
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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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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ASHABÜ'I-FERAiz 

1. Koca (zevc). a) Ölenin (miras bıraka
nın) çocukları veya oğlunun ... oğlu veya 
kızı ile birlikte bulunduğunda terikenin 
dörtte birini alır. Ölenin kızından füru • u 
burada dikkate alınmaz. b) Bunlar bu
lunmadığında yarısını alır. 

2. Karı (zevce). a) Ölenin çocukları ve
ya oğlunun ... oğlu veya kızı ile birlikte 
bulunduğunda sekizde bir alır. b) Bun
lar bulunmadığında dörtte bir alır. Zev
ce birden fazla ise her iki durumda be
lirlenen payı aralarında eşit olarak bö
lüşürler. 

3. Baba. a) Ölenin oğlu ve oğlunun er
kek fürüu ile birlikte bulunduğunda al
tıda bir alır. b) Ölenin kızı veya oğlunun 
kızı veya oğlunun ... oğlunun kızı ile bir
likte bulunduğunda altıda bir ve ilave 
olarak asabe* sıfatıyla ashabü'l-feraiz
den artanı alır. c) Bu iki grup mirasçı 
bulunmadığında asabe olur. Başka mi
rasçı yoksa terikenin tamamını, varsa 
bunlardan artanı alır. 

4. Anne. a) Ölenin çocukları veya oğlu
nun ... oğlu veya kızı yahut ölenin birden 
fazla erkek veya kız kardeşiyle birlikte 
bulunduğunda altıda bir alır. b) Ölenin 
babası ve eşi ile birlikte bulunduğunda 
eşten artanın üçte birini alır. Bu du
rumda baba asabe olarak geriye kalanı 
alır. c) Bu iki grup mirasçı bulunmadı
ğında bütün terikenin üçte birini alır. 

s. Dede. Burada ashabü'l-feraiz ola
rak pay sahibi olan dede, ölenin babası
nın babası veya onun babasıdır. Bunla
ra "sahih dede" denir. Annenin babası 
gibi, ölen ile arasına kadın giren dedeye 
ise "fasid dede" denir ve miras hukuku 
bakımından zevi'l -erham* grubu için
de mütalaa edilir. Baba sağ değilse de
de onun yerine geçer. Böylece dedenin 
dört hali vardır. ilk üç hali babanınkiyle 
aynıdır. Dördüncü hal babanın sağ ol
ması halidir ki bu durumda dede mi
rasçı olamaz. 

6. Kız. a) Ölenin oğlu olmayıp bir kızı 
varsa terikenin yarısını alır. b) Aynı du
rumda iki veya daha çok kız varsa, üçte 
ikiyi aralarında paylaşırlar. c) Ölenin oğ
lu varsa kız asabe (bigayrihi asabe) olur. 
Ashabü'l-feraizden artanı oğul iki. kız 

bir hisse almak üzere paylaşırlar. 

7. Oğlun kızı. Ölenin kızı bulunmayınca 
oğlunun kızı onun yerine geçer. Bu du
rumda: a) Ölenin oğlu veya kızı bulun
maz da oğlunun bir kızı bulunursa teri
kenin yarısını alır. b) Aynı durumdaki 
oğlun kızı birden fazla ise. üçte ikiyi ara
larında eşit olarak paylaşırlar. c) Ölenin 

468 

oğlu bulunmaz da oğlunun kızı ölenin 
bir kızı ile birlikte bulunursa altıda bir 
alır. d) Aynı durumda ölenin birden faz
la kızı varsa oğlun kızı mirasçı olamaz. 
e) Ölenin oğlu olmayıp da onun oğul ve 
kızları beraber bulundukları takdirde 
müşterek asabe olurlar ve ashabü'l-fe
raizden artanı ikili birli paylaşırlar. f) 
Oğlun kızları oğul ile birleştiklerinde mi
rasçı olamazlar. 

8. Ana baba bir kız kardeş. a) Bir tane 
ise terikenin yarısını alır. b) İki veya da
ha çok iseler üçte ikiyi paylaşırlar. c) 
Ölenin ana baba bir kız kardeşi aynı du
rumdaki erkek kardeşiyle birlikte bulu
nurlarsa müşterek asabe olurlar ve as
habü'l -feraizden artanı ikili birli payla
şırlar. d) Ölenin kızı, oğlunun kızı ve oğ
lunun ... oğlunun kızı ile birlikte bulunur
larsa asabe olur, kalanı alırlar. e) Öle
nin oğlu , oğlun oğlu, babası veya sahih 
dedesi ile birlikte bulunurlarsa mirasçı 
olamazlar. 

9. Baba bir kız kardeş . Ana baba bir kız 
kardeş bulunmazsa baba bir kız kardeş 
onun yerini alır. a) Bu durumdaki kız 

kardeş bir tane ise terikenin yarısını 

alır. b) Birden fazla iseler üçte ikiyi eşit 
olarak paylaşırlar. c) Bu durumdaki kız 
kardeş bir tane ana baba bir kız kardeş
le birlikte bulunurlarsa altıda bir alır. d) 
Ana baba bir kız kardeş birden fazla ise 
baba bir kız kardeş mirasçı olamaz. e) 
Baba bir kız kardeş baba bir erkek kar
deşle birlikte bulunurlarsa müşterek 

asabe olurlar, kalanı ikili birli paylaşır
lar. f) Ölenin kızı veya oğlunun kızı ile 
birlikte bulunursa asabe olur ve kalanı 
alır. g) Ölenin oğlu. oğlunun oğlu ... , ba
bası , dedesi, ana baba bir erkek kar
deşleri, asabe olan ana baba bir kız kar
deşleriyle beraber bulunurlarsa mirasçı 
olamazlar. 

10. Ana bir kardeşler. a) Bir tane ise 
altıda bir alır. b) Birden fazla iseler te
rikenin üçte birini erkek kadın ayırımı 
yapmaksızın eşit olarak paylaşırlar. c) 
Ölenin oğlu, kızı, oğlunun oğlu veya kızı, 
babası, dedesi ile birlikte bulunurlarsa 
mirasçı olamazlar. 

11 . Nine. Buradaki nineden maksat 
araya gayri sahih dede girmeyen anne 
veya baba tarafından büyük annedir. 
Babanın annesi veya onun annesi, an
nenin annesi veya onun annesi gibi ki 
bunlara sahih nine denLr. Araya fasid 
dede girmesi halinde o nineye fasid ni
ne denir ve miras hukuku bakımından 
zevi 'l -erham arasında mütalaa edilir. a) 
Mirasçı oldukları durumlarda altıda bir 

alırlar. Nine birden fazla ise bunu eşit 
olarak paylaşırlar. b} Nine ana ile bera
ber bu lunursa veya baba ve dededen 
nineler baba veya dede ile birlikte bulu
nurlarsa mirasçı olamazlar. Bunun gibi 
yakın derecedeki nine uzak olanı miras
tan düşürür. 
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Iii HAMDİ D öNDÜREN 

ASHABÜ'l-FİL 

(bk. FİL SÜRESİ). 

ASHABÜ'l-HADiS 

(bk. EHL-i HADiS). 

ASHABÜ'l-HİCR 

(bk. HİCR). 

ASHABÜ'l-KARYE 
(~_,.;;lk.,..>~l) 

Kur'an-ı Kerim'de 
bir sayha ile helak edildikleri bildirilen 

kasaba halkı. 

1 
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"İnsanların toplandığı yer" manasma 
gelen karye, köy veya küçük kasaba gi
bi yerleşim merkezlerini ifade etmekte
dir. Ancak bu kelime Kur'an-ı Kerim'de, 
Mekke ve Kudüs dahil olmak üzere bü
yük şehirler için de kullanılmaktadır. Bu
na göre "ashabü'l-karye" tabiri ile bir 
yerleşim merkezindeki insanlar kaste
dilmektediL Kur'an-ı Kerim. Ashabü 'l
karye 'ye iki peygamber (mürsel) gönde
rildiğini, halkın onları dinlememesi üze
rine üçüncü bir peygamber daha görev
lendirildiğini, fakat onlara bölge halkın
dan sadece bir kişinin iman edip kendi
lerini savunduğunu ve halka da inan
malarını tavsiye ettiğini. neticede Allah 
elçilerine karşı koymanın cezası olarak 
bu karye halkının müthiş bir sesle (say
ha*) helak edildiğini bildirmektedir ibk. 
Yasin 36/ ı 3-29) 

Ashabü 'l-karye'nin kimler olduğu. han
gi şehirde oturdukları, kendilerine gön
derilen elçilerin ve iman eden şahsın 


