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MUHAMMED BAYRAM III

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
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MUHAMMED BAYRAM III

– —MUHAMMED HACCÎ

ي ) د حجه ( محمه
Muhammed b. Abdillâh el-Cezârb. Abdilhâdî Hac cî es-Selâvî(1923-2003)
Faslýtarihçiveansiklopedist.

˜ ™

31Ocak1923’teSelâ’dadoğdu.Şeh-rinŞâzeliyyeşeyhimücahidSîdîAhmedHaccî’nin(ö. 1103/1691)soyundangelentanınmış bir sûfî ailesine mensuptur.İlkmektepteKur’ân-ıKerîm’iezberledi;1935-1939yıllarıarasındaZeynelâbidînb.AbbûdMedresesi’ndeokuduktanson-raSelâveRabatulemâsındandinîilimlertahsiletti.Muhammedel-Bârûdî,Muham-medes-Subeyhî,İbnAbdünnebî,EbûBe-kirZüneybir,MuhammedMedenîİbnü’l-Hüsnî,Muhammedb.Arabîel-MedenîveEbûŞuaybed-Dükkâlîhocalarındanbazı-larıdır.TahsilininardındanRabat’taMu-hammedCessûsMedresesi’nde,Selâ’dakendikurduğuvemüdürlüğünüyaptığıMedresetü’l-fetâtadlıilközelkızokulun-da,Rabat’takiBölgeÖğretmenOkulu’ndaveMevlâyYûsufLisesi’nde,Merakeş’tekiBölgeÖğretmenOkulu’ndaöğretmenlikyaptı.Rabat’taMa‘hedü’d-dirâsâti’l-Mağ-ribiyyeti’l-ulyâ’danfasihArapçavetercü-mediplomasıaldı(1958).V.MuhammedÜniversitesiEdebiyatveİnsanBilimleriFakültesi’ndenmezunoldu (1961). Bu aradaMillîEğitimBakanlığı’ndabaşladığıgörevini1960’lıyıllarboyuncasürdürdü;müfettişlikvebaşmüfettişliktensonraDârülbeyzâbölgesibakanvekilliği(1961-

1964),AraştırmaveEğitimDairesibaş-kanlığı(1964-1967)görevlerindebulundu.Adıgeçenfakültedetarihedairilktezolan
ez-Zâviyetü’d-Delâßiyyevedevrühe’d-
dînîve’l-£ilmîve’s-siyâsîadlıçalışma-sıylayükseklisansınıtamamladı(1963) ve1967’deasistanolarakgörevebaşladı.ParisSorbonneÜniversitesi’ndeL’acti-
vitéintellectuelleauMarocàl’époque
sa£dideadlıteziyledevletdoktorasıaldı
(1976).ArdındanV.MuhammedÜniver-sitesiEdebiyatveİnsanBilimleriFakül-tesi’ndeprofesörolarakgörevinedevametti,aynıfakültededekanlık(1979-1981), kralçocuklarınıntahsilgördüğüel-Ma‘he-dü’l-Mevlevî’de müdürlük (1982-1984) yaptı.30Ocak2003tarihindevefatettivediğerailefertlerigibiatasıSîdîAhmedHaccî’ninSelâ’dakizâviyesinedefnedildi.MuhammedHaccî,Fas’tabağımsızlık-tansonrabaşlayanilmîvekültürelgeliş-meninöncülerindenbirioluptelifeserleriyanındafıkıh,biyografivetarihleilgiliçok

yilkalemealmıştır(met ni için bk. İbnü’l-
Ho ca, Øafa¼ât, s. 41-42; Mu hammed en-
Ney fer – Ali en-Ney fer, II, 719).Şiirlerin-denbirkısmımuhtelifkünnâşlariçindemevcuttur(ba zı ör nek ler için bk. a.g.e., 
II, 718-722). Kaynakların bir kısmındakendisinenisbetedilenRisâlefîküre-
viyyeti’l-ar²ve’l-£ilmbi’l-³ayb£inde’l-
müneccimînile¥üsnü’l-Åa¹£alâteveh-
hümicevâzi’l-i¼ticâc£indenâbi’l-Åa¹ adlırisâleler(Ha san Hüsnî Ab dül vehhâb, 
I, 941; elFih ri sü’şşâmil, III, 805; Mu ham-
med Bay ram es-Sânî, Şer¼u’şŞeyÅ Bay
ram e¦¡ânî, neş re de nin gi ri şi, s. 13; krş. 
Bûzü gay be, IV, 264)babasıII.MuhammedBayram’aaittir.

BİBLİYOGRAFYA:MuhammedBayrames-Sânî, Şer¼u’şŞeyÅ 
Bay ram e¦¡ânî £alâ na¾mihî fi’lMüftîne’l¥ane
fiy ye biTûnis (nşr. Mu ham med ez-Zâhî), Beyrut 

1999,s.120,ayrıcabk.neşredeningirişi,s.12
14,24,30;a.mlf., elVefâ bimâ ye te£al laš bi
bey£i’lvefâ (nşr. Mu ham med Habîb İb nü’l-Hoca, 
Me cel le tü Mec ma£i’lfıšhi’lİslâmî,  VII/3 için de), 
Cidde 1412/1992, neşredenin girişi, s. 148
149;İbnEbü’d-Dıyâf, İt¼âfü eh li’zzamân (nşr. 
Ah med Ab düs selâm),Tunus1964,VIII,5455;MuhammedBayramel-Hâmis, Øaf ve tü’li£tibâr 
bimüs tevŠa£i’lem½âr ve’laš¹âr (nşr. Ali b. Tâhir 
eş-Şen nû fî),Tunus1999,I,112;Muhammedb.Osmanes-Senûsî, erRi¼le tü’l¥icâziy ye (nşr. Ali 
eş-Şen nû fî),Tunus1401/1981,II,79,80;a.mlf., 
Mü sâ me râ tü’¾¾a rîf bi¼üs ni’tta£rîf (nşr. Mu-
ham med eş-Şâzelî en-Ney fer),Beyrut1994,II,
8796;Serkîs, Mu£cem, I, 613; L.C.Brown,“The 

Re li gi ous Es tab lish ment in Hu sa inid Tu ni sia”, 
Scho lars, Sa ints, and Su fis (ed. N. R. Ked die), 
BerkeleyLosAngeles1972,s.65;a.mlf., The 
Tu ni sia of Ah mad Bey 18371855, Princeton
1974,s.161,171;Abdülhayel-Kettânî, Fih ri sü’l
fehâris, I,241242;Mahfûz, Terâci mü’lmüßel
lifîn, I,182183;Ziriklî, elA£lâm (Fet hul lah),VII,
7273; İbnü’l-Hoca, Tâ rî Åu me£âli mi’ttev ¼îd 
fi’lšadîm ve fi’lcedîd (nşr. Ham mâ dî es-Sâ hi-
lî – Cîlânî b. Yahyâ),Beyrut1985,s.100,214,
294;a.mlf., Øafa¼ât min târîÅi Tû nis (nşr. Ham-
mâ dî es-Sâhilî – Cîlânî b. Yahyâ), Bey rut 1986, 

s.4142,171,213,216,234,303;Muhammedb.Osmanel-Haşâişî, TârîÅu Câmi£i’zZey tû ne 
(nşr. Cîlânî b. Yahyâ),Tunus1985,s.48;HasanHüsnîAbdülvehhâb, Kitâbü’l£Ömr fi’lmu ½an
ne fât ve’lmüßel lifîne’tTûni siy yin (nşr. Mu-
ham med el-Arûsî el-Matvî – Beşîr el-Bekkûş), 
Beyrut1410/1990,I,2,271,940941;AhmedAbdüsselâm, elMüßer riÅûne’tTûni siyyûn (trc. 

Ah med Ab düs selâm – Ab dür rezzâk el-Hu ley vî), 
Tunus1993,s.8990,9293,333,341,446,563;Muhammeden-Neyfer–Alien-Neyfer, £Unvânü’l
erîb £ammâ ne şeße bi’lbilâdi’tTûni siy ye min 
£âli min edîb, Beyrut1996,II,717722;elFih ri
sü’şşâ mil: elFıšh ve u½ûlüh (nşr. el-Mec mau’l-
me le kî),Amman142025/19992004,III,805;Abdüssettârb.Abdülvehhâbed-Dihlevî, Fey²ü’l
me li ki’lvehhâbi’lmü te£âlî bienbâßi evâßili’l
šar ni’¦¦âli¦ £aşer ve’ttevâlî (nşr. Ab dül me lik 
b. Ab dul lah b. Dehîş),Mekke1429/2008, III,
17121713;MuhammedBûzügaybe,“Bayram
e¦¡âlis,Ebû£AbdullâhMu¼ammed”, Mv.AU, 
IV,257265. ÿAhmetÖzel

tayinedildi;babasınınvefatındansonrada17Cemâziyelevvel1247’de(24 Ekim 
1831)onunyerinebaşmüftülüğe(şey hü-
lis lâm),nakîbüleşraflığa,HanefîMeclis-iŞer‘îsibaşkanlığınaveel-Medresetü’l-Un-kıyye’ninmeşihatlığınagetirildi.15Şâban
1239 (15 Ni san 1824) tarihindekızının,TunusBeyiHüseyinPaşa’nındahasonratahtageçecekolanoğluVeliahtMuham-medBey’leevlenmesiüzerinearaların-daakrabalıkbağıoluştu.1258’de(1842) çıkankanungereğiHanefîbaşmüftüsüsıfatıylaMâlikîbaşmüftüsüİbrâhimer-Riyâhî,HanefîkadısıMuhammedb.HocaveMâlikîkadısıMuhammedb.SelâmeilebirlikteZeytûneCamii’ninnâzırlığınıüstlendi.Başmüftülükmakamındaonikiyılkaldıve27Rebîülevvel1259 (27 Ni san 
1843)tarihindevefatetti.OndansonraoğluIV.MuhammedBayrambaşmüftü-lüğeveHanefîMeclis-iŞer‘îsibaşkanlığınatayinedildi.TalebesiMahmûdKabâdûveMuhammedb.SelâmeileMuhammedel-Haddârkendisiiçinmersiyeleryazmış-tır(Mu ham med b. Os man es-Se nû sî, II, 
94-96).

Eserleri:Şer¼£ale’l-Îsâ³†cî(Esî rüd-
din el-Eb herî’ye ait ese rin şer hi dir, Tu nus 
1289; Ka hi re 1302);Şer¼u(¥âşi ye £ale)’l-
Fevâkihi’l-Bedriyye(Bed red din İb nü’l-
Gars’ın yar gı hu ku ku na da ir eserinin 
şerhi dir, Tu nus Mil lî Ktp., nr. 105/2, 537/3, 
8143/2, vr. 24a-60a, 9467/2, vr. 31a-74a, 
9978/2, 23232/2, vr. 27a-68a);Şer¼uNey-
li’l-emânî£alâMušaddimeti’l-Æas¹al-
lânî(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 619/1); Ri sâ le 

fîsüš†ti’l-¼ašfi’l-vašfbi’l-isšå¹(Tu nus 

Mil lî Ktp., nr. 256; mec mua için de, 8076/4, 
vr. 38a-46a);Şer¼uta£rîfi’l-melekemin
MuÅta½ariŞer¼i’s-Sa£d £ale’t-TelÅî½
(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 2562; mecmua için-
de, 8616/3, vr. 50a-52a); Ri sâ le fî (’lcevâb 
£am men ya¼ru zü)¼izri’z-zer£ifîsünbü-
lihîšable¼a½adihîveba£dehû(Tu nus 

Mil lî Ktp., nr. 610/2, vr. 4a-6a; Ri sâ le fî be
yâ ni ¼iz ri’la£şâr [nr. 613, mec mua için-
de] ve Ri sâ le fî aÅ×i’la£şâr [nr. 613/7, vr. 
98a-112a] ad lı risâle ler de ay nı eser dir); 
Risâlefi’l-ba¼¦ma£a’ş-şeyÅİbni’l-ÆåŠî
fîteßÅîri½alâti£îdi’l-fı¹riile’l-³ad(Tu-

nus Mil lî Ktp., nr. 610/4, vr. 9a-10a); Ri sâ le 

fîa¼kâmi’¹-¹ahâre(Tu nus Mil lî Ktp., nr. 
924/2, vr. 5a-9a).MuhammedBayramayrıcababasının
¥âşiye£alâŞer¼iMuÅta½ari’l-Menâr’ıüzerinebirta‘lîkat,£İšdü’d-dürve’l-mer-
cânfîselâ¹îniÂli£O¦mânadlımanzu-mesinedeönceIV.Mustafa,dahasonraII.MahmudveI.Abdülmecid’indeyeral-dığı,ilkisekiz,ikincisiyedibeyitlikbirerze-


