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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-
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Haccî’nindiğerneşirlerideşunlardır:Ahmedb.Aliel-Mencûr,Fih ris (Ra bat 
1396/1976);Elfüsenemine’l-vefeyât
(İbn Kun füz’ün Şe re fü’¹¹âlib, Ven şe rî sî’ nin 
elVe feyât ve İb nü’l-Kådî’nin Laš tü’lfe
râßid ad lı eser le ri nin neş ri dir; Ra bat 1396/ 
1976);İbnAskerel-Mağribî,Dev¼atü’n-
nâşirli-me¼âsinimenkânebi’l-Ma³-
ribminmeşâyiÅi’l-šarni’l-£âşir(Ra bat 
1396/1976, 1397/1977);Muhammedb.Tayyibel-Kådirî,Neşrü’l-me¦ânîli-eh-
li’l-šarni’l-hâdî £aşer ve’¦-¦ânî (I-IV, 
Ra bat 1397-1407/1977-1986; I-IV, Bey rut 
1407/1986, Ah med et-Tev fîk ile bir lik te); Venşerîsî, el-Mi£yârü’l-mu£rib (I-XII, 
Bey rut 1401/1981, Fas lı ye di âlim le bir lik-
te);TâlibMuhammedel-Bertellîel-Velâtî,
Fet¼u’ş-şekûrfîma£rifetia£yâni£ule-
mâßi’t-Tekrûr (Bey rut 1401/1981, Mu-
ham med İb râ him el-Ket tâ nî ile bir lik te); Hasanb.Mes‘ûdel-Yûsî,el-Mu¼âŠarât
fi’l-edebve’l-lu³a(I-II, 1396/1976, 1402/ 
1982, Ah med eş-Şer kå vî İk bâl ile bir lik-
te);a.mlf.,Zehrü’l-ekemfi’l-em¦âlve’l-
¼ikem(I-III, Dârül beyzâ 1401/1981, Mu-
ham med el-Ah dar ile bir lik te);İbnRüşdel-Ced,el-Beyânve’t-ta¼½îl(I-XX, Bey-
rut 1984-1987, Ah med el-Hattâbî v.dğr. 
ile bir lik te);a.mlf.,el-Mušaddimâtü’l-
mümehhidât (I-III, Bey rut 1408/1988, 
Saîd A‘râb ile bir lik te);Muhammedb.Süleymaner-Rûdânî,Øılatü’l-Åalefbi-
mev½ûli’s-selef(Bey rut 1408/1988; Hac cî 
bu ese ri da ha ön ce Me cel le tü Ma£he di’l
maÅ ¹û ¹â ti’l£Ara biy ye’de neş ret miş tir, 
XXVI-XXIX, Ka hi re 1982-1985);Şehâbed-dinel-Karâfî,e×-¬aÅîre (I-XIV, Bey rut 
1414/1994, Saîd A‘râb ve Mu ham med 
Bû Hub ze ile bir lik te);Abdüsselâmb.Abdülkådir İbnSûde, İt¼âfü’l-mü¹âli£
bi-vefeyâtia£lâmi’l-šarni’¦-¦âli¦£aşer
ve’r-râbi£ (I-II, Bey rut 1417/1997);a.mlf.,
Sellü’n-ni½âlli’n-niŠâlbi’l-eşyâÅve
ehli’l-kemâl:Fihrisü’ş-şüyûÅ(Bey rut 

1417/1997);Muhammedb.Yahyâel-Velâ-tî,er-Ri¼letü’l-Hicâziyye(Bey rut 1999); İbnEbûZeydel-Kayrevânî,en-Nevâdir
ve’z-ziyâdât(I-XV, Bey rut 1999).HaccîayrıcaEbûSâlimel-Ayyâşî’niner-Ri¼le-
tü’l-£Ayyâşiyye(Fas 1316)adlıeserininşahıs,yervekitapindeksinihazırlayaraktıpkıbasımınıgerçekleştirmiştir(Ra bat 
1397/1977).

Tercüme:LeoAfricanus(Ha san el-Vez-
zân),Delladescrittionedell’Africa(Va½
fü İf rî šıy ye; A. Epau lard’ın Des crip ti on de 
l’Af ri que ad lı Fran sız ca ter cü me sin den 
Arap ça’ya, I, Ra bat 1400/1980; I-II, Bey rut 
1983, Mu ham med el-Ah dar ile bir lik te); LuisdelMarmolCarvajal,Descripcióon

£alâšatünbi’l-cebr(Ra bat 1998);Na¾a-
râtfi’n-nevâzili’l-fıšhiyye(Ra bat 1999); 
İnbi£â¦ü’l-fıšhveta¹bîšu’ş-şerî£ati’l-İs-
lâmiyye(Ra bat 1420/2000).Mevsû£atü
a£lâmi’l-Ma³ribadlıeserinneşrimüna-sebetiylehazırlananMütenevvi£âtüMu-
¼ammed¥accî(Mélan ges Mo ham med 
Haj ji; Bey rut 1998)adlıçalışmabiriHaccî,diğerlerininhementamamıkenditalebesiolanilimadamlarıtarafındankalemealı-nanFastarihivekültürüyanındaçeşitlikonularadairyirmiikiyazıyıihtivaeder.HaccîayrıcaMa£lemetü’l-Ma³rib’e1200 civarındamaddeyazmıştır.

Neşir. 1.Ma£lemetü’l-Ma³rib.el-Cem-‘iyyetü’l-Mağribiyye’ninel-Kitâbü’l-Ma³-
ri bî’densonragerçekleştirmekistediğimillîbirprojeolanbuansiklopediFas’ıncoğrafyası,kültürvesanatı,edebiyatı,siyasal,sosyal,dinîveiktisadîtarihi,ku-rumlarıvetanınmışşahsiyetlerihakkın-dabilgiverenkapsamlıbirçalışmadır.ZamanınınçoğunuayırdığıbukurumdaHaccî’ninbaşkanlığındaçeşitlikurullarınve300’üaşkınmaddeyazarınınyaklaşıkyirmiyılçalışaraktamamladığıansiklope-dininilkcildi1989yılındaçıkmış,ekleriylebirlikteyirmibeşcilthalinde2008yılındatamamlanmıştır.XVI.cildinyayımındansonravefatedenHaccî’ninyerineansik-lopedininidarîveilmîsorumluluğunuİb-râhimBûTâlibüstlenmiştir.EserinXXIII.cildimaddeveyazaradlarıindeksiolupXXIVveXXV.ciltlerekolarakhazırlan-mıştır.2.Mevsû£atüa£lâmi’l-Ma³rib. İslâmiyet’inzuhurundanXX.yüzyılaka-daryaşamışönemlişahsiyetlerinbiyogra-filerinedairAbdülkebîrb.Meczûbel-Fâsî
(Te×ki re tü’lmu¼ si nîn),İbnKunfüz(Şe re
fü’¹¹âlib),Ahmedb.Yahyâel-Venşerîsî
(elVe feyât),İbnü’l-Kådî(Laštü’lfe râßid), İbnAskerel-Mağribî(Dev ¼a tü’nnâşir), Muhammedb.Tayyibel-Kådirî(Neş rü’l
me¦ânî),Abdullahb.Muhammedel-Fâsî
(elİ £lâm),AbdüsselâmbAbdülkådirİbnSûde(İt¼âfü’lmü ¹â li£, Sel lü’nni½âl)tara-fındanyazılandokuzeserdekimâlûmatın,şahıslarınvefattarihlerinegörekronolojikbiçimdedüzenlendiğibiransiklopedidir
(I-X, Bey rut 1417/1996).

sayıdaklasikkaynağınedisyonkritiğiniyapmış,bazıeserleritercümeetmiştir.KendikuşağındanMuhammedZüneybir,Muhammedel-Menûnî,İbrâhimBûTâ-lib,Ahmedet-Tevfîk,İbrâhimHarekât,Abdullahel-ÂravîgibitarihçilerlebirliktesömürgeciyaklaşımakarşıyerliFasta-rihekolününkurulmasındabüyükkatkısıoldu.Ameliimanınenönemliişaretiola-rakdeğerlendirenmütedeyyinkişiliğiyleHaccî,Fastarihivekültürüyleilgiliçalış-malarındatasavvufuntoplumhayatındakieğiticirolüneözelönematfetmiştir.İlimvekültürehizmetinancakanakaynaklarınneşriylemümkünolabileceğinidüşündü-ğündenbabasındanborçalarak1978’deDârü’l-Mağribadlıbirmatbaakurduvebazıeserlerineşretti.Ancakmaddîim-kânsızlıklaryüzündenbuişisürdüremedi.DahasonraRabat’taMuhammedİbrâhimel-Kettânî,MuhammedAzîzel-Habâbî,MuhammedBinşerîfe,Muhammedel-Ahdarvediğerbazıarkadaşlarıylabir-likteel-Cem‘iyyetü’l-Mağribiyyeli’t-te’lîfve’t-tercemeve’n-neşradlıbasınyayınmüessesesinikurdu(1980)veölümünekadarbaşkanlığınıyürüttü.Ayrıcabuce-miyetinikiönemlihedefindenbiriolarak
el-Kitâbü’l-Ma³ribîadlıbibliyografyaveeleştiridergisiniçıkardı(Ra bat 1983), sorumluyazıişlerimüdürlüğünüüstlen-di.Cemiyetinikinciönemliprojesiolan
Ma£lemetü’l-Ma³ribadlıansiklopedininonaltıcildinivefatındanönceyayımladı.
1993’teKültürBakanlığıtarafındankitapBüyükLiyakatnişanıileödüllendirildi.

Eserleri.Telif: Dürûsfi’l-mu¼âde¦e
(Ra bat 1375/1955; il ko kul ta le be le ri için 
ha zır la nan ders ki ta bı dır);en-Na¼vü’n-
nümûzecîfîa¼de¦i’¹-¹urušli-ta£lîmi’l-
lu³ati’l-£Arabiyyevešavâ£idihâ(Mu-

ham med Bin şerîfe ve Mu ham med es-Sâ-
dık Afî fî ile bir lik te ha zır la dı ğı ders ki ta-
bı dır; Dârül beyzâ 1963);ez-Zâviyetü’d-
Delâßiyyevedevrühe’d-dînîve’l-£ilmî
ve’s-si yâ sî (Ra bat 1384/1964; Dârül beyzâ 
1409/1988);L’activitéintellectuelleau
Marocàl’époquesa£dide(I-II, Mu ham-
me di ye 1976-1977; Ar. trc. el¥are ke tü’l
fik riy ye bi’lMa³ rib fî £a¼di’sSa£diyyîn, 
I-II, Mu ham me di ye 1396/1976, 1398/1978; 
Ra bat 1982); Fihrisü’l-ƒizâneti’l-£il-
miyyee½-Øubey¼iyyebi-Selâ(Kü veyt 

1406/1985);CevlâttârîÅiyye(I-II, Bey-
rut 1415/1995; baş ta Fas ol mak üze re Ba  
tı İs lâm dün ya sıy la il gi li ta rihî kay nak lar, 
yaz ma lar ve bel ge ler, eği tim öğ re tim, te lif 
ve ne şir ta ri hi, dinî ku rum lar, si ya sal iliş-
ki ler gi bi ko nu lar da yet miş beş ci va rın da 
ya zı sı nı içe rir);A£lâmMe³åribelehüm

Muhammed

Haccî
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degerçekleştiğianlaşılmaktadır(Ci ci, s. 
21).BursalıMehmedTâhirdeölümtarihi-nimezartaşındanhareketle1204 (1789) şeklindekaydetmektevemezarınınZeynî-zâde’ninkarşısındayolkenarındaolduğu-nubelirtmektedir(Ay dın Vilâye ti ne Men
sub Meşâyih, s. 37).Muhammedb.Hamza’nınrisâlelerinikalemealırkendelillere,buaradadiğermezhepleredeyervermesi,zamanza-mandiğermezheplerdentercihlerdebu-lunması,ictihadvetaklideyönelikdeğer-lendirmeleryapması,Hanefîler’evediğermezheplereaitzenginbirliteratürdenya-rarlanması(Ci ci, s. 149-155),risâleleriiçindöneminşeyhülislâmıveRumelikazas-kerindenonayalması(Süley ma ni ye Ktp., 
Sü ley ma ni ye, nr. 1038)onungenişilmîbirikimesahipkişiliğinidegöstermekte-dir;ayrıca“ikinciBirgivî”diyenitelendiril-mesi,bid‘atvehurafelerekarşıolmasınınyanısırailmîdirayetivecesaretiaçısın-dananlamlıdır(Ri sâ le fi’lis tincâ, Kay se ri 

Râ şid Efen di Ktp., nr. 1178, vr. 71a).Bir-çokmeseledegörüşünüveeleştirileriniaçıkçadilegetirmiş,özelliklesosyalbirproblemolarakgördüğümükrehintalâkıkonusundayöneticilerintutumu,konuylailgilihadisinmevcudiyetiveictihadehli-yetinesahipâlimlerinbulunmamasıse-bebiylekendimezhebidışındabirmüc-tehidingörüşünübenimseyipbutalâkıgeçersizsaymıştır(Ri sâ le fi’ttašlîd, vr. 

31b-33b).Hanefîliğinresmîmezhepola-rakbenimsendiğiOsmanlılar’dafarklıbirgörüşüsavunmasıvebugörüşünün1917 Huk†k-ıÂileKararnâmesi’nde(md. 105) yeralarakresmiyetkazanması,yöneti-cilerinzulümlerinevebaskılarına,kadıla-rınusulsüzlüklerinekarşıçıkarakonlarıntalepleriniyerinegetirmeyeçalışanlaratepkigöstermesi,sorunlarınhileyoluylaaşılmasınıdoğrubulmayıpözelliklebid‘atvehilelerhususundabirçokOsmanlıâli-minerağmenİbnTeymiyyeiletalebesiİbnKayyimel-Cevziyye’ningörüşlerineyervermesi(Ci ci, s. 152)kendisininfıkıhala-nındamuhakkıkbirâlimolduğunuortayakoymaktadır.Hatasındandönmeyidebirâliminsorumlulukyüklenmesiningere-ğiolarakkabuletmiştir.NitekimönceleribiriSünnî,diğeriŞiîler’inyaşadığıikiayrıülkedebulunanakrabanın,ehl-ikıblenintekfiredilemeyeceğiilkesindenhareketlebirbirinemirasçıolabileceğinisöylerkendahasonraŞîamensuplarınınbilhassaHz.Âişe’yeiftiralarınavehakaretlerinedairayrıntılıbilgiedindiğindebugörüşündenvazgeçmiştir(Ri sâ le fi’lbilâdi’lletî ta¼te 
ye di sul¹âni Eh li’ssün ne, vr. 25a-b).

148a),Müftîzâde(Mecmû£atü resâßil, Akse-
ki İl çe Halk Ktp., nr. 150, vr. 8a)gibiisimlakaplarlave“üstat,allâme,yed-itûlâ”vb.sıfatlarlaanılır.AydınGüzelhisarlı’dır.Hayatınadairyeterlibilgibulunmadığın-danbiyografikvebibliyografikçalışma-larlakütüphanelerdefarklıisimvekün-yelerlekaydedilmiştir(Ci ci, s. 17).Müellifhattıolanyadabunlardanistinsahedi-leneserlerininbütünnüshalarındaadıÂlimMuhammed,lakabıdaMüftîzâdeşeklindedir.Dolayısıylabazı kaynak vekataloglardaHacıEmîrzâdelakabıylailiş-kilendirilmesi(Os man lı Mü el lif le ri, I, 362; 
He diy ye tü’l£ârifîn, II, 346)isabetligörün-memektedir.NitekimÂrifHikmetBey,HacıEmîrzâdelakabınıAlien-Nisârî’nintorunuMuhammedileMescizâdediyebilinenOsman’atalebelikedipicâzetal-mışbulunanMuhammedÂlimb.Mus-tafa(Ah med)Güzelhisârîiçinkullanmışveonunbulakaplatanındığınıbelirtmiştir
(Mecmûatü’tterâcim, s. 64).EserlerindenİslâmîilimlerdeiyiyetiştiğianlaşılanMuhammedb.Hamza’nıntahsi-linineredevekimlerdenyaptığıbilinme-mektedir.BuamaçlaAnadoludışınaçıktı-ğınadairbirbilgidebulunmadığınagöreOsmanlımedreselerindebaştababasıol-maküzere(Ri sâ le fî neş kü rü kellâhüm me, 
vr. 24a)Türkhocalarınınyanındaöğrenimgördüğüsöylenebilir.BursalıMehmedTâhironundinîilimlerdevebilhassafıkıhsahasındaotoritesayılabilecekseviyede
(yed-i tûlâ)olduğunubelirtmektedir(Os

man lı Mü el lif le ri, I, 362).UzunsüreAydınmüftülüğüyaptı,müderrislikvekadılıkgö-revlerindebulundu.Nitekimbazırisâlele-rinde“Edirnebeldesindekadıiken”(Ri sâ le 
fi’lvašf, Mil lî Ktp., nr. 606),“talebelerim-leolduğumgençlikyıllarımda”(Risâ le fî 
def £i’zzekât, Kay se ri Râ şid Efen di Ktp., 
nr. 1178, vr. 21b; Sof ya Mil lî Ktp., nr. 389, 
vr. 124a)gibikayıtlargörülmekte,eserininSofya’dakinüshasınınmüstensihiYûsufel-Lehîf’indeonuntalebeleriarasındayeraldığıanlaşılmaktadır(vr. 15a, 102b). Buaradakadılarladiğerbazıyöneticileronuneleştirioklarınahedefolmuştur(er

Ri sâle tü’dde hâ šıy ye, Kay se ri Râ şid Efen-

di Ktp., nr. 1178, vr. 45b; Sof ya Mil lî Ktp., 
nr. 389, vr. 4b).Muhammedb.Hamza’nınvefattarihikaynaklardavekütüphanekayıtlarında1010 (1601), 1116 (1704)ve
1204 (1789)şeklindekaydedilmektedir.Ancakaltmıştanfazlarisâlesindenyirmidokuzununyazımtarihi1090-1118 (1679-
1706)yıllarıarasındadeğişmektedir.Budurumdaonunvefatınınenerkeni1118 

(1706)olmaküzeredahasonrakitarihler-

generaldeÁfrica(İf rišîyâ; Ni co las Per-
rot d’Ab lan co urt’ın l’Af ri que de Mar mol 
ad lı Fran sız ca ter cü me sin den Arap ça’ya, 
I-III, Ra bat 1404/1984, 1409/1989, Mu ham-
med Zü ney bir v.dğr. ile bir lik te);RogerLeTourneau,Fèsavantleprotectorat:
étudeéconomiqueetsocialed’unevil-
ledel’occidentmusulman(Fâs šab le’l
¼i mâ ye; I-II, Bey rut 1406/1986, 1412/1992, 
Mu ham med el-Ah dar ile bir lik te);DiegodeTorres,Relacióondelorigenysuce-
sodelosxarifesydelestadodelos
reinosdeMarruecos,FezyTarudante
(Tâ rî Åu’şşü refâß; le Duc d’An go ules me le 
Pe re’in l’His to ire des chérifs ad lı Fran sız-
ca ter cü me sin den Arap ça’ya, Dârül beyzâ 
1409/1988, Mu ham med el-Ah dar ile bir-
lik te);GermainMouette,Relationdela
captivitéduSr.Mouettedanslesroya-
umesdeFezetdeMaroc(Ri¼ le tü’lesîr 
Mû yit; Ra bat 1990, Mu ham med el-Ah dar 
ile bir lik te);MehmetAliAyni–F.J.Si-more-Munir,Ungrandsaintdel’Islam:
Abd-Al-KadirGuilani(£Ab dülšådir el
Cî lâ nî: ŞeyÅun kebîrun min ½ula¼âßi’lİs
lâm, Dârül beyzâ 1413/1993, Mu ham med 
el-Ah dar ile bir lik te).
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