
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-
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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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~ 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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~ 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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