
ler. eminler. muhassıllar; 4. Yine bir ka
mu görevlisi sayılması gereken yargı or
ganları mensupları. müderrisler ve mü
lazımlar; 5. Günlük 3 akçe ve daha faz
la cihet* i olan mütevelli. nazır ve cüz
hanlar; 6. imam. hatip. müezzin gibi din 
görevlileri, seyyid ve şerif gibi Hz. Pey
gamber soyundan gelenler; 7. Köprücü. 
derbentçi, madenci, tuzcu. atmacacı , do
ğancı. sarraf gibi hizmetleri ifa edenler 
askeri sayılıyordu . 

Ancak birinci maddede adı geçen 
emekliler. sipahizadeler ve kullar aske
rilikle münasebetlerini kesip başkasına 
raiyyet* yazılmaları halinde ve cariyele
r inin, dul kalan eşlerinin, kızlarının rea
yadan biri ile evlenmeleri durumunda 
askerilikten çıkarlardı. Askeri sınıftan 

birinin vefatında terekesinin taksimi ve 
bundan alınacak ücret kazaskerlere bağ
lı askeri kassamiara ait olup mahalli ka
dının buna müdahalesi yasaklanmıştı. 

Büyük şehirlerde yalnız terekelerle uğ
raşan ve mirası varisler arasında islam 
hukukuna göre paylaştıran özel mahke
meler vardı. Bunlara kısmet-i askeriyye 
mahkemeleri denir. başında askeri kas
sam bulunurdu. Askeri kassamlıklar as
keri zümrenin kalabalık olduğu istan
bul, Edirne. Bursa gibi büyük şehirlerde 
mevcuttu. Taşradaki kadılık ve naiblik
lerde ayrı bir kassam bulunmadığından 
burada görevliler askerilere ait rüsOmu 
kazasker adına toplar ve ilgililere tes
lim ederdi. "Resm-i kısmet", devrine gö
re binde on beş veya yirmi idi. Ancak 
bazı durumlarda bunun binde eliiye ka
dar çıktığı olurdij. Reaya ve askeriden 
olanlar geride varis bırakmadan vefat 
ederlerse terekeleri (beytülmaller) hazi
neye kalırdı. Bu beytülmallerin tahsili 
Osmanlılar'da birer mukataa* ve itti
zam* oluşturuyordu . Bu nevi terekele
rin toplanmasını beytülmal-i hassa mül
tezimleri veya eminleri yapardı. Bu te
rekeler belli bir süre saklanır, bu arada 
bir varis çıkıp durumunu ispat ederse 
hakkını alır. aksi halde bunlar hazineye 
intikal ederdi. Diğer taraftan askeri sı
nıf mensupları normal mahkeme yerine 
kazasker mahkemesinde yargılanırlar

dı. Davacı ve davalıdan biri askeri, diğe
ri reaya olduğunda askeri taraf normal 
kadı huzuruna çıkmayı reddedip kazas
ker huzurunda yargılanmayı isteyebi
lirdi. Bu konuda Osmanlı dönemi fetva 
mecmualarında birçok fetva bulunmak
tadır. Askerilere verilen cezalar da fark
lılık arzetmektedir. Ehl-i örfe ölüm de 
dahil her türlü ceza verildiği halde ehl-i 

şer'e (ulema) verilen en ağır ceza azil ve 
sürgündü: nadiren ölüm cezası verildiği 
de olurdu. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Kanunname-i Al·i Osman: Fatih Kanunna· 
mesi (TOEM ilaves i, nşr. M. Arif!. İstanbul 1329, 
s. 39; Kanunname-i Al·i Osman: Kanuni Ka· 
nunnamesi (TOEM ilavesi. nşr. M . Arif!. İstan· 
bul 1329 ; Barkan. Kanun/ar, ı , 315 ; a.mıf .. 
"Edirne Askeri Kassarnma Ait Tereke Defter
leri (1545 - 1659) ", TTK Belgeler, ııı /5 · 6 (1968), 
s. 435-440; Uzunçarşılı . ilmiye Teşkilatı, s. 122· 
126 ; Ahmet Mumcu, Osman lı Devletinde Si· 
yasete n Kati, Ankara 1968, s. 55·62, 113·125; 
Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Dü· 
zen lik Kavgası, Ce/ali isyan/an, Ankara 1975, 
s. 154, 225 vd.; B. Lewis. istanbul ve Osmanlı 
Uygarlığı (tre. Nihai Öna l!. İ stanbu l 1975, s. 
66·68; Mehmet İpşirli, Osmanlılarda Kadıas· 
kerlik Müessesesi, İstanbul 1982, s. 53·59 ; 
Yaşar Yücel, "Osmanlı İmparatorluğunda De
santralizasyona (Adem-i Merkeziyet) Dair Ge
nel Gözlemler", TTK Beliete n, XXXVIII/ 152 
(ı 974), s. 657; a.mlf.. "XVI-XVII. Yüzyıllarda 
Osmanlı İdari Yapısında Taşra Ümerasının 
Yerine Dair Bazı Düşünceler", TTK Belleten, 
XLI/ 163 1 ı 9771. s. 495·497. 

L 

~ HALİL SAHİLLİOGLU 

ASKERİ, Ebu Hilal 
(s~l JY..<ıyl ı 

Ebu Hilalei-Hasen 
b. Abdillah b. Sehl el-Askeri 

(ö. 400 /1009'dan sonra) 

Arap dili ve edebiyatı alimi. 
_j 

Doğduğu tarih kesin olarak bilinme
mekle beraber bir beytinden (Tİ, ll , 493) 
IV. (X.) yüzyılın başlarında dünyaya gel
diğini anlamak mümkündür. Hüzistan 
bölgesindeki Askerimükrem' de doğdu 

ve orada yaşadı. Tahsilini isfahan, Bağ
dat ve Basra gibi ilim merkezlerinde ta
mamladı. Kendisinden en çok faydalan
dığı hacası Ebu Ahmed ei-Askerf'nin ay
n·ı zamanda onun dayısı olduğuna dair 
rivayetler bazı müelliflerce isabetli görül
memektedir (bk. E/ 2 IFr.l, ı. 734) Hacası 

Ebü Ahmed Hasan b. Abdullah el-Askeri 
ile hem adları hem de baba adları benze
diği için Ebu Hilal daha çok Edib unva
nıyla ondan ayrılmak istenmiştir. EbQ Hi
lal ei-Askerf'nin Şii olduğuna dair Acya
nü'ş-Şica'da nakledilen iddia, bu eserin 
müellifinin de belirttiği üzere son dere
ce zayıf kalmaktadır. Kaynaklarda onun 
hayatına dair pek az bilgi bulunmakla 
beraber kimseye el açmamak düşünce
siyle ticaretle uğraştığı ve ticaret erba
bı arasında seçkin bir yeri bulunduğu 
bilhassa belirtilmektedir. Ticari maksat
la yaptığı seyahatlerde bile ilim ve fazi-

ASKER], Ebu Hilal 

!et sahipleriyle görüşüp onlardan fay
dalanmıştır. Ebu Hilal el-Askeri fıkıh. 

hadis ve tefsir gibi ilimlerde de eserler 
vermekle beraber asıl ihtisasının Arap 
dili, edebiyat ve şiir tenkidi alanların
da olduğu görülmektedir. istenileni mü
kemmel bir şekilde ifade edebilmek için 
mana ile lafzın bir tenasüp içinde olma
sı zaruretine inandığı. bu konudaki eser
lerinden açıkça anlaşılmaktadır. Kolay ve 
akıcı bir üslüba sahip olan Ebü Hilal'in 
vefat tarihi kesin olarak bilinmemekte
dir. el-Eva, il adlı eserinin sonunda bu 
kitabı 1 O Şaban 395 (22 Mayıs 1 005) ta
rihinde tamamladığı kaydına bakarak 
ve bundan sonraki hayatı hakkında bil
gi bulunmadığını dikkate alarak kaynak
ların birçoğu onun 395'te (1005) öldü
ğünü yazmaktadır. Bir kısım kaynaklar
da ise bu tahminin isabetli olmadığı. 

onun 400 ( 1 009) yılından sonra öldüğü
nü söylemenin daha ihtiyatlı bir tahmin 
olacağı ifade edilmektedir. 

Eserleri. 1. Diva!l.ü'l-me cani. Şiirlerin 
daha çok mana ve konuları ile ilgilenen 
ve bazı üsiQp meselelerini göz önünde 
tutan eserlerin tipik bir örneğini teşkil 
eden bu kitap. Hüsameddin el-Kudsi ta
rafından Kahire'de ( 1352). Ahmed Sü
leyman Ma'rQf tarafından da Min Kita
bi Divani'l-me cani adıyla Dımaşk'ta ba
sılmıştır ( 1984 ı Eser muhtelif kaynak
larda Me cani'l-edeb, A clamü 'l-me c ani 
ii me cani'ş-şi cr, el-Fark beyne'I-me ca
ni adlarıyla da geçmektedir. 2. Kitiibü's
Sına 'ateyn*: el-kitabe ve'ş-şi cr (veya: 

en·na?m ve'n-neşr). Nazım ve nesrin usul 
ve kaidelerine dair olan bu eseri, M. 
Emin el-Hancf Kahire'de 1 1320 ). Ali M. 
Becavi ve Muhammed Ebü'l-Fazl ibra
him Kahire'de (1952, 1971). Müffd Ku
meyha da Beyrut'ta (1981, 1984) yayım

lamışlardır 3. Cemheretü'l-emşôl. Eski 
Araplar' ca kullanılan ve hadislerde ge
çen darbımeselleri alfabetik sırayla ele 
alarak şerhettiği bu eser Bombay'da 
(1037) ve Kahire'de (Meydani'nin Mec· 

ma cu '/·emşal'inin kenarında, 1310) ya
yımlanmış, daha sonra da Muhammed 
Ebü'I-Fazl ibrahim ve Abdülmecid Kata
miş tarafından hazırlanan tenkitli neşri 
yine Kahire 'de ( 1384/ 1964) basılmıştır. 

4. el-Furu~u'l-lugaviyye. Eş anlamlı ke
limelerin mana farklarını inceleyen bu 
eseri dört nüshasına dayanarak Hüsa
meddin el-Kudsi neşretmiştir (Beyrut, 
ts.) Ayrıca adı bilinmeyen bir müellif 
tarafından M u.l]taşaru Kitabi '1 -Furuk 
adıyla ihtisar edilerek Bulak'ta ( 1323) ve 
Kahire'de (1926) basılmıştır. 5. el-Eva,il. 
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Evail* konusunda ilk ve önemli eserler
den biri olduğu belirtilen bu kitabı önce 
Muhammed es-Seyyid ei-Vekil (Medine 
1966). daha sonra Muhammed ei-Mısri 
ve Velid Kassab iki cilt halinde neşret
mişlerdir ( Dımaşk 1975- 1976; Riyad 140 l / 
1981) Muhammedei-Mısri eseri Min Ki
t{ibi'l-Eva, il adıyla ve bir cilt halinde 
Dımaşk'ta yeniden neşretmiştir (1984) . 
Eserin Süyütl tarafından yapılan el- Ve
sa,il ila ma'riieti'l-Eva,il adlı muhta
sarı Kahire'de basılmıştır (1401 / 1980). 
Süyüti'nin bu eseri el- Vesa ,il if müsa
mereti'l-Eva ,il adıyla da anılmakta olup 
adı bilinmeyen bir müellif eserde tesbit 
ettiği hataları Te?kiretü'l-eva ,il if ışW
İıi Kitı'ibi'l-Vesa,il ila ma'riieti'l-Eva,il 
adlı kitabında düzeltmiştir (Brockelmann. 
GAL [Ar.]. ll, 25 3). 6. er-Risaletü1-masse 
if ma lem yüibat mine'l-J:iamase. As
keri'nin. Ebu Temmam'ın el-Hamase 
nüshalarından birindeki hatalı yetmiş 

beyti inceleyerek doğrusunu belirttiği 

bu risale G. J. Kanazi tarafından Jeru
salem Studies in Arabic and Islam'da 
neşredilmiştir(Jerusalem 1980.11, 97-1 63). 
Eser muhtelif kaynaklarda RisQJe if taJ:ı
Jp~ı ba 'tı ebyati'l-lf.amase ve RisQJe 
if iabp ve taJ:ırıri mevaiı 'a min Dfva
ni'l-J:ıamase li-Ebi Temmam adlarıyla 
da zikredilmektedir. 7. Kitôbü'l-Küre
ma,. İslamiyet'ten önce ve sonra yaşa
yan cömertlikleriyle meşhur kimseleri 
ele alan bu risale Kahire'de Mahmüd ei
Cebeli tarafından neşredilmiştir ( 1326/ 
1908). Brockelmann bu eserin yine Ka
hire'de 1353 yılında Failü'l- 'ata, 'ale'l
'usr adıyla hasıldığını söylemektedir. Ki
tap Risale ii iaili'l-i'ta, 'ale'l- 'usr ve 
Failü'l-gına, 'ale'l- 'usr adlarıyla da anıl
maktadır. Mahmud Muhammed Şakir 
risaleyi bu sonuncu isimle Kahire'de ya
yımlamıştır (1934) . 8. el-Mu 'cem if ba
~ıyyeti 1-eşya,. Esma , ü be~aya 1- eş
ya, adıyla da anılan bu risale Berlin'de 
(1915) ve İbrahim el- Ebyarı ile Abdülha
ffz Selebi tarafından Kahire'de ( 1934) ba
sılmıştır. 9. Kitabü 't- Telhis if ma ' riieti 
esma,il-eşya,. Kitabü't-Tell]fş ii'l-lu
ga adıyla da bilinmektedir. Kırk bölüm
den oluşan eserin on sekiz, on dokuz ve 
yirminci bölümleri astronomi ve meteo
rolojiye dair olup gökyüzü, yıld ızlar, gü
neş, ay, gece, gündüz, vakitler, burçlar. 
sıcak, soğuk, rüzgar, bulut. yağmur gibi 
konulara ayrılmıştır. Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Laleli. nr. 3551, 149 varakl bir 
yazması bulunan eser izzet Hasan tara~ 
fından iki cilt halinde Dımaşk'ta yayım
lanmıştır (1969) . 1 o. el-MeJ:ıasin if teisf-
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ri'l-~ur,an. MeJ:ıasinü'l -me'ani adıyla 
da anılan ve kaynaklarda beş cilt oldu
ğu söylenen (Süyüti, Taba~atü'L-mü(essi· 

rfn, s. 44) bu tefsir günümüze kadar gel
memiştir. Meşhed'deki Asitan - ı Kuds-i 
Rızavl Külliyesi Kütüphanesi'nde Teisf
rü'l - 'Askeri adıyla kayıtlı bulunan yaz
ma eser (lll , 17, nr. 471 8) Brockelmann 
tarafından ( GAL Suppl., ı . 194 ). Ebü Hi
lal ei-Askeri'ye nisbet edilir ve Hacı Be
şir Ağa ' daki (nr. 26) bir yazma eserde 
Süleymaniye Kütüphanesi katalogların 

da Ebu Hilal ei-Askerrye ait gösterilirse 
de George Kanazi, söz konusu yazmala
rın Ebu Hilal ei-Askeri'ye değil, isna
aşeriyye'nin on birinci imamı Hasan ei
Askeri'ye nisbet edildiğini belirlemiştir 
(bk. Arabica, XXll , 67). Ancak, bazı Şii 

kaynaklarında da (b k. A 'yanü'ş-Şr'a, ll, 

41) Hasan ei-Askerfnin bir tefsir kitabı 
bulunduğu kaydedilmesine rağmen, adı 
geçen yazmalar ona ait olmasını imkan
sız kılacak bilgilerle doludur. Bu sebeple 
söz konusu eserin daha sonraki bir de
virde yazılıp ona atfedilm iş olması muh
temeldir (bk. HASAN el-ASKERI, Hasan b. 

Ali). 11. Risale fi't-taiiil beyne belaga
teyi'l - 'Arab ve'l- 'Acem. Bu risale istan
bul'da basılmıştır (1302). 12. Kitabü1-
lj.aş 'alQ talebi'l- 'ilm. Muhtelif alimte
rin ilim yolunda katlandıkları çilelerle 
ilim öğrenme metotlarından bahseden 
bu risalenin Süleymaniye Kütüphanesi'n
de yazmaları vardır (Hamidiye, nr. 1464/ 
3; Aşir Efendi, nr. 433/ 3). 13. Kitab Ma'J:ı
tekeme bihi'l-l]uleia, ile 'l - ~uçlat. Çe

şitli kaynaklarda Meni'htekeme mine'l
l]uleia, ile'l-~uçlat ve Fi al]bôril-~uçlat 
adlarıyla da anılan risalenin Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bir yazması bulun
maktadır (Aşir Efendi, nr. 433 / 2). 14. Ri
sale mine'l-edebiyyat ve'l-al]la~. Bu 
eserin de Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bir yazması vardır (Hamidiye, nr. 1464/ 
5) 15. ŞerJ:ıu Dfvani Ebi Mihcen eş-Şe
~afi. Sahabi Ebü Mihcen es-Sekaff'nin 
şiirlerini derleyip şerhettiği bu eser Se
lahaddin ei-Müneccid tarafından neşre
dilmiştir (Beyrut 1970) Ebu Hilal ei-As
keri'nin şiirlerini günümüze kadar gel
meyen Divanü şi 'rih adlı bir eserde 
topladığı rivayet edilmektedir. Bunların 
önemli bir kısmını Kitabü'ş-Şına 'ateyn, 
Dfvanü1-me 'ani ve Kitôbü Cemhere
ti'l-emşôl'inde iktibas etmiştir. M. Gı
yad onun şiirlerini toplamaya çalışmış ve 
Şi'ru Ebi Hilal el- 'Askeri adıyla neş
retmiştir (1975, 223 s ) 

Bunlardan başka, Ebü Hilal'in gerek 
kendi kitaplarında gerekse başka kay-

naklarda sözü edilen diğer eserleri şun
lardır: Kitabü 't- Tebşıra, ed-Dirhem ve'd
dinar (Müfaharetü'd-dirhem ue'd-dfnar) . 
Risale fi'l -'u~le ve'l-isti,nas bi'l-vahde, 
ŞerJ:ıu'l-FaşfJ:ı, el- 'Umde, Kitabü Ma 
telhanü iihi'l-hassa, el-Mu 'rib 'ani1-
M~grib, Nevadi;ci·ı-vaJ:ıid ve'l-cem', 
San 'atü'l -keWm, el-lf.amasetü'l- 'As
keriyye. 
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~ AHMET TURAN ARSLAN 

ASKERI, Ebü'l-Hasan 

(bk. ALİ el-HADI). 

ASKERI, Hasan b. Abdullah 
( .s_,L..ll .iıl~ .:.r. :,-- ) 

Ebu Ahmed ei-Hasen b. Abdiilah 
b. Said el-Askeri 

(ö. 382/992) 

Muhaddis, 
Arap dili ve edebiyatı Alimi. 

_j 

_j 

293 (906) yılında Hüzistan bölgesin
deki Askerimükrem'de doğdu. Hemen 
bütün hayatını burada geçirdiği için As
keri nisbesiyle anıldı. İlk hocaları babası 
ile devrinin tanınmış muhaddisi Abdan 
ei-Ahvazi ei-Askerfdir. Daha sonra ilmi
ni ilerietmek için Bağdat. Basra ve özel-


