
amme'dedir (nr. 544) z. imdadü eb]J.u
ri'I-Kaşid bi-ba]J.ri ehli't-tevlid. Ziyaed
din el-Hazred el-Endelüsl'nin aruza dair 
el-Kaşidetü'r-ramize adlı eserinin zeyli 
olup bir nüshası Rabat el-Hizanetü'l-am
me'deki (nr. 292) bir mecmua içinde yer 
almaktadır. 

E) Tarih-Coğrafya. er-Raviü'l-hetCın 
ii a{ıbôri Miknaseti'z-zeytı1n. Miknas' ın 

tarihi, coğrafyası ve burada yetişmiş meş
hur alimierin biyografileri hakkında bilgi 
veren ve defalarca basılmış olan eserin 
son n eş ri Ra bat'ta yapılmıştır ( ı 384!1964) . 

F) Matematik. 1. Münyetü'l-]J.üssab. 
Merakeşli matematikçi ibnü'l-Benna'nın 
Tel{ıişu a<mali'l-]J.isab 'ının bazı ilaveler
le nazma çekilmiş şekli olup 250 beyittir. 
Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshala
rı bulunan eserin bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Laleli, nr. 
2765/ı, vr. ı- ı 5) 2. Bugyetü 't-tullab ii 
şerf:ıi Münyeti'l-f:ıüssab. 24 Ramazan 
89S'te (11 Ağustos 1490) tamamlanmış
tır. ilkdefa 1317'de (1899) taşbaskı ola
rak yayımlanan esere bazı haşiyeler de ya
zılmıştır ( Bugyetü Hu!Uib, neşreden in ön
sözü, s. yb). Süleymaniye Kütüphanesi'n
de (Laleli, nr. 2752, 2765/3) iki nüshası bu
lunan eserin ilmi neşri Muhammed Sü
veysl tarafından yapılmıştır (H alep 1403/ 
1983) (İbn Gazi'nin eserlerinin bir li stesi 
ve yazma nüshaları için bk. Fihrisü İbn Ga
zf, neşreden in girişi, s. ı ı-16 ; İrşadü'l-le
bfb, neşrede nin girişi, s. 35-40). 
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Ali b. Muhammed 

(ö. 1284/ 1867) 

Tunus'ta 
mahalli idareye karşı başlatılan 

halk isyanının lideri. 
L _j 

181 S yılına doğru dünyaya geldi. Batı 
kaynaklarında Ali ben Gedahem olarak 
geçer. Babası Tehale kazasında Macir ka
bilesin in bedevi kadısı ve tabibi idi. ibn 
Gızahum Cami-i Keblr'de öğrenim gördü 
ve kabilesinin ka idi (vali) el-Ara bl (Larbi) 
Bakkuş'ün katipliğini yaptı. Bir süre kadı
lıkta bulunduysa da daha sonra istifa etti. 
Tunus'ta 1857-1864 yılları arasında ger
çekleştirilen bir dizi başarısız idari. aske
ri. adli ve mali reforma karşı çıkan. XIX. 
yüzyıl Tunus tarihinin en büyük halk ve 
bedevi ayaklanması sırasında önemli rol 
oynadı. Hazinedar Mustafa Paşa'nın eko
nomik sıkıntıya çare olarak şahıs vergisi 
"mecba"yı iki katına çıkarma kararı üze
rine patlak veren isyanın elebaşısı oldu. 
Ticaniyye tarikatına yakınlığı ve halka va
adleri sayesinde kabileler tarafından be
nimsendi. Onun liderliğinde Mart 1864'
te kuzey bölgelerde başlayan isyan kısa 
sürede bütün ülkeye yayıldı. isyancılar 
taşra yönetiminden. ağır vergilerden, 
mahkemelerden, suistimal ve rüşvetten 
şikayet ediyorlardı. Fransa konsolosu Be
auval'in de desteklediği asilere karşı zor 
durumda kalan Tunus hükümeti zaman 
kazanmak için önce bir kısım istekleri ye
rine getirdi; umumi af ilan edildi. yeni 
mahkemeler, bazı kanunlar ve anayasa 
kaldırılıp vergiler azaltıldı. Fakat bir süre 
sonra hazırlıklarını tamamlayan hükümet 
kuwetleri Şaban 1281' de (Ocak 1865) asi
leri bozguna uğrattı. ibn Gızahum Ceza

yir'e kaçtı. Şaban 1282'ye (Ocak 1866) ka
dar orada kaldıktan sonra teminat alıp 
Tunus'a döndüyse de tutuklanarak hap

sedildi ve hapiste öldü ( 12 Cemaziyelahir 
1284/ l O Ekim 1867) . 

ibn Gızahum'un liderliğini yaptığı bu is

yan, aynı zamanda Tunus'la ilgilenen dev
letlerin müdahalesine zemin hazırladığı 
gibi Osmanlı Devleti'nin Tunus'un idare

sindeki rolünü de açıklığa kavuşturmuş
tu. Nitekim isyanın başlangıcından itiba
ren gelişmeleri dikkatle takip eden Fran
sa, ingiltere, i talya ve Osmanlı Devleti do
nan malarını Tunus'a göndererek müda-
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hale etmişlerdi. Fransa, Tunus'ta hüküm 
süren Hüseynl ailesinin otoritesinin dev
rileceğini ümit ediyor ve pay kapmak isti
yordu. italya. Tunus'ta en fazla tebaası 
olan ticari menfaatleri yüksek bir devlet
ti. ingiltere Tunus'taki statünün değiş
mesini. Fransa veya italya ' nın hakim ol
masını istemiyordu. Osmanlı Devleti ise 
Tunus bireyaleti olduğu için isyanın bas
tırılmasına aktif olarakyardım ediyor, Tlı
nus ile olan bağları güçlendirmeye çalışı
yordu. Bu sebeple isyanın patlak verme
si üzerine tecrübeli bir bürokrat olan Ali 
Haydar Efendi'yi düzeni yeniden kurmak 
için fevkalade komiser olarak donanma 
ile birlikte Tunus'a gönderdi. 5 Zilhicce 
1280'de (11 Mayıs 1864) Tunus'a varan 
Haydar Efendi, Hazinedar Mustafa Paşa'
nın ve ingiltere konsolosu Wood'un des
teğini de kazanıp ihtiyatlı bir siyaset so
nucu Osmanlı padişahı ile Tunus valisi ara
sındaki ilişkilerin yeniden gözden geçiril
mesini sağlamış , Fransa ve italya'nın Tu
nus işlerine karışmasına fırsat vermemiş

ti. Nitekim isyan bastırıldıktan sonra dört 
devletin donanmaları 22 Reblülahir 1281'
de (23 Eylül 1864) Tunus'tan ayrılmış. Ali 
Haydar Efendi de aynı gün istanbul'a dön
müştü . 

Bu şekilde Tlınus halkı arasında Osmanlı 
sultanının itibarı çok artmış, Tunus! u Hay
reddin Paşa. Receb 1281'de (Aralık 1864) 
istanbul'a gönderilerek Babtali'de yapılan 
görüşmeler sonucu Osmanlı - Tlınus ilişki

lerini düzenleyen "emr-i sami" hazırlan
mıştı. Bunda Osmanlı sultanının Tunus 
üzerindeki hükümranlık hakları, Tunus 
valisinin Osmanlı Devleti'ne karşı görev
leri Tunus'un idari muhtariyeti. Hüseynl 
ailesinin veraset hukuku belirlenmişti. 
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