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el-MUHASSAL

üzerine Ýbn Kemmûne ve daha baþkalarý
tarafýndan çalýþmalar yapýlmýþtýr (a.g.e.,
II, 1614). Ali b. Ömer el-Kâtibî’nin de el-
Mufa½½al fî þer¼i’l-Mu¼a½½al adlý bir
eseri mevcuttur (Râgýb Paþa Ktp., nr. 791;
Hacý Selim Aða Ktp., nr. 659). Ýbn Hal-
dûn’un Lübâbü’l-Mu¼a½½al fî u½ûli’d-
dîn’i, adýndan da anlaþýlacaðý üzere, el-
Mu¼a½½al’ýn özeti niteliðindedir (bk. DÝA,
XIX, 541).
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Ýbn Sîde’nin
(ö. 458/1066)

konularýna göre düzenlenen
Arapça sözlüðü.
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Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm’ýn el-øarî-
bü’l-mu½annef’i þeklinde tertip edilmiþ
olup kadîm sözlük âlimlerinin çeþitli ko-
nularda yazdýðý risâlelerin muhtevalarýný
bir araya getiren hacimli ansiklopedik bir
sözlüktür. Müellif, el-MuÅa½½a½ ile el-
Mu¼kem (ve’l-mu¼î¹u’l-a£¾am) adlý iki bü-
yük sözlüðünü Dâniye Emîri Mücâhid el-
Âmirî’nin isteði üzerine kaleme almýþtýr.
Ýbn Sîde eserin giriþ kýsmýnda el-Mu¼-
kem’i yazdýktan sonra edip, þair, hatip ve
yazarlara en uygununu seçme imkâný sað-
lamak üzere eþ anlamlý kelimeleri bir ara-
ya getiren ve bunlarýn nüanslarýna temas
eden bu sözlüðü kaleme almayý gerekli
gördüðünü belirtmektedir (I, 10). Müellif
sözlüðünün uzun giriþ kýsmýnda dilin (lu-
gat) etimolojisi ve tanýmý, dillerin doðuþuy-
la ilgili teorilerin deðerlendirilmesi, kay-
naklarý ile bunlarýn eleþtirisi gibi konularý
ele almýþtýr (I, 2-15).

Eser “Kitâbü’l-Ýnsân, Kitâbü’n-Nisâ, Ki-
tâbü’l-Payl, Kitâbü’l-Garâ,ic ...” gibi on ye-

di bölüme, bunlar da farklý hacimlerde alt
baþlýklara (bab) ayrýlmýþtýr. Bazý bablar ba-
ðýmsýz birer bölüm niteliðinde olduðu gibi
bazýlarý da ana bölümle ilgisiz görünmek-
tedir. Bununla birlikte her bölümde yer
alan kelimeler ayný konu etrafýnda küme-
lendirildiðinden kitap geniþ ölçüde mü-
terâdif kelime ve deyimlerle bunlar ara-
sýndaki farklarý kapsamaktadýr.

el-MuÅa½½a½ Asmaî, Ebû Ubeyde, Ebû
Zeyd el-Ensârî, Ebû Ubeyd, Ferrâ, Ebû Hâ-
tim es-Sicistânî, Nadr b. Þümeyl, Lihyânî,
Ýbnü’l-A‘râbî, Sa‘leb, Ýbnü’s-Sikkît, Ýbn Ku-
teybe, Müberred, Kürâünneml, Ebû Ha-
nîfe ed-Dîneverî gibi kadîm dil ve sözlük
âlimlerinin, çoðu tek konuya ayrýlmýþ söz-
lük risâleleri olan eserlerini ihtiva ettiði
gibi Ebû Ali el-Fârisî, Sîrâfî, Ýbnü’s-Serrâc,
Rummânî ve Ýbn Cinnî’nin konuyla ilgili
eserleri, Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ý, Muham-
med b. Kasým el-Enbârî’nin Kitâbü’z-Zâ-
hir’i ile Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-£Ayn,
Ýbn Düreyd’in el-Cemhere, Ebû Ali el-Ka-
lî’nin el-Bâri£ adlý sözlükleri de onun te-
mel kaynaklarýný teþkil eder (el-MuÅa½½a½,
I, 11-14). Bunun yanýnda kitapta müellife
ait sarf ve nahve dair görüþlere de yer ve-
rilmiþtir.

el-MuÅa½½a½, Tâhâ b. Mahmûd’un
baþkanlýðýnda Muhammed Mahmûd et-
Türküzî eþ-Þinkýtî ve Muhammed Ab-
duh’un da içinde bulunduðu bir heyetin
tashihiyle beþ cilt (on yedi cüz) halinde ba-
sýlmýþ (Kahire 1316-1321), Muhammed et-
Tâlibî (Tunus 1375/1956) ve Abdüsselâm
Muhammed Hârûn (Kahire 1389/1969; ge-
liþtirilmiþ 2. baský, Beyrut 1411/1991) ese-
rin deðiþik indekslerini hazýrlamýþtýr.
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Devlete ait vergi 
ve resimleri toplayan   
görevlilere verilen ad.
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Arapça tahsîl masdarýndan türeyen,
“tahsil edici” anlamýndaki muhassýl keli-
mesi Osmanlý Devleti’nden önce Anadolu
Selçuklularý’nda kullanýlmýþtýr. Muhassýl-
lar Osmanlý Devleti’nde kuruluþtan itiba-
ren Anadolu’da ve Rumeli’de cizye, âþâr,
âdet-i aðnâm, imdâd-ý seferiyye ve haza-
riyye, sâlâriyye, mukabele, bedel-i nüzül,
avârýz, ispençe vb. adlarla anýlan vergile-
rin tarh ve tahsilinde görev yapmýþlardýr.

Muhassýl unvan ve yetkileri dönemlere
göre deðiþiklik göstermiþ, muhassýllar ver-
gi toplamanýn yaný sýra idarî vazifeler de
üstlenmiþlerdir. Genellikle büyük haslarýn,
zeâmetlerin vergi gelirlerini toplayan bu
görevliler taþrada mahallinde tesbit edi-
lirdi. Tahrir defterlerinde muhassýl diye
kayýtlý birçok þahsa rastlanmasý has ve va-
kýf topraklarýnýn yaygýnlýðýyla ilgili olabilir.
Ancak bunlarýn sayýsýnýn fazla oluþu söz
konusu görevin niteliði hakkýnda bazý te-
reddütlere yol açmýþtýr. Bunlarýn bir kýs-
mýnýn “ilim tahsil eden” anlamýnda mu-
hassýl olarak kaydedildiði ve aslýnda tale-
be durumunda olup vergi toplamakla alâ-
kalarý bulunmadýðý üzerinde durulmuþtur.
Bununla birlikte söz konusu durumun her
bölge için genelleþtirilemeyeceði açýktýr.

Klasik dönemde umumiyetle mahallî un-
surlardan seçilen muhassýllar giderek ken-
di bölgelerinde nüfuzlu þahýslar haline gel-
diler. Böylece mahallî idarede yeni bir sos-
yal sýnýfýn ortaya çýkýþýna zemin hazýrlan-
mýþ oldu. XVII. yüzyýldan itibaren muhas-
sýllýk daha farklý bir mahiyete büründü,
bunlar idarî yetkilerle donatýldýlar. XVII.
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren timar ve ze-
âmetlerde yapýlan deðiþiklikler sonucun-
da bir kýsmýnýn mâlikâne haline konulma-
sý üzerine Anadolu’da Saruhan, Hudâven-
digâr, Karesi, Canik sancaklarý ile Halep,
Musul eyaletleri sancaklarý ve Mora, Sa-
kýz, Sisam, daha sonra Girit ve Taþoz ada-
larý, ayrýca Rumeli’de bazý sancaklarýn ge-
lirlerini toplamakla görevli memurlar mu-
hassýl unvanýyla adlandýrýlmýþ (muhassý-
lü’l-emvâl), ayný zamanda buralarýn yöne-
timinden de sorumlu tutulmuþtur. 1742’-
de Ýran savaþlarý sýrasýnda eyalet tarzýn-
da emaneten yönetilen Kýbrýs adasý da sa-
dâret hassý olarak belirlenmiþ, ancak mu-
hassýl tayin edilen kimselerin kötü idare-
leri yüzünden yeniden eski þekline dön-
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