
ASA 

Yahudilik'te asa, birtakım mücizele
rin gerçekleşmesinde araç olduğu gibi 
aynı zamanda hükümranlık sembolü
dür. Nitekim Ahd-i Atik'te Mısır, Moab, 
Şam, Aşkelon krallarıyla ilgili olarak asa 
bu sembolik manasıyla da zikredilir (Ye
remya, 48/ 17 ; Amos, 1/ 5,8 ; Zekarya, 10/ 
ı 1 l ; ayrıca İran Kralı Ahaşveroş'un altın 
asasından bahsedilir (Ester, 4/ ll) . Ya
kındoğu kral portrelerinin hemen he
men değişmez özelliği olan asa İsrail'de 
de krallık sembolüdür. Tanrı İsrailoğul
ları'nın gerçek kralı olduğu için (1. Sa
muel. 8 / 7) onun da asası vardır (i şaya, 

30/ 31). Asa bir hükümranlık sembolü 
olarakAhd-i Atik'te birçok defa zikre
dilir. "Şilo gelinceye kadar saltanat asası 
Yehuda'dan, hükümdarlık asası da ayak
larının arasından gitmeyecektir" (Tekvin, 
49 1 ı Ol ifadesinde bu açıkça görülmek
tedir ve buradaki Şilo'yu Hz. Muham
med olarak yorumlayanlar vardır (Ab
dülahad Davüd, s. 49-59) Ahd -i Atik'in 
diğer yerlerinde de asa bu anlamda kul
lanılmıştır ( Say ı lar. 24 / 17 ; Ester, 4/ ll . 
5/ 2; Mezmur. 45/ 6, 110/ 2; Zekarya, 
10/ 11 ) 

İnciller ' de Hz. Isa havarilerine, İsrai
loğulları ' ndaki adetin aksine yolculuk 
esnasında asa almamalarını öğütlernek
te (Matta. 10/ 10 : Luka, 9/ 3). başka bir 
yerde ise sadece asa almalarını söyle
mektedir (Markos, 6/ 8) Ahd-i Cedid'de 
asanın dini-sihri fonksiyonu söz konusu 
değildir. Hıristiyan geleneğinde bir de 
piskoposların taşıdıkları asa (crosse) var
dır ki bu çobanların kullandıkları asanın 
bir başka şeklidir. 

İbn ManzOr'un açıklamalarına göre asa, 
deve çobanlarının taşıdığı bir gereç ola
rak İslam'dan önceki Araplar'da da kul
lanılmaktaydı (bk. U sanü 'l · 'Arab, "'asa" 
md .) Kur'an-ı Kerim 'de on ayette tekil 
şekliyle Musa'nın asası. iki ayette de ço
ğul şekliyle (ı s ıyy) Firavun'un sihirbazla
rının asaları zikredilmektedir. Bu ayette
r in birinde (Taha 20/ 18) Hz. Musa. elin
dekinin kendi asası olduğunu, onu des
tek olarak kullandığım, onunla yaprak 
silkeleyerek sürüsünü beslediğini ve da
ha başka işlerde kullandığım belirtir. MO
sa· nın asası bu alelade faydaları yanın
da ayrıca sihirbazlara karşı çeVik hare
ketli bir yılan (en -Nem i 271 ı O; ei-Kasas 
28 / 3 ll. taştan on iki kaynaklı su fışkır
tan (el- Bakara 2/ 60). suya vurunca Kı

zıldeniz ·i ikiye bölerek İsrailoğulları ·na 
geçit açan ( eş-Şua ra 26 / 63 ) ilahi kudre
tin tecelli ettiği mucizevi bir araçtır. Ba-
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zı kaynaklarda asanın cennetteki mer
sin ağacından geldiği, on zira uzunlu
ğunda yani Hz. Musa ' nın boyu kadar ol
duğu, çatallı ucunun gece karanlığında 
çevreyi aydınlattığı şeklinde bilgiler var
sa da muteber tefsirlerde bu r ivayetle
re önem verilmemiştir (bk. Razi, lll , 95 ; 
Elma lılı, ı. 365 ) 

Hadislerde asa kelimesi, çeşitli işler

de kullanılan bir gereç olması yanında, 
"Hz. Mü sa · nın mücizeli değneği" anla
mında da kullanılmıştır (bk. Buhari, "En
biya,,, 28 ; Müsned, ll , 392, 515. 535) E bO 
Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, 
ahir zamanda ortaya çıkacak olan dab
betü'l-arz* ın yanında Musa· nın asası
nın bulunacağı ve bununla müminlerin 
yüzlerini aydınlatacağı. Süleyman'ın müh
rü ile de kafirlerin burunlarına damga 
basacağı ve böylece müminle kafirin bir
birinden kolaylıkla ayırt edilebileceği be
lirtilmiştir (Tirmizi, "Tefsir", 28; Müsned, 

ll . 295. 49 1 ı Ayrıca Hz. Peygamber'in bir 
güç ve adalet timsali olarak asa taşıdı
ğını. cuma hutbesi okurken asaya da
yandığını bildiren hadisler de vardır (bk. 
İ bn Mace, "ikame" , 85; Ebü Davüd. " Şa

lat", 223, 243) Bu son uygulama Hz. Pey
gamber'den sonra da devam ettirilmiş
tir ( aş bk) 
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Iii Ö M ER F A RU K HARMAN 

D İ S LAM TARİHİ. Bugün birçokların
ca kabul edildiği gibi asanın önce dini
sihri. daha sonra siyasi veya adli kudret 
ve salahiyet timsali olarak kullanılması 
muhtemelen eski Mısır'da başlamış ve 
oradan Yakındoğu ülkelerine, sonra da 
eski Yunanlılar'a ve Romalılar' a geçmiş

tir. Homer' in tasvir ettiği Achaia baş
kanlarının da birer asaları vardı. Bu on
ların yalnız askeri hakimiyetlerinin de
ğil. adaleti yerine getirme yani hakimlik 
yapma yetkilerinin de timsalidir (Dares-

te. ll . 1-11 ı Eski vazolar üzerindeki ma
bud resimleri bunların da asaları oldu
ğunu göstermektedir. Hakimiyetin, eski 
kavimterin müşterek telakkilerine göre, 
ilahi bir menşeden geldiğ i düşünülecek 

olursa başlangıçta mabudlara mahsus 
olan asanın sonradan onun çeşitli kuv
vetlerinin ve tecellilerinin temsilcisi (pey
gamber. hükümdar. kahin. hakim, rahip gibi) 

olanlara intikal edeceği kolaylıkla anla
şılır. Esasen dini veya hukuki semboller. 
önceleri herhangi bir kudret ve yetkinin 
yalnız harici bir tezahürü. maddi bir gö
rünüşü mahiyetinde olmayıp başlı başı
na onu teşkil eden ve ona meşruiyet ve
ren şeylerdir. Onlara sahip olan kimse 
kudreti de doğrudan doğruya kendi eli
ne geçirmiş olur. İşte bu sembollerin In
celenmesindeki lüzum ve önem de bun
dan dolayıdır. Romalılar ' da asa birçok 
mabudlara ve özellikle Jüpiter'e mah
sus bir timsaldir. Bu da çok defa başın 

da mücessem bir. karta! tasviri bulunan 
fildişi bir asadır. İlk Roma krallarının 
Tarquinius Priscus'tan önce böyle kar
ta! başlı asa taşıyıp taşımadıkları bilin
miyar. imparatorlar da bunları taşırlar
dı. Sonraları ise asa konsüllere mahsus 
alametler arasına da girm i ştir. Asanın 

Germen hukukundaki sembolik mana
sı ve Batı Germanya 'da kazai kuwetin 
bir timsali gibi telakki olunduğu, İskit 
hükümdarlarının , kendilerine doğrudan 
doğruya Allah tarafından gönderilmiş gi
bi kabul edilen çeşitli hakimiyet alamet
leri arasında asanın da bulunduğu (bk 
Heredote 'tan naklen Frazer. s. 134 ; Ros
tovtzeff, s. 38. 44) düşünülürse bunun ma
hiyeti ve şümulü daha iyi anlaşılır. 

İslamiyet'ten önce Asya'daki Türk dev
letlerinde hükümdarlığa mahsus alamet
ler arasında asadan hiç bahsedilmez. 
Uzakdoğu medeniyeti çevresinde ve özel
likle bu kültürün en önemli ve eski tem
silcisi olan Cinliler'de de buna rastlan
maması bunun sebebini daha iyi açıkla
yabilir. Gerçi Çin'de Han sülalesi zama
nında , "kin-vu" adlı bir değnek taşıyan 
bir sınıf polis memurları vardı. Hatta 
Kotwicz, Orhun'daki bazı mezar heykel
lerinde görülen asaların bunları temsil 
ettiğini sanmıştı (Jaworski. s. 259. 265 ) 
Onu böyle bir düşünceye, Kültigin 'in ma
tem merasimine iştirak için gönderilen 
Çin heyetinin başındaki kimsenin "kin
vu generali " unvanını taşıması hususu 
sevketmişti. Halbuki Pelliot bunun doğ
ru olmadığını . kin-vu adının T'ang süla
lesi devrinde imparatorun has ordusu-



na mensup bir kıtaya verildiğini söyle
miştir. Ancak bu devirde sefirlerin elin
de "tsic " denilen bir nevi değnek (asa) 
bulunduğu , bunun ise sefaret heyetleri
ne mahsus bir alarnet olduğu bilinmek
tedi r. 740'ta Çin imparatorunun Taş
kent hükümdan Bagatur Tudun'a hiz
metlerine mü ka fat olarak yeni bir unvan 
verdiğini ve püsküller ile süslenmiş hal
kalı bir asa göndermiş olduğunu Chav
annes'den öğreniyoruz. Bütün bunlardan 
anlaşılabildiğine göre. asa Çin'de birta
kım memuriyetlere tahsis edilen ve ay
rıca imparatora tabi küçük hükümda
ra da taltif maksadı ile verilen bi r ala
mettir. 

Bilindiği üzere C. H. Becker, müslü
manlardaki asa yahut kadfb ve Hz. Pey
gamber tarafından kullanılan aneze ad
lı harbenin, menşeini eski Araplar'da ad
If yetkisi bulunan hakim hatipiere mah
sus bir alarnet olan asadan aldığını mey
dana koymuştu . Müslümanlar bu husus
ta nasıl Cahiliye geleneklerini devam et
tirmişlerse Cahiliye Arapları'nın da bir
çok eski kavimlerde mevcut eski bir te
lakkiye katıldıkları görülmektedir. 

Araplar'ın asa. aneze, kadib, mihcen 
ve mihsara gibi muhtelif adlarla anılan, 
uzunluk, kalınlık ve malzeme bakımın
dan birbirlerinden farklı baston ve so
palar kullandıkları görülmektedir. Hz. 
Peygamber'in de çeşitli maksatlarla kul
landığı bu nevi bastonları olduğu bilin
mektedir (bk KeWinf. ı . 82-83) ibn Şeb
be, Necaşf'nin Zübeyr b. Awam 'a bir 
aneze verdiğini, Zübeyr'in de onu Resü
lullah'a hediye ettiğini ve Resülullah ' ın 

bu anezeyi musallada sütre* olarak kul
landığını kaydeder. Zübeyr'in bu aneze
yi Uhud Savaşı'nda öldürdüğü bir müş
rikten ganimet olarak aldığı da r ivayet 
edilmiştir (İ bn Şebbe , ı . 140) Buharf de 
ibn Ömer'den naklen Hz. Peygamber'in 
anezeye karşı namaz kıldığını bildirmiş
tir (bk. "' İdeyn" , 14) Ayrıca ibn Sa'd, Bi
lal'in bayram günleri ile yağmur duası
na çıkıldığında Hz. Peygamber'in önün
de anezeyi taşıdığını kaydeder (bk. et
Tabakat, lll , 235 ) Ahmed b. Hanbel ' in 
el-M üsned'inde ise Hz. Peygamber'in 
bir asa taşıdığı. bu asaya dayanarak cu
ma hutbesi okuduğu . ashabın da asa 
kullandıkları rivayet edilmiştir (bk. IV, 
212, 22 1 ; VI. 28). Süyütf, asa kullanma
nın peygamberlerde görülen ortak bir 
uygulama olduğunu göstermek üzere 
el-İnbô. ' bi- enne'l- ' asô. min süneni'l
enbiyô.' adlı bir risale yazmıştır. 

Asa. Hz. Peygamber'e mahsus min
ber* ıe bir likte müslümanlarda hilafet 
sembolü olarak özel bir ilgi görmüş ve 
ikisine birden "üdeyn " adı verilmiştir. 

Nitekim şa ir Ferezdak hatem (mühür) ile 
birlikte minber ve asanın da halifelik ala
metleri olduğunu belirtmiştir ibk Dfuan, 

lll , 154; Lisanü'l- 'A rab, "'avd" md ) Hz. 
Peygamber'den kalan minber ve asanın 
Emevfler zamanında Medine'den Şam'a 
nakli için gösterilen gayretler (Taberf, ll , 
92). bunların islam ümmetinin başında 
bulunan hükümdarların kendilerini emf
rü'l -mü'minfn yetkisini tam olarak ka
zanmış saymaları için ne kadar önem 
taşıdığını . bunlara sahip olmakla haki
miyetlerine meşruiyet vermek istedikle
r ini açıkça göstermektedir. 

Yerini sonraları kılıca bazan harbeye 
bırakan asa yahut kadibin Emevfler. Ab
basfler ve Fatımfler'de halifeye mahsus 
en mühim bir alarnet gibi telakki edil
diğini görüyoruz. Mesela Hişam b. Ab
dülmelik halife olur olmaz Hz. Peygam
ber 'den kalmış mühür ile asayı resmi 
posta teşkilatı vasıtasıyla hemen getirt
miştir (Demombynes. VII / 1, s. 220) Ab
basf halifeleri alaylarında Emevfler'i tak
lit ederek elinde harbe bulunan büyük 
bir memuru kendi önlerinde yürütürler
di. Veliahtların yahut büyük emirlerin 
alaylarında da bu usule riayet edilirdi. 
Halife Mütevekkil, Hz. Peygamber'e ait 
olan anezeyi ele geçirdikten sonra alaya 
çıktığında önünde giden memura bunu 
taşıtıyordu (İ bnü ' I-Esir , VII , 85). Fatımi 

halifeleri ise alaylarında hilafet timsali 
olan kadibi ellerinde taşıyorlardı. Kalka
şendi, elmas ve inci ile süslenmiş bu 
kadibin bir buçuk "şibr" ( ka rı ş) uzunlu
ğunda olduğunu söyler (Şub/:ıu 'l- a 'şa, 

lll , 368) ibn Haldün'un Hz. Peygamber'e 
ait olan hırka (bürde) ile asayı Abbasi ha
lifelerinin başlıca hilafet t imsali olarak 
göstermesi (bk. Mukaddime, lll , 708) doğ

ru bir tesbittir. Buna karşılık Fatımfler'
de en önemli tirnsalin çetr (veya mizelle 
yahut kubbe) olduğunu G. Demombynes 
söylemektedir. 

Halifeliğe mahsus saltanat alametle
rinden birçokları , doğrudan doğruya ha
lifeler tarafından "mülükü't-tavaif" de
nilen ve içlerinde, mesela Selçuklu sul
tanları gibi kudretli imparatorlarda bu
lunan diğer islam hükümdarlarına ve
rildiği halde hilafet kadibinin yalnız ha
lifelere münhasır bırakılması bunun öne
mini gösteren bir vakıadır. Bağdat'ta 

Abbasi hazinesinde bulunan Hz. Peygam-

ASA 

ber'e ait kadib (aneze) ile hırkanın Sul
tan Sencer tarafından Müsterşid-Billah ' 

tan alındığını . sonradan Mukten zama
nında iade olunarak (535 1 11 4 1 ı Moğol 
istilasına kadar orada kaldığını Kalka
şendf'den öğreniyoruz (Subhu 'l-a 'şa, ı ı ı . 

270). Nitekim diğer islam ve Türk dev
letlerinde hakimiyet ve saltanat timsali 
olarak rastlanan çeşitli şeyler arasında 
(mesela taht. tae. külah, çetr. bayrak. kı lı ç. 

tıraz . nevbet. gaş iye vb .) asadan hiç söz 
edilmemektedir. Bağdat halifeliğinin Mo
ğollar tarafından kaldırılmasından sonra 
da islam hükümdarlarında asaya tesa
düf edilmemektedir. Mısır'ın fethinden 
ve mukaddes emanetterin istanbul'a ge
tirilmesinden sonra da Osmanlı padişah
larında böyle bir timsal görülmemek
tedir. 

Müslüman Türk devletlerinde hüküm
darıo sarayında hizmet edip merasim ve 
alaylarda önemli bir mevkileri olan dür
has adlı bir sınıf saray hadernesinin el
lerinde altın ve gümüşten asalar bulun
duğu ve bu asalara da aynı ismin veril
diği bilinmektedir. Selçuklu imparator
luğu· ndan başlayarak çeşitli Türk dev
letlerinde, Cengiz ve Timur sülalelerine 
mensup hanlıklarda, Hindistan'daki Ha
laç Sultanlığı ' nda dürbas. çavuş, yasa
vul, nakib gibi çeşitli adlar altında tesa
düf ettiğimiz bu saray hadernesinin el
lerinde altın veya gümüş asalar bulun
ması şart idi. Hükümdarlar veliahtları
na. sülaleye mensup prenslere, ara sıra 
da bazı büyük emirlere özel bir imtiyaz 
olarak, maiyetlerinde altın ve gümüş 
asalı haderne kullanmak yetkisini verir
lerdi (b k Nehavendi, 1, ı 25 ı 

Asanın bunların dışında eski Türk şa
manları (kam l arı ) ve sonraki müslüman 
Kırgız bahşıları tarafından da kullanıldı
ğını ve bir nevi dini-sihri'tesiri haiz mu
kaddes bir alet hükmünde olduğunu gö
rüyoruz. Ayrıca gezginci islam derviş
dilencilerinin de eskiden beri ellerinde 
türlü şekillerde asalar bulundurdukla
rını bilmekteyiz. iran ve Türk dervişleri
nin bu adetini bir yandan eski Türk Şa
manizmi'nin tesirine. diğer yandan da 
yalnız Uzakdoğu 'ya değil Orta Asya ve 
iran 'da kuwetli izlerine rastlanan Bu
dizm nüfuzuna bağlamak mümkündür. 

Osmanlılar döneminde Hz. Peygam
ber'in sünnetine uyarak yaşlıların ve ta
rikat ileri gelenlerinin asa taşıdıkları gö
rülmektedir. Özellikle Halvetiyye'nin Şa
baniyye kolunda şeyhterin asa taşıma
sı tarikat icaplarındandı (Pakalın . ı. 911 
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ASA 

Mevleviler'de çelik denilen, kol uzunlu
ğunda, parmak kalınlığında bir sopa kul
lanılırdı. Ayrıca çileye giren Mevlevf der
vişleri çilehanede başlarını yaslamak için 
mütteka veya muin adlı bir değnek bu
lundururlardı. Anadolu'daki bazı Şif grup
ların ise kızılbaşlığa giriş merasimlerin
de ve dini toplantılarında tank adını ver
dikleri ve yeşil kılıf içinde korudukları 
asaları vardır (Benekay, s. 120). İslam
Türk edebiyatında Hz. Musa'nın asası 

mOcizelere sebep olması, diğer asalar 
da uzunluğu, dayanak olması ve denge 
sağlaması gibi yönleriyle edebi unsur 
olarak kullanılmıştır. 

Dayanak olarak kullanılan bazı asala
rın üzerine hikemf sözler, cirit sporun
da kullanılan sapaların üzerine ise yiğit
lik ifade eden manzumeler yazıldığı da 
olmuştur. 
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mes funeraires turques d'apres tes sources 
chinoises", RO, IV ( 19261. s. 255-265 (Remar
ques Complementaires par W Kotwicz, s. 261-
2661: A. J. Wensinck. "Aneze", iA, 1, 433 ; G. C. 
Miles, "'Anaza", Ef2 (İng), 1, 482; A. Jeffery. 
"'Aşa", E/2 (İng.). ı, 680 ; a.mlf.- idare, "'Asa", 
UDMi, XIII, 357-359. 
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AS ABE 

(~1) 

İslam hukukunda miras bırakana 
doğrudan veya erkek vasıtasıyla 
bağlı bulunan mirasçılar için 

kullanılan fıkıh terimi. 

Asabe asıbın çoğuludur. Kelimenin kö
künde "sarmak, kuşatmak" manası var
dır; kavgada veya savunma sırasında 

yakın akraba kişinin etrafını sardığı , onu 
korumaya çalıştığı için bunlara asabe 
denilmiştir. Kelime çoğul olmakla birlik
te fıkıhta tek kişi için de kullanılır. 

Asa be İslam· dan önce, "baba tarafın
dan gelen erkek akraba ve erkek çocuk
lar" anlamında kullanılmıştır. Kur'an-ı 

Kerim' de asa be sınıfına giren mirasçı
lara ait hükümler vardır; ancak bu mi
rasçıları ifade etmek üzere asabe keli
mesi kullanılmamış, baba, çocuk, kar
deş gibi ifadelerle asabeye temas edil
miştir. Hz. Peygamber zamanından iti
baren ise diyet ve miras alan muayyen 
yakınlar için kullanılmıştır (bk. Buhar!, 
"Fera'iz", 15: Müslim, "Fera'iz", 15: Da
rimi, "Fera'iz", 28). 

Fıkıh ve feraiz kitaplarında asabe, "tek 
başına bulunduğu zaman mirasın tama
mını, belli Ilisseli mirasçılarla beraber 
bulunduğu zaman onlardan arta kalanı 
alan mirasçı" şeklinde tarif edilmiştir. 
Asabe olma vasfı verasetin en kuwetli 
sebebi olarak telakki edilmiştir; çünkü 
bu vasfı taşıyan mirasçı tek başına kal
dığı zaman bütün mirası alabilmekte
dir. Halbuki derece itibariyle başta bulu
nan ashabü'l-fen'liz* mirasçıları bu va
sıflarıyla mirasın tamamını alamamak
tadır. Asabenin mirasçı olması nassın 

(bk. en-Nisa 4/ ll, 176) işaret ve delaleti 
yanında icma ile de sabittir. 

İslam hukukçuları asabeyi, ölü ile olan 
ilgisinin mahiyet ve nevine göre kısırn
lara ayırmışlardır. 

A) Nesebiyye. Miras bırakana erkek va
sıtasıyla ve kan (nesep) bağı ile bağlı bu
lunan asabedir. Oğul ve oğlun oğlu gi
bi kendileri de erkek olanlara binefsihi, 
oğul yanında bulunan kız gibi, erkek kar
deşi sayesinde asabe olanlara bigayrihi, 
ölünün kızının yanında bulunan öz kız 

kardeşi gibi, belli şartlarda asabe olan
lara maa'l-gayr asabe denir. Asabe ile 
ilgili ayetlerin birincisi (en-Nisa 4/ ll), 
önce ölünün erkek ve kız çocuklarının 

ikili birli varis olacaklarını ifade etmek, 

sonra ana ve babasının belli paylarını bil
dirmek suretiyle nesebi asabe olan ço
cukların kalan mirası ikili birli alacakla
rına, bu arada kızın da oğul ile beraber 
bulunduğunda bigayrihf asabe olacağı

na işaret etmektedir. İkinci ayet (en-Ni
sa 4/ 176) ise erkek ve kız kardeşlerin 

asabelik vasıflarına delalet etmektedir. 
"Payları sahiplerine verin. geri kalan ise 
en yakın erkek varise aittir" (Buhar!, "Fe
ra 'iz", 5; Müslim, "Fera'iz", 2) mealinde
ki hadis de asabelik yoluyla varis olma 
hükmünün sünnetteki kaynağını teşkil 
etmektedir. Ölünün kızı yanında öz ve
ya baba bir kız kardeşinin asabe olma
sı, hadisiere ve sahabe uygulamasına 

dayanmaktadır (bk. Buhar!, "Fera'iz", 12: 
Şevkani, VI, 59 vd.) Nesep yoluyla asabe 
olan bu Oç grubun her biri kendi ara
sında da kısırnlara ayrılır. 

1. Binefsihi Asabe Olanlar. Bunlar mi
ras bırakanla akrabalık münasebeti (ci

hetü'l-karabe) bakımından dörde ayrılır. 

a) Oğulluk ilişkisi ile bağlı olanlar: Oğul
lar, oğulların oğulları ... b) Babalık iliş

kisi ile bağlı olanlar: Baba. onun baba
sı, onun babası ... c) Kardeşlik ilişkisi ile 
bağlı olanlar: Erkek kardeşler. bunların 
erkek çocukları , çocukların erkek çocuk
ları ... d) Amcalık ilişkisi ile bağlı olanlar: 
Amcalar. bunların erkek çocukları. .. Bi
nefsihf asabe olan bu dört çeşit akraba 
yukarıdaki sıraya göre varis olurlar. Me
sela oğul varken baba -asabelik vasfı 
ile - varis olamaz. Aynı sırada olanlar bir 
araya gelirse yakınlık derecesine bakı
lır; mesela oğul varken torun varis ola
maz. Aynı derecede olanlar bir arada 
bulunursa akrabalık bağının kuweti göz 
önüne alınır; öz olanlar bir yönden üvey 
olanlardan önce varis olurlar. 

2. Bigayrihi Asabe Olanlar. Bunlar ya
kınlık derecesi ve kuweti bakımından 
eşit olan "birlikte erkek ve kadın" asa
bedir ve dört grupta toplanırlar. a) Ölü
nün oğlu ile beraber bulunan kızları. b) 
Oğlun oğlu veya bunun oğlu ... ile beraber 
bulunan oğul kızları. Bu grupta kız taru
nun varis olabilmesi başka türlü müm
kün olmuyorsa, kendisinden daha aşağı 
derecede bulunan erkek torun ile de 
asabe olabilir. Mesela oğlun kızı, oğlun 

oğlunun oğlu ile varis olur. c) Öz erkek 
kardeş ile beraber bulunan öz kız kar
deşler. d) Baba bir erkek kardeş ile bir
likte bulunan baba bir kız kardeşler. 

3. Maa'l-gayr Asabe Olanlar. Bunlar da 
iki grupta toplanmaktadır. a) Kızlar ve
ya oğul kızları ile beraber bulunan öz 


