
£indenâbi’l-Åa¹(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 
402/2, 8058/22, vr. 166a-175b, 12086/5, 
14784/4, 18156/3, 22822/1; Ah mediy ye 
Ktp., nr. 2533/2, 2534/4; nşr. Meb rû ke el-
Mü ney sî, Türâ¦ der gi si nin ki tap eki ola rak 
[Ebûzabî, Ra ma zan 1434/ Tem muz 2013 
sa yı sı]; biz zat mü el li fin ken di eser le ri ara-
sın da zik ret ti ği bu ri sâ le [Şe r¼u’şŞeyÅ 
Bay ram, s. 109] ba zı kay nak lar da oğ lu III. 
Mu ham med Bay ram’a nis bet edil miş tir 
[elFih ri sü’şşâmil, III, 805; Şe r¼u’şŞeyÅ 
Bay ram, neş re de nin gi ri şi, s. 13; krş. Mu-
ham med b. İb râ him Bû zü gay be, Mv.Au, 
IV, 264]);Risâlefîmâyel¼ašu(ya¼de¦ü) 
mine’¹-¹alâši’l-mürdef(Tu nus Mil lî Ktp.,
nr. 187/16’da ka yıt lı talâkla il gi li ri sâ le ol-
ma lı dır);Na¾mfi’t-tev¼îd(yetmiş sekiz 
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mu ½anne fât ve’lmüßel lifîne’tTûni siyyîn (nşr. 
Mu ham med el-Arûsî el-Matvî – Beşîr el-Bek kûş), 
Bey rut 1410/1990, I, 934941; Ah med Ab düs se-lâm, elMüßer riÅûne’tTûni siyyûn (trc. Ah med 

Ab düsse lâm – Ab dür rezzâk el-Hu leyvî), Tu nus 

1993, s. 290, 325335, 418, 446, 463, 464, 

493, 563; A.H.Gre en, el£Ulemâßü’tTûni siyyûn: 
18731915 (trc. Hafnâvî Amâyi riy ye – Esmâ Mu al-
lâ), Tu nus 1416/1995, s. 105, 108; Mu ham med en-Ney fer–Ali en-Ney fer, £Unvânü’lerîb £ammâ 

ne şeße bi’lbilâdi’tTûni siy ye min £âli min edîb, 

Bey rut 1996, I, 672683; elFih ri sü’şşâmil: el

Fıšh ve usû lüh (nşr. el-Mec mau’l-me lekî), Am
man 142025/19992004, II, 129, 497, 612, 894; 

III, 180, 806; V, 220, 326, 660; X, 538; XI, 138; Mu ham med b. İbrâhim Bûzü gay be, ¥are ke tü 

taš nî ni’lfık¼i’lİs lâ mî bi’lbilâdi’tTûni siy ye: 
18571965, Tu nus 2003, s. 175; a.mlf.,“Bay ram 

e¦¡âli¦, Ebû £Ab dullâh Mu ¼am med”, Mv.AU, 

IV, 264; Mu ham med Mahlûf, Şe ce re tü’nnûri’z

ze kiy ye fî ¹abašåti’lMâli kiy ye (nşr. Ali Ömer), 
Ka hi re 1428/2007, II, 362; III, 375376; Ab dür-rezzâk Besrûr,“Bay ram e¦¡ânî, Mu ¼am med b. 

Mu ¼am med”, Mv.AU, IV, 254257.

ÿAh met Özel

– —
MUHAMMED BAYRAM III

د بيرم الثالث ) ( محمه
Ebû Abdillâh Muhammed Bayramb. Muhammed Bayram b. MuhammedBayram b. Hüseyn et-Tûnisî

(1787-1843)
TunusHanefîbaþmüftüsü.

˜ ™

27Rebîülevvel1201 (17 Ocak 1787)ta-rihindeTunus’tadoğdu.Dedesivebaba-sından,Ahmedİbnü’l-Hoca,Muhammedb.Kåsımel-Mahcûb,Hasanb.Abdülkerîmeş-Şerîf’tendersaldı.Gençyaştaaklîvenaklîilimlerdekivukufuyladikkatçekti.TahsilinitamamladıktansonrababasınavekâletenBâşiyyeMedresesi’nde,ardın-danZeytûneCamii’ndeveel-Medrese-tü’l-Unkıyye’dedersverdi;Arapdiliveedebiyatı,fıkıhveusulü,mantık,kelâmokuttu.Kendinehasöğretimyöntemivebaşarısıylaadınıduyurdu.TarihçiİbnEbü’d-Dıyâf,el-£İšdü’l-münaŠŠadfîaÅ-
bâri’l-müşîrA¼medadlıeserinmüelli-fiMuhammedb.Selâme,kendioğluIV.MuhammedBayram,MahmûdKabâdû,
£Unvânü’l-erîbmüellifiMuhammeden-Neyfer’indedesiMuhammeden-Neyfer,MuhammedTayyiber-Riyâhî,Mustafab.Muhammedel-Bârûdî,Hüseyinb.Hocaondandersalantanınmışşahsiyetlerdenbazılarıdır.MuhammedBayram,12Rebîülevvel
1229 (4 Mart 1814)tarihindeibadeteaçı-lanYûsufSâhibüttâba‘Camii’ninilkhatip-liğinegetirildiveilkcumayıokıldırdı;aynıyılüçüncüHanefîmüftülüğüneveŞâban
1241’de (Mart 1826) ikinci müftülüğe

müftüsününbiyografisinedairdir(Tu nus 

Mil lî Ktp., nr. 58, 509, 18676).MüellifinbueserineyazdığışerhMuhammedez-Zâhîtarafındanneşredilmiştir(bk. bibl.). 1896 yılındaHanefibaşmüftüsüolanAhmedKüreyyim,çeşitlikonularlailgilifetvaları-nınbulunduğuKünnâş’ınınbaştarafındaTürkfethindenkendizamanınakadarTu-nus’tagörevyapanHanefîmüftülerihak-kındaverdiğimâlûmatıbüyükölçüdebueserdenalmıştır(Ah med Ab düs se lâm, el

Müßer riÅûne’tTûni siy ye, s. 464; ih ti va et-

tik le ri ta rihî mâlûmat ya nın da bi rer bel ge 
ni te li ği de ta şı yan Mu ham med Bay ram’ın 
bu üç ese ri ve de ğer len di ril me le ri hak kın-
da bk. a.g.e., s. 331-335). 4.Man¾ûme
fi’t-ta£rîfbi’l-vülâti’l-mu£ayyenînmin
šıbeli’d-devleti’l-£O¦mâniyyebi-Tûnis
(Bâ yâ tü Tûnis).OsmanlıDevleti’ninilkTu-nusbeyiRamazanBey’denkendizama-nındakiMahmudBey’ekadargörevyapanonsekizTunusbeyininanlatıldığıonaltıbeyitlikbirmanzumedir(Tu nus Mil lî Ktp., 
nr. 18257).İbnü’l-Hocabunaonüçbeyitlikbirzeyilyazarakkendizamanındakibey-lerekadargetirmiştir(her iki şii rin met ni 
için bk. Øa fa ¼ât, s. 60-61) (Mu ham med 
Bay ram’ın şi ir le rin den ba zı ör nek ler için 
bk. Mu ham med en-Ney fer – Ali en-Ney-
fer, I, 673-683).

BİB Lİ YOG RAF YA:Mu ham med Bay ram es-Sânî, Şe r¼u’şŞeyÅ 
Bay ram e¦¡ânî £alâ na¾mihî fi’lMüftîne’l¥a
ne fiy ye biTûnis (nşr. Mu ham med ez-Zâhî), Bey
rut 1999, s. 108113, ay rı ca bk. neş re de nin gi ri
şi, s. 13, 1739; 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’lİs lâ mî  için de), 
VII/3, Cid de 1412/1992, neş re de nin gi ri şi, s. 131, 

142, 145149; Mu ham med Bay ram er-Râbi‘, el
Ce vâ hi rü’sse niy ye fî şu£arâßi’ddiyâri’tTûni siy
ye (nşr. Hâdî Ham mû de el-Guzzî), Tu nus 1973, 

s. 415416; Rifâa et-Tahtâvî, An Imam in Pa ris: 
Ac co unt of a Stay in Fran ce by an Egy pti an 
Cle ric (TaÅlî½ü’librîz fî telÅî½i Bârîz) (trc. D. L. 

New man), Lon don 2004, s. 147148; Mu ham-med Bay ram el-Hâmis, Øaf ve tü’li£tibâr bimüs
tev Ša£i’lem½âr ve’laš¹âr (nşr. Ali b. Tâhir eş-

Şen nû fî), Tu nus 1999, I, 86, 88, 105, 106, 107, 

112, 178180; II, 427; IV, 16131626; Mu ham-med b.Os man es-Senûsî, erRi¼le tü’l¥icâziy ye 
(nşr. Ali eş-Şennûfî), Tu nus 1401/1981, II, 4355; 

a.mlf., Müsâmerâtü’¾¾arîf bi¼üs ni’tta£rîf (nşr. 
Mu ham med eş-Şâzelî en-Ney fer), Bey rut 1994, II, 

17, 4362; M.Hı dır Hü se yin, Tûnis ve Câmi£u’z
Zeytûne (nşr. Ali Rızâ et-Tûnisî), Dı maşk 

1391/1971, s. 101103; Ab dül hay el-Kettânî, 
Fih ri sü’lfehâris, I, 241, 242, 280, 383; II, 558; Mahfûz, Terâcimü’lmüßel lifîn, I, 177181; İb-nü’l-Ho ca, TârîÅu me£âli mi’ttev¼îd fi’lšadîm 
ve’lcedîd (nşr. Ham mâ dî es-Sâ hi lî – Cî lâ nî b. 

Yahyâ), Bey rut 1985, s. 162, 177, 214, 221222, 

338; a.mlf., Øa fa ¼ât min târîÅi Tûnis (nşr. Ham-
mâ dî es-Sâ hi lî – Cîlânî b. Yahyâ), Bey rut 1986, 

s. 3947, 5961, 153, 185, 192, 213, 216, 408; Ha san Hüsnî Ab dül vehhâb, Ki tâ bü’l£Ömr fi’l

be yit lik bir man zu me dir; Tu nus Mil lî Ktp., 
nr. 14103/4; Ah me diy ye Ktp., nr. 2055/4); 
¥üsnü’n-nebeßfîcevâzi’t-te¼affu¾mi-
ne’l-vebâ(Ka hi re 1302; Tu nus, ts.); Ri sâ-

lefîküreviyyeti’l-ar²ve’l-£ilmbi’l-³ayb
£inde’l-müneccimîn(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 
97/2, 483/2, 8979, 20592, 24025/1; el-Mek-
te be tü’l-Ez he riy ye, nr. 299/6; ba zı kay nak-
lar da mü el li fin oğ lu III. Mu ham med Bay-
ram’a nis bet edi len bu ri sâ le ile [Ha san 
Hüs nî Ab dül veh hâb, I, 941; Şe r¼u’şŞeyÅ 
Bay ram, neş re de nin gi ri şi, s. 13] ve ba ya 
da ir bir ön ce ki ri sâ le mü el lif le Mu ham-
med el-Mennâî ara sın da po le mik ko nu su 
ol muş tur [ba zı ko nu lar la il gi li fet va la rı na 
da ir yaz ma lar için bk. elFih ri sü’şşâmil, III, 
180; Os man lı şey hü lislâmı nın 1828-1829 
Rus har bi ve si le siy le Tu nus’tan yar dım ta-
lep eden mek tu bu na yaz dı ğı ce vap için bk. 
Bay ram el-Hâmis, I, 178-180]).

Ta rih. 1.£İšdü’d-dürve’l-mercânfî
selâ¹îniÂli £O¦mân.OsmanBey’denkendi zamanındaki Sultan III. Selim’ekadarOsmanlıhükümdarlarınadairbirmanzumeolup(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 3991, 
4809/1, 18770)oğluIII.MuhammedBay-ramtarafındanönceIV.Mustafa,dahasonraII.MahmudveI.Abdülmecid’inyeraldığı,ilkisekiz,ikincisiyedibeyitlikbi-rerzeyilyazılmış,muhtemelenbundanhaberdarolmayanIII.MuhammedBay-ram’ıntorunuV.MuhammedBayram,asılmetinüzerinekalemealdığı ve II.Abdülhamid’ekadargetirdiğizeyillebir-liktetoplam130beyittutanmanzumeyi
Øafvetü’l-i£tibâradlıeseriiçinde(Ka hi re 

1311/1893, V, 47-51; Tu nus 1999, IV, 1614-
1625)yayımlamıştır(İb nü’l-Ho ca, Øa fa
¼ât, s. 39-43).DahasonraV.MuhammedBayram’ınkaldığıyerdenOsmanlılar’ınsonunakadarbirzeyilyazanİbnü’l-Ho-ca,müellifintorunuIV.MuhammedBay-ram’ınI.Abdülmecid’leilgiliolarakyazdı-ğıdörtbeyitlikzeylidekaydeder(a.e., s. 

44-45, 46; İb nü’l-Ho ca man zu me yi ay rı ca 
neş ret miş tir: elMe cel le tü’zZeytûniy ye, 
V/1-2 [1361/1942], s. 14-17; man zu me nin 
102 be yit lik bir met ni için bk. Mu ham-
med es-Senûsî, erRi¼le tü’l¥icâziy ye, 
II, 43-54). 2.et-Ta£rîfbi-nesebi’l-üsre-
ti’l-Bayramiyye(nşr. Dav Bü sey se, Tu-
nus 2010).MüellifinailesineadınıverenBayramadlıatasındankendizamanınakadaryaşayanailefertlerinitanıtanbireserolupburadakendiotobiyografisinedeyervermiştir.3.Man¾ûmefi’l-müftîn
el-¥anefiyyebi-Tûnis.Aynızamandakadılık da yapanRamazanEfendi’den
(1019/1610)kendisinekadarTürkdöne-mindeTunus’tagörevliyirmibirHanefî


