
ASHAB- ı AHRUF 
( u_,>! y b.....! ) 

Hadislerin Hz. Peygamber'den 
duyulduğu lafızlarla 

rivayet edilmesini zaruri gören 
muhaddisler için kullanılan terim. 

L ~ 

Hadislerin Hz. Peygamber'den duyul
duğu şekilde rivayet edilmesi ve hiçbir 
lafız değişikliği yapılmaması gereğini sa· 
vunan alimler vardır. Bunlar bazı ravile
rin hataları sonucu hadislerde ifade bo
zuklukları (lahn•) meydana gelmiş olsa 
bile. bunları düzeltmeye kalkmadan. ho
cadan duyulduğu şekilde rivayet edilme
sini zorunlu görürler. Hadis metinlerini 
bir şekilde rivayet edenler anlamına ge
len ashab-ı ahrufa misal olarak Reca b. 
Hayve. Kasım b. Muhammed ve Muham
med b. Sirin gibi şahıslar zikredilebilir. 
Onlar hadisin metnindeki bir "vav· veya 
bir "elif"in bile değiştirilmesini kabul 
etmedikleri gibi ; bir kelimenin yerine 
onun eş anlamlısını koyarak rivayet et
meyi, diğer bir ifadeyle hadisin mana 
ile rivayetini doğru görmezler ; gökten 
yüzükoyun yere düşmeyi, hadisin met
ninde yapılacak en küçük bir harf deği
şikliğine tercih edeceklerini ifade eder
ler. 
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ASHAB-ı KEHF 
( ~lyb.....!) 

Bir mağarada 
yıllarca uyuduktan sonra 

tekrar uyandıkları Kur'An-ı Kerim'de 
haber verilen arkadaş grubu. 

~ 

Ashab-ı Kehf kıssasının özünü teşkil 
eden ve ölümden sonra dirilişin bir mi
sali olan uzun süre mağarada uyuyup 
yeniden uyanma hadisesi. İslam'ın dışın
daki diğer bazı dinlerde ve çeşitli efsa
nelerde de yer almaktadır (ERE, XI, 429). 

Hindistan'da bir tek kişinin uzun süre 
uykuda kalması olayına rastlandığı gibi 
(Bhagavat Gita. Ramayana ... ). Hint kutsal 
kitaplarından Mahabharata'da yedi kişi
nin, peşlerinde bir de köpek olduğu hal
de riyazet için krallığa ve dünyaya yüz 
çevirdikleri nakledilmektedir (DA CL, XV 1 
I , s. 1257). Yahudilik' te ise Talmud'da 

Honi ha-Me'aggel adlı şahsın yetmiş yıl , 

Abimelek'in de altmış altı yıl uykudan 
sonra uyandıkları hikaye edilmektedir 
(ERE, Xl, 429-430; EJd., Vl ll , 965) Ashab-ı 

Kehf ile ilgili kıssa ana hatlarıyla "Efes'in 
yedi uyurları" adıyla Hıristiyanlık'ta da 
mevcut olup İmparator Il. Theodosius'un 
saltanatının otuz sekizinci yılında Efes 
şehrine yakın bir mağarada hiç bozul
mamış bazı cesetlerin bulunması olayı
na dayanmaktadır (DACL, XV 1 ı, s. ı 25 4 ; 

Massignon, Opera Minora, III, I 2 I) . Hıris

tiyanlık'ta VI. yüzyılın başından itibaren 
tazirnde bulunulan ve Kuzey Afrikalı hacı 
Theodose tarafından 530 '1ara doğru ka
birleri ziyaret edilen "Efes'in yedi uyur
ları " ile ilgili kıssa şöyledir: 

İmparator Decius (Dakyanus) Efes'e ge
lerek putlara tapınmayı ve hıristiyanla 

rın onlara kurban kesmelerini emreder. 
Gizlice hıristiyan olmakla suçlanan ve im
paratorluk sarayında yaşayan yedi genç, 
imparatorun (ba ş ka bir rivayette ise Efes 
valisininl huzuruna getirilir. Baskıya rağ
men putlara kurban kesmeyi reddeden 
gençlere düşünmeleri için mühlet verilir. 
İmparatorun şehirden ayrılması üzerine 
gençler kaçarak Anchilus dağı yakınla
rındaki bir mağarada gizlenirler. Bu ara
da gençlerden biri (Diomedes veya Lam
blichus). hem olup biteni öğrenmek hem 
de yiyecek almak üzere tebdili kıyafet 
ederek şehre iner. Kısa bir süre sonra 
Efes 'e dönen Decius gençlerin huzuru
na getir ilmesini ister. Bunu duyan Dio
medes arkadaşlarına kralın emrini ha
ber verir ve onlar ilahi lutuf neticesinde 
derin bir uykuya dalarlar. Gençleri bula
mayan Decius babalarını çağırtır ve on
ların Anchilus dağındaki mağaraya sak
tandıkiarını öğrenir. Bunun üzerine diri 
diri gömülmeleri için mağaranın girişi
nin büyük kayatarla kapatılmasın ı em
reder. Theodore ve Rufınus adlı iki hı
ristiyan, genç şehidlerin hikayesini ma
deni bir levhaya yazıp mağarayı kapa
tan kayaların altına koyar ( başka bir ri
vayete göre mağara kapanmadan önce bir 
hıri stiyan , hadisenin mahiyetini yazdığı 

bakır bir levhayı içeriye atar). 307 yıl sonra 
( 158, 197, 353 yıl rivayetleri de vardır) im
parator Il. Theodosius zamanında ( 40 ı -

450), papaz Theodore öncülüğünde ölüm
den sonra dirilişi inkar eden bir akım 
baş gösterir. Hıristiyanlığı kabul eden 
imparator bundan son derece rahatsız 
olur. Bu sırada Tanrı, mağaranın bulun
duğu bölgenin sahibi Adolius'un hatırı

na sürüleri için bir ahır yapma fikrini 
getirir. Bu maksatla mağarayı kapatan 

ASHAB - ı KEHF 

taşlar kullanılır ve mağara yeniden açı

lır. Tanrı gençleri uyandırır. Onlar sade
ce bir gece uyuduklarını zannetmekte 
ve Decius tarafından öldürüleceklerini 
düşünmektedirler. Önceden olduğu gibi 
Diomedes tekrar şehre gider. Şehrin ka
pıları üzerinde haç görünce çok şaşırır 

ve yoldan geçen birine bu yerin gerçek
ten Efes olup olmadığını sorar. Gördük
lerini arkadaşlarına bildirmek için sabır
sızlanır, fakat daha önce, yanında bulu
nan ve Decius dönemine ait olan paray
la yiyecek almak ister. Satıcı ve esnaf 
bu eski parayı görünce gencin hazine 
bulduğunu zannederler ve bu hazineyi 
paylaşmayı düşünürler. Bu haber yayı

lınca pek çok insan toplanır. Diomedes 
ise tanıdık var mı diye şaşkınlık içinde 
topluluğa bakar. Şehrin papazı ve vali 
onu sorguya çekerler. O da başlarından 
geçeni anlatır ve arkadaşlarını görmele
ri için onları mağaraya davet eder. Efes
liler tepeye tırmanırlar ve gençler in hi
kayesini anlatan iki kurşun levha bulur
lar. Daha sonra mağaraya giren halk 
gencin arkadaşlarını sağ ve sakin bir 
vaziyette görür. Theodosius'a haber ve
rilir, o da mağaraya gelir. Gençlerden 
biri (Maximilian veya Achillides). yeniden 
diritmenin gerçek olduğunu göstermek 
için Tanrı'nın kendilerini derin bir uyku
ya yatırdığını ve kıyametten önce dirilt
tiğini söyler. Daha sonra gençlerin hep
si ölüm uykusuna yatar ve oraya bir ba
zilika yapılır (ERE, XI, 428). 

Hıristiyan kaynaklarına göre hadise 
Efes'te cereyan etmiştir (DACL, XV 1 ı , s. 
1254). 1926'da Avusturya Arkeoloji Ens
titüsü tarafından bölgede yapılan kazı
lardan sonra, Panayırdağı'nın doğu ya
macında bulunan kalınttiarın V. yüzyılın 
ortalarında (II. Theodosius dönemi) onlar 
adına yapılan bazilikaya ait olduğu ileri 
sürülmüştür (Massignon, Opera Minora, 

lll, 121 - 122 ; DACL, XV/ 1, s. 1260-1 26 1) . 

Ancak Hıristiyanlık'ta yedi uyurlara nis
bet edilen başka yerler de vardır (Mas
signon, Opera Minora, lll , 134- 14 1 ). 

Efes' in yedi uyurlarının sayısı Grek
Batı geleneğinde de yedi olarak kabul 
edilmektedir. Jacques de Sarug'a nis
bet edilen ve Süryanice yazılan vaazda 
ise bu sayı sekiz olup (DACL, xv 1 ı , s. 
1256) isimleri hıristiyan kaynaklarında 

farklı olarak zikredilmiştir (a.e., XV 1 ı , 

s. 1255- 1256 ; Massignon, Opera Min o ra, 

III, 127 ; a. mlf., RE/, s. 102). 

Hıristiyanlarca, yedi uyurun İmparator 
l l. Theodosius·un saltanatının otuz seki
zinci yılında bulunduğu ve hadise VI. yüz-

465 



ASHAB- ı KEHF 

yılın başlarında çeşitli kaynaklarca bilin
diğine göre. İmparator Decius zamanın
da (250) uykuya daldıkları kabul edildiği 
takdirde, bunlar mağarada yaklaşık 200 
yıl kalmış olmalıdırlar. Bu süre 307 yıl 
kabul edildiği takdirde ise olay Decius'
tan çok önce vuku bulmuş olmalıdır. 

Yedi uyurlar kıssasının gerçek olup 
olmadığı Batı'da tartışı lmıştır. Olayın 

tarihiliğine ilk karşı çıkan Baronius'tur 
(ı 607) Tillemont ve Honigmann ise Efes'
te yedi bozulmamış cesedin bulunmasını 
tarihi bir gerçek olarak kabul etmekte
dir (Massignon, Opera Mina ra, lll, 121 ). Di
ğer taraftan Hıristiyanlık'taki yedi uyur
lar kıssasını ilk defa Süryaniler'in naklet
tiği, kıssanın ana hedefi olan ölüm son
rası dirilişin lV. yüzyılın ilk yarısından iti
baren Süryaniler arasında tartışıldığı göz 
önünde bulundurularak Hıristiyanlık'ta
ki bu kıssanın Doğu menşeli olduğu da 
ileri sürülmektedir (ERE, XI, 430). 

Ashab-ı Kehf kıssasının anlatıldığı 

Kur'an-ı Kerim'in on sekizinci süresine. 
bu kıssanın önemi dolayısıyla "Kehf" adı 
verilmiştir. Sürenin 9-26. ayetlerinde bil
dirildiğine göre, putperest bir kavmin 
içinde Allah' ın varlığına ve birliğine ina
nan birkaç genç bu inançlarını açıkça di
le getirip putperestliğe karşı çıkmış, taş

lanarak öldürülmekten veya zorla din 
değiştirmekten kurtulmak için mağara
ya sığınmışlardır. Yanlarındaki köpekle
riyle birlikte orada derin bir uykuya da
lan gençler muhtemelen 309 yıl sonra 
uyanmışlardır. Bu süre Kur'an-ı Kerfm'
de, "Onlar mağaralarında 300 yıl kaldı
lar, dokuz da ilave ettiler" şeklinde be
lirtilmektedir. 300 yıla 9 ilavesi, şemsi 
takvimle belirtilen sürenin karneri tak
vime göre ifadesi olmalıdır. Müfessirler
den bazıları. bu ayetteki ifadenin mese
leyi aralarında tartışan grupların sözü 
olduğu görüşünü benimsemekte. gerçek 
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Hz. lsa ile 
As h ab -ı Kehf' i 
tasvir 
eden bir 
minyatü r 
( Terceme-i 

Ci{rü 'l· 

c.gmi~ 

İÜ Ktp. , TY. 

nr. 6624, vr. 99 a) 

süreyi sadece Allah'ın bilebileceğini bil
diren ayetin de bunu gösterdiğini söy
lemektedir. 

Mağarada "bir gün kadar" uyudukları
nı sanan gençler. içlerinden birini gümüş 
bir para vererek yiyecek almak üzere 
şehre gönderirler. Böylece onların du
rumuna muttali olanlar Allah'ın vaadi
nin hak olduğunu ve kıyametin mutla
ka geleceğini anlarlar, mağaranın bu
lunduğu yere bir mescid yapmaya ka
rar verirler. 

Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'in sayısı 
hakkında ihtilaf olduğunu bildirmekte, 
köpekleriyle beraber dört veya altı ol
duklarına dair tahminleri "karanlığa taş 
atma" diye nitelendirmektedir (el-Kehf 
18/ 22) "Yedi kişiydiler, sekizincisi kö
pekleri idi" diyenler hakkında aynı ifade 
kullanılmadığına göre bu görüşün ger
çeğe daha yakın olduğu düşünülmüşse 
de onların sayısını Allah'ın bileceğini be
lirten ayet-i kerime, bu konuda fikir yü
rütmenin bir sonuç vermeyeceğini orta
ya koymaktadır. 

Kur'an'da mağaranın yeri bildirilme
mekte, ancak konumunun kuzey-güney 
istikametinde olduğu belirtilmektedir 
(el-Kehf 18/ 17) Olayın ne zaman vuku 
bulduğu ve gençlerin adları hakkında da 
bilgi verilmemektedir. Hadis kaynakla
rında zikredilmeyen Ashab-ı Kehf kıs
sası, tarih ve tefsir kitaplarında çeşitli 

rivayetler şeklinde geniş olarak nakle
dilmekte olup bu rivayetler ana hatla
rıyla hıristiyan kaynaklarındaki tasvirle
re uymaktadır. · Ashab - ı Kehf'in isimleri 
ise dokuz kişi olarak, fakat hıristiyan 

kaynaklarında olduğu gibi farklı şekil

de nakledilmekte (bk. Taberl, Tefsir, XV, 
133, 146) köpeklerine de "kıtmir" adı ve
rilmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf ile bir
likte anılan rakim hakkında kaynaklar
da birbirinden farklı görüşler yer almak
tadır. Bunun Ashab-ı Kehf'in içinde bu
lunduğu vadinin veya dağın yahut mem
leketlerinin, hatta köpeklerinin adı ol
duğunu iddia edenlerin yanında. onların 
adlarının veya maceralarının yazıldığı bir 
kitabe, bakır veya kurşun bir levha ol
duğunu söyleyenler de vardır. Buharide 
("Enbiya'", 52) rakimin kitabe olduğunu 
söyler. Bazı tarihçitere ve eJ-Müsned'
deki bir rivayete (IV, 274) göre Ashabü'r
rakim. Ashab-ı Kehf'ten başka kimse
lerdir. Nakledildiğine göre bunlar yağ
murlu bir günde bir mağaraya sığınmak 
zorunda kalan üç kişiydiler. Dağdan yu
varlanan bir kaya mağaranın ağzını ka-

Ashab-ı Kehf 
ve onları 
arayanları 

gösteren 
bir minyatür 

(Zübdelü't· 

tevarrh. 

TSMK, Hazine, 

nr. 1321, vr. 147b) 

payınca, hayatları boyunca yaptıkları en 
değerli birer iyil iği anarak bu sıkıntıdan 
kurtulmaları için Allah'a dua ettiler. Al
lah da dualarını kabul ederek on ları kur
tardı. Arap coğrafyacılarına göre ise ra
kim bir yer adıdır. 

Ashab-ı Kehf'in Hz. Isa'dan önce mi 
yoksa sonra mı yaşadığı. dolayısıy la han
gi dine mensup olduğu konusunda da 
bir açıklık yoktur. Kehf sOresinin nüzOI 
sebebi ile ilgili rivayete göre. Medine ya
hudileri. Kureyş müşrikleri tarafından 

akıl danışmak üzere kendilerine gönde
rilen Na dr b. Haris ile U kbe b. Muayt' a, 
üç şeyi Peygamber'e sormalarını tavsi
ye ederler; eğer bilirse gerçek peygam
ber olduğunu. aksi halde peygamber ol
madığını söylerler. Medine yahudilerinin 
Peygamber'e soru lmasın ı istedikleri ilk 
soru Ashab - ı Kehf'le ilgilidir. Bu sebep
le onların Hz. Isa' dan önce yaşadıkları 
ileri sürülmüştür. Nitekim Ebü'l-Hasan 
el-Maverdi bu gençlerin Hz. Isa'dan önce 
yaşadıklarını söylemektedir (Aclamü'n-nü

büuue, s. 36) Diğer taraftan rakim keli 
mesinin etimolojisinin de gösterdiği üze
re genel olarak bu kelime "yazılı belge
ler" anlamına geldiğine göre Kur'an'da
ki "Ashabü'I -Kehf ve'r-rakim"i, yazdık
larını mağaralarda muhafaza eden Es
senfler veya onların öncüleri olarak an
lamak da mümkündür. Çünkü Kur'an'da 
(ei-Kehf 18/ 21). onların bulundukları ye
re bir mescid yapıldığı ifade edilmekte. 
Essenfler de kendi mabedierine "mes
cid" demektedirler (Reuue Biblique, s. 
234). Kur'an-ı Kerim ise hıristiyan kili
selerini ve yahudi sinagoglarını ifade için 
mescid kelimesini kullanmamakta, on
ları "savami'". "biya·· ve "salevat" ola
rak zikretmektedir (el-Hac 22 / 40) Ay
rıca Ashab-ı Kehf kıssasında yiyecekler
le ilgili olarak kullanılan "ezka" ( .}jl) 



kelimesi (ei-Kehf ı 8/ ı 9) müfessirıere gö
re "helal " anıamındadır. EssenHer' in he
la! ve haram konusunda çok titiz olduk
ları, Tevrat ' ın yiyeceklerle ilgili hüküm
lerine sıkı sıkıya bağlı bulundukları kay
naklarda belirtilmektedir. Halbuki Hıris
tiyanlığa göre "ağızdan giren değil ağız
dan çıkan pistir". St. Paul'e göre ise "çar
şıda satılan her şey yenebilir" (! Korin
toslular'a. 10/ 25) . Bütün bunlar. Kur'an-ı 
Kerim'de kıssaları anlatılan "Ashabü'I
Kehf ve· r- ra kım " in Hıristiyanlık önce
si dönemde yaşadıklarını düşündürmek
tedir. 

Kıssanın geçtiği yerle ilgili olarak da 
çeşitli rivayetler mevcuttur. İspanya , Ce
zayir. Mısır. Ürdün, Suriye, Afganistan 
ve Doğu Türkistan'da Ashab-ı Kehf'e ait 
olduğu ileri sürülen mağara lar vardır. 

Anadolu'da ise Efes. Tarsus ve Efsüs 
(Arabissos. Afşin) olmak üzere üç yer gös
terilmektedir. Muhammed Teysir Zab
yan, Ehlü'l-Kehf adlı kitabında Ashab -ı 

Kehf'in Ürdün'de Arnman yakınlarında
ki bir mağarada bulunduğunun burada 
yapılan kazılarla kesinlik kazandığını ve 
birçok ilim adamının da aynı kanaatte 
olduğunu çeşitli vesikalarla ispata ça
lışmaktadır. Ancak Fahreddin er-Razf'
nin dediği gibi, Ashab-ı Kehf'in yaşadı
ğı zaman ve mekan hakkında bir nas 
bulunmadığına göre bunu kesin olarak 
bilmek mümkün değildir. Zaten Kur'an-ı 
Kerim'in takip ettiği metot gereği bu 
ve benzeri kıssalarda. verilmek istenen 
mesajı ikinci plana itecek ve kıssanın 

asıl gayeşini gölgeleyecek ayrıntı türün
den bilgilere yer verilmemiştir. Mağara
dakilerin kaç kişi oldukları. ne zaman 
ve nerede yaşadıkları ve kaç yıl uykuda 
ka ldı kları gibi alınacak ders bakımından 
önemli olmayan bilgilerden ziyade üze
rinde düşünülmesi, ibret alınması gere-

Ashab·ı Kehf 
camii · 
Tarsus 1 

i çel 

ken hususlar ön plana çıkarılmıştır. Ya
hudilik'te ve Hıristiyanlık'ta da var oldu
ğu ve Kur'an-ı Kerim'de özlü olarak tek
rarlandığı anlaşılan Ashab-ı Kehf kıssa
sıyla müminlere verilmek istenen me
saj. ana hatlarıyla. iman-küfür mücade
lesinin öteden beri hep var olduğu. ina
nanların her devirde zulme uğrarnaları
na rağmen batılın hakka asla galebe ça
lamadığı. samirniyetle iman edip inanç
larının gereğini yaşayanları Allah ' ın mut
laka başanya ulaştırdığı ve nihayet her 
şeyi yoktan var eden Allah ' ın insanları 

yeniden dirHtmeye muktedir bulunduğu
dur (ayrıca bk. KEHF SÜRESİ) 
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Riyad ı983 , s. ıı4-ı33 ; H. Leclercq, "Sept Dor
mants d'Ephese", DACL, XV/ ı, s. ı25ı -ı262 ; 
1. Guidi, "Seven Sleepers", ERE, Xl, 428·430 ; 
E. H. Vollet. "Dormants ILes Sept)", Gr.E, XIV j 
2, s. 939·940; "Seven Sleepers" , EAm., XXIV, 
6ıO; [Ed.], "Honi ha-Me'aggel", EJd. , VIII, 
964·965; F. Halkin. "Seven Sleepers of Ephe
sus", EBr. , xx, 270; A. J. Wensinck. "Eshabül
kehf", iA, IV, 371·373; Seyyid Abid Ahmed Ali, 
"As);ıabü'l - Kehf" , UDMi, ll, 827·832; R. Paret , 
"Aşhii.b al-Kahf", E/2 1Fr), 1, 7ı2·7ı3. 

~ İsMET ERsöz 

1 
ASHAB-ı MEDYEN 

ı 

L 
(bk. MEDYEN). 

_j 

1 
ASHAB-ı SUFFE 

ı 

L 
(bk. SUFFE). 

_j 

1 
ASHABÜ'l-ADL ve't-TEVHİD 

ı 

L 
(bk. MU'TEZİLE) . 

_j 

L 

L 

ASHABÜ 'I- FERAiz 

ASHABÜ'I-A'RAF 

(bk. A'RAF). 

ASHABÜ'I-ELF 
(....AI':i'ly~l) 

1000 ile 2000 arasında 
hadis rivayet eden 

sahabiler için kullanılan terim. 

_j 

_j 

Hadis rivayet etmekle tanınan sahabi
lerin ne kadar rivayeti bulunduğunu tes
bit etmek isteyenler. en fazla hadis ih
tiva etmesi sebebiyle Baki b. Mahled ·in 
eJ -Müsned'ini esas alm ı şlard ır . Bu ese
re göre 1 000 ile 2000 arasında rivaye
ti bulunan sahabiler Abdullah b. Abbas 
(ı 660 hadis) , Ca bir b. Abdullah (ı 540 ha
dis) ve Ebü Said el-Hudrf' dir 1 ı 170 ha
d is). Ancak bu sayılar muhtemel tek
rarlardan dolayı azalabileceği gibi diğer 
hadis kitapları dikkate a lındığında daha 
da artabilir. 
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ibnü'I-Cevzi. Telk:ihu {ühQnıi ehli'l ·eşer lnşr. 
Ali Hasan). Kah i re 1975, s. 362·363; M. Tayyib 
Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde TeLk il\· 
ler, istanbul 1959, s. 31 ; Muhammed Zübeyr 
Sıddiki. Hadis Edebiyatı Tarihi Itre Yusu f Ziya 
l<ava kçı). istanbul 1966, s. 44. 

~ ABDULLAH AYDINLI 

ASHABÜ'I -EYKE 
(~':i'ly~l) 

Kur'an-ı Kerim'de 
Hz. Şuayb'ın peygamber olarak 

gönderildiği bildirilen ve Ashab-ı Medyen 
olarak da anılan kavim 

L 

L 

(bk. MEDYEN). 

ASHABÜ'I-FERAiZ 
(~I_,.;Jiy~l ) 

İslam miras hukukunda 
belirli pay sahibi mirasçılar için 

kullanılan terim. 

_j 

_j 

Feraizin tekili olan farlza "belirli pay" 
demektir. Mirastaki payları ferdi siste-
me uygun olarak tek tek belirlenen mi-
rasçılara. "belirli pay sahibi mirasçılar" 

anlamında bu isim verilmektedir. Bu 
gruba giren mirasçılar on bir olup deği-
şik durumlara göre bunlar için kırk pay 
durumu ( kırk ha l) söz konusudur. Kitap. 
sünnet ve icma ile belirlenen bu on bir 
mirasçı ve pay durumları şöyledir: 
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