
AS KAlAN 

önce burayı fethetmiş olduğu. ancak As
kalan halkının Rumlar'ın mizanslıl arl ken
dilerine yardım etmeleri üzerine yapılan 
antlaşmayı bozmuş oldukları ve Mua
viye'nin burayı Hz. Ömer'in vefat ettiği 
644 yılında yeniden fethettiği bildiril
mektedir. Hz. Ömer ve Hz. Osman As
kalan'ı bazı kimselere ikta * etmişlerdi. 
Rumlar Abdullah b. Zübeyr zamanında 
Askalan'ı yıktılar ve halkını da oradan 
çıkardılar. Abdülmelik b. Mervan halife 
olunca şehri yeniden inşa ve tahkim et
ti ; ayrıca buraya birçok insan yerleştire
rek onlara toprak ikta etti. Abbas! Hali
fesi Mehdi'nin 772'de burada bir cami 
ve minare yaptırdığı , kazılarda bulunan 
kitabelerden anlaşılmaktadır. 

Askalan Suriye ile Mısır arasında bir 
geçit vazifesi gören oldukça büyük ve 
önemli bir ticaret merkezi idi. Mısır'a 

denizden veya Gazze sahil yolundan ko
layca ulaşılması sebebiyle bu ülkeyle olan 
ticari ilişkile ri daha fazla gelişmişti. 

Askalan Fatımiler' in hakimiyetine ge
çince ayrı bir önem kazandı ve burada 
bir darphane ile bir tersane kuruldu. Su
riye ve Filistin'in diğer sahil şehirlerinin 
Selçuklular ' ın eline geçmesine rağmen 
Askalan Fatımfler'e bağlı kaldı. Haçlı or
dusu 1099 yılında Kudüs'ü işgal edince 
Fatımf kuwetleri Askalan'a çekildi. O sı

rada bu şehrin de Haçlılar'ın eline düşe

ceği zannedilmişti : ancak Haçlı ordusu 
içindeki ihtilaflar şehrin müslümanlar 
elinde kalmasını sağladı. Askalan bir bu
çuk asır zarfında, Haçlılar' la Mısırlı müs
lümanlar arasında bir sınır şehri ve Haç
lılar'a karşı düzenlenen akınların askeri 
merkezi oldu. 1153 yılında Kudüs Kralı 
lll. Baudouin, yedi aylık bir kuşatmadan 
sonra karadan ve denizden yaptığı hü
cumlarla Askalan' ı ele geçirdi. Selahad
din-i EyyQbf, 1187'de Hıttfn Savaşı'ndan 
sonra diğer Filistin kaleleri gibi Aska
tan ' ı da geri aldı. Ancak 1191 yılında Ar
saf Savaşı'ndaki mağlQbiyeti üzerine. in
giltere Kralı Richard ' ın eline geçmeme
si için Askalan'ın tahrip edilmesini em
retti. Müslüman halk Suriye ve Mısır'a , 

yahudilerle hıristiyanlar da Kudüs'e git
tiler. As kalan 1247' de yeniden müslü
manların eline geçti. Daha sonra Mem
lük Sultanı I. Baybars. 1270 yılında Haç
lıla r' ın işgali ihtimaline karşı şehrin bi
na ve surlarını tamamen yıktırdı ve bir 
daha iskan edilemeyen şehir zamanımı
za kadar bir harabe halinde kaldı. Bugün 
yahudilerin işgali altında bulunan bu böl
gede Tel Aşkelon adıyla yeni bir yerleşim 
merkezi kurulmuştur. 
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Askalan eski ve orta çağlarda çınar 
ve ceviz ağaçları , zeytinlikleri. kınası ve 
adını buradan alan bir nevi sarımsağıy
la (ascalonia cepa) meşhurdu . Bel h 'te de 
Askalan adlı bir köy vardır. 
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liJ M usTAFA F AYDA 

ASKAIANi, İbn Hacer 

(bk. İBN HACER ei-ASKAIANi). 

ASKAIANI, İzzeddin 
( _.;~l.:ı:ı . ..U~) 

Ebü'l · Berekat izzüddln 
Ahmed b. ibrahlm b. Nasrillah 
el·Kinanl ei -Mısrl ei·Askalanl 

(ö. 876 / 1471) 

Hanbeli fakihi ve tarihçi. 
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Askalan asıllı olup 26 Zilkade SOO'de 
(10 Ağustos 1398) Kahire'de doğdu ve 
tahsilini orada yaptı. ibnü'I-CezerT, Zey
nüddin el-lrakT, Ebu Bekir ei-MeragT, 
Aişe. bint Abdülhadf'den icazet alan As
kalanı. aralarında MakrTzf. Ayni, ibn Ha
cer el -Askalani, izzeddin b. Cemaa gibi 
alimierin de bulunduğu birçok hocadan 
ders okudu. Daha on yedi (veya yirmi) 
yaşlarında iken kadı naibi tayin edilen 
Askalani, Hanbeli mezhebinin önde ge
len alimleri arasında yer aldı. Mısır Han
beli kadılkudatlığına getirildi. Kahire'nin 
birçok medrese ve camiinde dersler ver
di. Kalkaşendi, Sehavf. SüyQti ve daha 
pek çok talebe kendisinden istifade et
ti. KadirT tarikatına da intisap eden As
kalanı. gerek devlet erkanının gerekse 
halkın güven ve saygı duyduğu bir alim 
olup mescid, medrese, sebil vb. hayır 

müesseseleri de kurmuştur. 11 Cema
ziyelewel 876 (26 Ekim 1471) tarihinde 
Kahire'de vefat etti. 

Hemen her konuda mensur ve man
zum eserler veren Askalanf'nin ed-Di'a
me li-ma' rifeti a}ıkami sünneti 'l-ima-

me adlı eseri basılmıştır ( D ı maşk ı 342). 
Yazma nüshaları mevcut olan diğer baş
lıca eserleri de şunlardır : Mul]tasarü 'l
Muharrer (fıkıh), Na?mü Usılli İbni 'l
lfacib, Tabaka tü '1-lfanabile, Şiffi, ü'l
kulılb ii mena~ıbı Beni Eyyılb, Z,ikru 
~udati'd- diyari'l- Mışriyye (hi eri 566-

860 y ıll arı arasında kadıl ı k yapan kişilere 

dair), Şer}ıu Elfiyyeti İbn Malik, Safve
tü 'l-l]u1fişa (nahiv). Tenbihü'l-al]yar 'alô 
ma kne fi'J-menam mine'l-eş'ar, Man
zılme ii '1 -mesa}ıa, Manzılme fi'l- ce br 
ve'1-mukcibele. 
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ASKER 

(bk. ORDU). 

ASKERİ 

(..S~) 

Osmanlılar'da reayadan ayrı olarak 
elinde padişah heratı bulunan, 

vergi ve yargılamada 
özel statüye sahip zümre. 
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Osmanlı Devleti'nde çeşitli özellikleri 
ve sahip oldukları imkanlar bakımından 
halk genel olarak iki zümreye ayrılırdı. 
Biri hükümdarın otoritesini temsil eden 
idareci, asker ve ulemadan oluşan as
keri sınıf. diğeri ise bunun dışında ka
lan reaya idi. Askeriler de ehl-i örf ve 
ehl-i şer' olmak üzere başlıca iki kısma 
ayrılırdı. Askeriterin vergiden muaf ol
maları. terekelerinin askeri kassamlar 
tarafından taksimi, kazasker divanında 
yargılanma gibi bazı imtiyazıara sahip 
bulunmaları onların itibarını arttırmıştı. 

Ancak "askeri" sınıf kavramının belirsiz
liği sebebiyle zaman zaman çıkarı lan fer
manlarta bu kavrama açıklık getirme ge
reği hissedilmişti. Bu fermanlarda: 1. 
Fiilen askerlik hizmetinde bulunan yeni
çeri, sipahi ve bunların çeşitli sınıfları 

(topçu, tüfenkçi, garib, azeb), çocukları, eş
leri, emekli! eri, kulları, cariyeleri ; z. Ge
ri ve yardımcı hizmete alınan yaya ve 
müsellemlerle bunların gördükleri hiz
metlerin benzerini yerine getiren yörük
ler ve tatarlar; 3. Askerlikle münasebe
ti olmayan, ancak kamu hizmeti gören 
görevliler. memurlar, katipler, mültezim-


