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Mecmua ad› alt›nda yay›mlanm›fl
eserde, Eshâbü’l Kehef’in hikâyesi flöyle
anlat›l›r:

Kur’anda Kehef Suresinde 307 sene
uyuyanlar›n Hikâyesidir.

Yedi yi¤it idiler. Efesus flehrinde
otururlard›. fiehrin bir padiflah› vard›.
Ad›na Dakyanus derlerdi. Tanr›l›k gü-
derdi, kendine tapt›r›rd›. Tapm›yanlar›
atefle att›r›rd›, müflrik bir padiflaht›.
Dakyanus’un flerrinden korkarlard›.

fiehrin kap›s›nda bir put vard›. Pu-
ta secde etmeyen flehre giremezdi. Bir
gün Kudüs taraflar›ndan bir kifli geldi,
flehre girmek istedi.

- Puta secde et, sonra gir, dediler.
- Etmem, dedi, flehre girmedi, kap›

d›fl›nda bir hamam vard›, hamama iflçi
durdu. O gün hamamda meymenet gö-
rüldü. Bu kifli iyi bir kifli idi, gündüzleri
oruç tutard›, ibadet ederdi.

Hamama flehir ulular›n›n o¤ullar›

gelirdi. Bu er kifli ile konuflurlard›. Bir
gün hamama Dakyanus padiflah›n o¤lu
geldi, yan›nda uygunsuz bir kad›n getir-
di, soyup hamama sokmak istedi. Ha-
mamc› kabul etmedi. Ulu kiflilerin o¤ul-
lar› da hamamc›dan yana oldular. Padi-
flah›n o¤lu hamamc›ya sövdü, Ulu kiflile-
rin o¤ullar›na da sövdü, Zor kulland›,
Kad›n› soydu, hamama soktu, ard›ndan
kendi de girdi. Bunlar› hamamda kan
tuttu, öldüler. Dakyanus haber al›nca at-
lad›, hamama geldi, sordu: “O¤lum ne-
den öldü” diye.

- Hamamda kan tuttu, ikisi de öldü
dediler. ‹nanmad›. Ulu kiflilerin o¤ullar›-
n› öldürecek oldu. fiehir ahalisi bafl kal-
d›r›r diye korktu. Yi¤itlere iliflmedi.

Dakyanus, y›lda bir flenlik yapard›.
fiehir ahalisini puta secde ettirirdi. O y›l
gene flenlik yapt›. Ahali secde etti. Ulu
kiflilerin o¤ullar› secde etmedi. Bunlar
alt› yi¤ittir. Dakyanus sordu:
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- Niçin secde etmezsiniz?..
Eshabi Kehef’in ulular› Mekselîna

idi. Padiflaha karfl›l›k verdi:
- Sen bize bir nesneye secde edin di-

yorsun. O nesneyi insan yapm›flt›r. ‹nsa-
n›n yapt›¤› Tanr› olmaz. Biz Tanr›ya sec-
de ederiz dedi. 

Dakyanus sordu:
- O halde sizin Tanr›n›z kimdir? de-

di. Mekselîna karfl›l›k verdi:
- Bizim tanr›m›z yerlerin ve gökle-

rin tanr›s›d›r. Biz ondan gayri tanr› bil-
meyiz dedi.

Bunu duyunca Dakyanus emir ver-
di:

- Bu kiflileri zindana at›n, yar›na
kadar düflünsünler. ‹mana gelirlerse
koyverin, gelmezlerse atefle at›n, ac›
içinde ölsünler, dedi.

O gece bu alt› yi¤it zindandan ç›k›p
kaçt›lar. Karanl›kta nereye gideceklerini
bilmiyorlard›. Da¤ yolunu tuttular. Yol-
da bir çobana rastlad›lar. Çoban sordu:

- Ey yi¤itler, nedir bu sizdeki hal?
Bu kadar neden korktunuz? Dedi.

Söylemediler. Çobandan ekmek is-
tediler. Çoban ç›kard›, ekmek verdi. Ge-
ne sordu:

- Nedir bu sizdeki korku? Bana söy-
leyin. Size benden ziyan gelmez dedi.

Çobana yemin verdirdiler. Çoban
söylemem diye yemin etti. Bunun üzeri-
ne bafllar›ndan geçeni anlatt›lar. Çoban-
dan gizlenecek yer sordular. Çoban on-
larla birlik oldu. Yehlus Da¤›n›n yolunu
tuttular. Çoban›n bir köpe¤i vard›. Ad›na
K›tmîr derdi. Arkalar›na düfltü. Çoban
bunlar› Yehlus da¤›nda bir ma¤araya
iletti. Köpek de girmek istedi. Köpe¤i
kovdular. Ma¤arada havlar, arayanlara
haber verir diye korktular. Köpe¤e tafl
att›lar. Köpek gitmedi, pefllerini b›rak-
mad›, ma¤araya girecek oldu. Köpe¤e
tafl vurdular. O zaman köpek dile geldi:

- Ey yi¤itler, beni niçin tafllars›n›z?
Bana niçin vurursunuz? Beni niçin ay›r-
mak istersiniz? Sizin flimdi arad›¤›n›z›
ben çoktan buldum. Sizin flimdi ermek
istedi¤iniz s›rra ben çoktan erdim. B›ra-
k›n beni. Ben de sizinle geleyim, ma¤a-
rada sizinle kalay›m.

Eshab› Kehef, köpe¤in konuflmas›n-
dan hayrete düfltüler. Vurduklar›na pifl-
man oldular. Ma¤araya girdiler korkula-
r› azald› bu ma¤araya Râk›m derlerdi.

Eshab› Kehef yedidir. Birincisinin
ad› Yemlîhâ’d›r. Eshab› Kehef’in ulusu-
dur. Dakyanusa karfl› gelen yi¤it budur.
‹kincisinin ad› Mislînâ’d›r. Üçüncüsü-
nün ad› Mekselînâ’d›r. Eshab› kehefin
en küçükleridir. Dördüncüsünün ad›
Mernûfl’dur. Beflincisinin ad› Deber-
nufl’dur. Alt›nc›s›n›n ad› fiazenufl’dur. Bu
çoband›r. Yedincisinin ad› Kefefltatay-
yufl’dür. Sekizinci K›tmîr.

Yemlîhâ onlara hizmet ederdi. K›l›k
de¤ifltirip flehre giderdi, yiyecek içecek
getirirdi. fiehirde olup bitenleri dinler
anlard›, gelir ma¤aradakilere haber ve-
rirdi.

Dakyanus padiflah zindandan ka-
çan gençlerin babalar›n› sorguya çekti.
Nereye gizlendilerse aray›n bulun. Ara-
y›p bulmazsan›z kendinizi ölmüfl bilin
dedi.

Dakyanus padiflah dellâl ba¤›rtt›.
Asker toplad›, kaçanlar› aramaya ç›kt›.

Yemliha bunu haber ald› kofltu. Ma-
¤araya geldi. Dakyanus’un aramaya ç›k-
t›¤›n› haber verdi. Eshab› Kehef yemek-
lerini yediler. fiaraplar›n› içtiler. Yemek-
ten sonra derin bir uyku bast›. Uyudu-
lar, kald›lar. Köpek de uyudu. Ma¤ara-
n›n kap›s›na yatt›, ön ayaklar›n› uzatt›.
Bafl›n› ayaklar›n›n üstüne koydu, uyku-
ya vard›.

Dakyanus ma¤araya geldi. Dakya-
nus’un bir veziri vard›. Ad›n› Nazeryus
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derlerdi. Padiflah bu veziri çok severdi.
Ona son derece itimat ederdi. Dakya-
nus’un bütün serveti Nazeryus’un elinde
idi. Bütün hazinelerin anahtarlar› bu ve-
zirde idi. Dakyanus Nazeryus’a dedi:

- Ey vezir? Ma¤araya gir bak. Ara-
d›klar›m›z orada ise gel bana haber ver.

Nazeryus ma¤araya girdi, bakt›.
Eshab› Kehef ma¤arada idi. Hepsi yat-
m›fllard›. Gözleri aç›kt›. Vezir seslendi
seslendi, sesini duyuramad›, Eshab› Ke-
hef’i uyaramad›. Nazeryus vezir iyi kifli
idi. Geldi, Dakyanus’a haber verdi:

- Arad›klar›n›z ma¤arada. Lâkin
hepsi de açl›ktan, susuzluktan ölmüfl,
dedi. 

Dakyanus ma¤aran›n kap›s›n› s›k›
s›k› kapatt›rd›.

Vezir Nazeryus bunun Allah›n bir
hikmeti oldu¤unu anlad›. Eshab› Kehe-
fin bir gün gelip uyanacaklar›n› düflün-
dü. Ma¤aran›n içine bak›rdan bir levha
ast›rd›. Levhan›n üzerine bu yi¤itlerin
kim olduklar›n›, hangi padiflah devrinde
yaflad›klar›n› yazd›rd›. 4 A¤ustos günü
uykuya yatm›fllard›. Levhaya bu tarihi
de kazd›rd›. Ma¤aran›n kap›s›n› iyice ör-
dürdü.

Ma¤aran›n kap›s› kuzeye bakard›.
‹çine günefl girmezdi. Yatanlar› rahats›z
etmezdi. Rakîm ma¤aras›na kuzey rüz-
gârlar› girerdi. Havas› serindi, temizdi.
Haftada bir kere gökten bir Melek iner,
Eshab› Kehef’i sa¤dan sola çevirirdi.
Topra¤a gelen yerleri çürümezdi. Eshab›
Kehef’in gözleri aç›kt›, gözleri aç›k uyur-
lard›. ‹nsanlar korkard›. Ma¤aran›n bu-
lundu¤u yere gidemezlerdi. Çobanlar
korkular›ndan Yehlus da¤›na sürü süre-
mezdi. Ma¤arada tamam üç yüz yedi y›l
uyudular.

Eshab› Kehef’in uyanmalar› zaman›
yak›nken ma¤aran›n kap›s› aç›kt›. Bir
gün çoban›n biri Yehlus da¤›na sürü sür-

müfltü. Hava so¤uktu. Davarlar›n› gizle-
yecek yer arad›. Rakîm ma¤aras›na sok-
tu. Çoban ma¤aran›n içinde gözleri aç›k
uyuyanlar› görünce müdhifl korktu, Ma-
¤aradan ç›k›p kaçt›. 

Eshab› Kehef’in uyanmalar› çok ya-
k›nd›. Biraz sonra uyand›lar. Birbirleri-
ne:

- Ne kadar uyuduk ola? Diye sordu-
lar. Biri dedi:

- Uyuyal› bir gün oldu.
Biri dedi:
- Bir günü geçiyor. Zira yatt›¤›m›z

zaman günefl yukardayd›.
Yemlîhâ’ya:
- Karn›m›z ac›kt›. Git bize yiyecek

getir, yaln›z tetik dur, kendini belli etme,
bizi ele verme, dediler.

Yemlîhâ para ald›. Ma¤aradan ç›kt›.
Ma¤aran›n kap›s›n› bir acaip buldu. Ka-
p›da y›k›lm›fl bir duvar gördü. Yürüdü.
Yollar› yabanc› otlar kaplam›flt›. fiehrin
kap›s›na vard›. Kap›n›n önündeki put
kalkm›flt›. Putun yerinde bir kilise vard›.
Kilisenin üstünde bir haç iflareti gördü.

fiehrin hali harapt›. Evlerden yerli
yerinde olanlar vard›, velâkin insanlar
de¤iflmiflti. Aralar›nda bildik yoktu. K›-
l›k, k›yafet baflka idi. Yemlîhâ’y› da kim-
se tan›m›yordu. Yabanc› bir flehir gibiy-
di. “Bir gecede dünya ne kadar çok de¤ifl-
mifl” diye kendi kendine hayret etti.

Karn› ac›km›flt›. Bir ekmekçi dük-
kân›na girdi. Cebinden para ç›kar›p ek-
mekçiye verdi. Ekmek istedi. Ekmekçi
paray› eline ald›, evirdi, çevirdi.

- Bu para geçmez, bu para evvel za-
man paras›, dedi.

Yemlîhâ sordu:
- Bu para bu memleketin paras› de-

¤il mi? Niçin geçmez? Dedi.
Ekmekçi:
- Bu para büyük. fiimdiki paralar

küçük. Senin Para eski zaman paras›,
flimdi kimse almaz, dedi.
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Yemlîhâ dedi:
- Ben her gün bu paradan veriyo-

rum, ekmek al›yorum. Dün geçiyordu.
Bu gün nas›l geçmez? dedi:

Ekmekçi:
- Bu paray› sen bir yerde bulmufl-

sun, yahut define ç›karm›fls›n, dedi.
Yemlîhâ:
- Bu para geçer, dedi.
Ekmekçi:
- Bu para geçmez, dedi.
Bunlar böylece çeneleflirken ahali

topland›. Bafllar›na birikti. Yemlîhâ’n›n
k›yafetine flaflt›lar.

- Bu adam define bulmufl, Padiflaha
haber verelim, dediler.

Yemlîhâ bunu duyunca korktu. Yal-
vard›:

- Aman olsun haber vermeyin, Dak-
yanus beni öldürür, dedi.

Sordular:
- Dakyanus dedi¤in de kimdir? De-

diler.
Yemlîhâ dedi:
- Dakyanus bu flehrin padiflah›d›r.

Bu para onun paras›d›r dedi. 
- Dakyanus diye bir padiflah yoktur

bu flehirde. Üç yüz seneden fazla oluyor,
Dakyanus ad›nda bir padiflah gelmifltir.
Amma flimdi o adda bir padiflah yoktur,
dediler. 

Yemlîhâ’y› Efesus padiflah›n›n sara-
y›na götürdüler. Önce Kad›n›n yan›na ç›-
kard›lar. Kad› sordu:

- Defineyi nerede buldun?
Yemlîhâ karfl›l›k verdi:
- Ben define bulmad›m dedi.
Kad› üsteledi:
- Korkma. Bizim padiflah›m›zdan

sana bir kötülük gelmez. Defineyi nere-
de buldunsa söyle, dedi. Yemlîhâ:

- Ben define bulmad›m. Ben bu fle-
hirde oturan (Falan kesin) o¤luyum. Ba-
bam Ulu kiflidir. Ona sorunuz, dedi.

Kad›:
- O adda bir ulu kifli yoktur bu fle-

hirde dedi. Kad›ya fiatus derlerdi. fiatus
kad› Yemlîhâ’y› ald›, padiflah›n kat›na
götürdü, huzura ç›kard›.

Saltanat taht›nda genç bir padiflah
oturmufltu. Kad›:

- Ey Hükümdar. Biz bu adamla an-
laflamad›k. Siz anlaflabilirsiniz, dedi.

Yemlîhâ, bafl›ndan geçenleri bir bir
anlatt›. Memleket Ulular› toplanm›flt›.
Padiflaha dediler:

- Ey Hükümdar, efsanede “Dakya-
nus padiflah zaman›nda birkaç genç bir
ma¤araya kapan›p uyuyacaklar. Aradan
zaman geçecek. Vakti gelince uyanacak-
lar, diye anlat›l›r; bunlar o gençler olma-
s›n?” derler.

Bunun üzerine Padiflah saray hal-
k›n› yan›na ald›. Vezirini vüzeras›n› ar-
kas›na düflürdü. Yehlus da¤›na ç›kt›.
Yemlîhâ k›lavuzluk ediyordu. Rakîm
ma¤aras›na vard›lar. Yemlîhâ önce girip
durumu arkadafllar›na haber verdi. Es-
hab› Kehef Allah’a flükrederek secdeye
kapand›lar. Padiflah ma¤araya girdi.
Dakyanus’un veziri Nazeryus’un ast›rd›-
¤› 

levhay› okudu. Eshab› Kehef’in ah-
valini anlad›. Uykuya vard›klar› tarihi
hesaplad›lar. 

Üç yüz yedi y›l olmufltu.
Padiflah:
- Ya Eshab› Kehef! Diye ba¤›rd›. Es-

hab› Kehef bafllar›n› secdeden kald›rd›-
lar. Padiflahla maiyetini gördüler. Padi-
flah Eshab› Kehef’e yiyecek, içecek verdi.
Mekselîna dedi:

- Ey Hükümdar. Bizi kendi halimize
b›rak›n.

Padiflah ve maiyeti ma¤aradan ç›k-
t›lar. Onlar ç›k›nca Eshab-› Kehef tekrar
uykuya dald›. Bu uyku son uyku idi.

Padiflah Eshab› Kehef’e ipekli ke-
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fenler diktirdi. Alt›ndan ve gümüflten ta-
butlar yapt›rd›. Büyük bir cenaze töreni
haz›rlatt›. Eshab› Kehef’i defnettirdi.

O gece, Eshab› Kehef padiflah›n rü-
yas›nda göründü:

- Ey Hükümdar. Bizi ipekli kefen-
lerden ç›kar. Bizi alt›n ve gümüfl tabut-
lardan ç›kar. Biz Cennet kefenleri için-
deyiz” dediler.

Padiflah, ertesi günü onlar› ipekli
kefenlerden, alt›n ve gümüfl tabutlardan
ç›kard›. Eski elbiseleri içinde defnettirdi.
Ma¤aran›n kap›s›na bir de mabet yapt›r-
d›. 22 Ekim günü uyanm›fllard›. Her y›l
22 Ekim tarihinde tören yap›l›r oldu, Es-
hab› Kehef’ten flefaat umulur oldu. 

Eshab› Kehef, ‹sa Peygamber’in do-
¤umundan önce uyumufllar, ‹sa Peygam-
ber’in peygamberli¤inden sonra uyan-
m›fllard›r. Bu k›ssa insan›n öldükten
sonra tekrar uyanabilece¤ini ispat eder.
Haktaalâ her fleylere kadirdir. (Mecmua
1951: 13-27)

“307 sene uyuyanlar›n hikayesidir”,
aç›klamas›yla bafllayan efsaneleflmifl bu
hikay, Kur’an’da 18. sure olarak yer alan
Kehf Suresi’nde geçer. Surenin 9. ve 26.
ayetlerinde Eshâbü’l Kehf’ten söz edil-
mektedir. Hikayenin temellendirildi¤i
surenin ayetleri flöyledir: 

Rahman ve Rahîm Allah’›n ad›yla...
1. Hamd o Allah’a ki, kuluna Ki-

tap’›, kendisinde hiçbir e¤iklik ve çelifl-
me yapmaks›z›n indirdi.

2. Kat›ndan dosdo¤ru gelen aç›k bir
söz olarak indirdi onu. Ki, zorlu bir ifl ve 

olufl konusunda uyars›n ve bar›fla
yönelik hay›rl› ameller sergileyen mü-
minlere, kendileri için güzel bir ödül ön-
görüldü¤ünü mufltulas›n...

3. Onlar, o hal üzere sonsuza dek
kal›c›d›rlar.

4. Ve “Allah bir çocuk edindi” diyen-
leri uyars›n diye indirdi onu.

5. Ona iliflkin ne kendilerinin ilmi
vard›r ne de atalar›n›n. Söz olarak ne
büyüktür a¤›zlar›ndan ç›k›veren! Onlar
bir yalandan baflka fley söylemiyorlar.

6. fiimdi sen, bu söze inanmazlarsa,
belki de arkalar›ndan kendini eritircesi-
ne üzüleceksin.

7. Biz, yeryüzündeki fleyleri ona bir
süs yapt›k ki insanlar›, içlerinden hangi-
si amel yönünden daha güzeldir diye im-
tihan edelim.

8. Ve flu da bir gerçek ki biz, yeryü-
zündeki herfleyi bir kuru toprak haline
elbette getirece¤iz.

9. Yoksa sen o Ashab-› Kehf’i, ma¤a-
ra ve kitabe yâran›n›, bizim ayetlerimiz-
den, hayrete düflüren bir tanesi mi san-
d›n?

10. Hani, o yi¤it gençler o mara¤aya
s›¤›nd›lar da flöyle dediler: “Ey Rabbi-
miz, kat›ndan bir rahmet ver bize ve bi-
zim için bir ç›k›fl yolu lütfet iflimize”.

11. Bunun üzerine birçok y›l boyun-
ca ma¤arada onlar›n kulaklar› üzerine
a¤›rl›k vurduk.

12. Sonra onlar› dirilttik ki, iki
zümreden hangisinin kald›klar› süreyi
daha iyi hesap edebilece¤ini belilim.

13. Biz onlar›n haberlerini sana
do¤ru bir flekilde anlataca¤›z. fiu bir ger-
çek ki onlar, Rablerine iman etmifl bir yi-
¤itler gurubuydu. Ve biz de onlar›n hida-
yetini art›rd›k.

14. Kalpleriyle aram›zda bir ba¤
kurduk/kalplerini dayan›kl› k›ld›k. Kal-
k›p flöyle dediler: “Rabbimiz, göklerin ve
yerin Rabbidir. O’ndan baflka hiçbir ila-
ha yakarmay›z. Aksini yaparsak saçma
söz söylemifl oluruz”.

15. “fiunlar, flu kavmimiz O’ndan
baflka ilahlar edindiler. Onlar hakk›nda
aç›k bir kan›t getirselerdi ya! Yalan dü-
zerek Allah’a iftira edenden daha zalim
kim olabilir?!”
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16. “Madem ki onlardan ve Allah d›-
fl›ndaki tapt›klar›ndan yüz çevirip kena-
ra çekildiniz, hadi ma¤araya s›¤›n›n ki,
Rabbiniz size rahmetinden bir nasip
yays›n ve iflinizde size kolayl›k ve baflar›
sa¤las›n”.

17. Günefli görüyorsun: Do¤du¤u
vakit ma¤aralar›ndan sa¤ tarafa kayar,
batt›¤› 

vakit ise onlar› sol tarafa do¤ru ma-
kaslay›p geçer. Böylece onlar ma¤aran›n
genifl 

bofllu¤u içindedirler. Bu, Allah’›n
mucizelerindendir. Allah’›n k›lavuzluk
etti¤i, do¤ruyu bulmufltur. fiafl›rtt›¤›na
gelince, sen ona yol gösteren bir veli asla
bulamazs›n.

18. Sen onlar› uyan›kt›rlar san›rs›n;
oysaki onlar uykudad›rlar. Onlar› sa¤ ta-
rafa da sol tarafa da çeviririz. Köpekleri
de iki kolunu girifle uzat›p yaym›flt›r.
Onlar›n durumunu görseydin kesinlikle
onlardan yüz çevirip kaçard›n. Ve onlar-
dan içine mutlaka korku doldurulurdu.

19. ‹flte böyle! Onlar› dirilttik ki,
birbirlerine sorup dursunlar. ‹çlerinden
biri flöyle konufltu: “Ne kadar durdu-
nuz?” Dediler: “Bir gün yahut günün bir
parças› kadar” Dediler: “Ne kadar kald›-
¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir. Siz flimdi
birinizi bu gümüfl para ile kente gönde-
rin de baks›n; kentin hangi yiyece¤i da-
ha temizse ondan size bir r›z›k getirsin.
Ama nazik ve kurnaz davrans›n ki, sizi
kimseye fark ettirmesin”.

20. “Çünkü onlar sizi ellerine geçi-
rirlerse ya tafllayarak öldürürler yahut
da sizi kendilerinin milletine döndürür-
ler. O takdirde bir daha asla kurtula-
mazs›n›z”.

21. Böylece insanlar› onlar hakk›n-
da bilgilendirdik ki, Allah’›n vaadinin
hak, k›yamet saatinin de kuflkusuz oldu-
¤unu bilsinler. Çünkü onlar, aralar›nda

ma¤ara yâran›n›n durumunu tart›fl›yor-
lard›. “Onlar›n üstüne bir bina kurun”
dediler. Rableri onlar› daha iyi bilir. On-
lar hakk›nda görüflleri galip gelenlerse
flöyle dediler: “Üzerlerine mutlaka bir
mescit edinece¤iz”. 

22. “Üç kifliydiler, dördüncüleri kö-
pekleriydi” diyecekler. fiunu da diyecek-
ler: “Befl kifliydiler, alt›nc›lar› köpekle-
riydi”. Gayb› tafllamakt›r/bilinmeyen fley
hakk›nda at›p tutmakt›r bu. fiöyle de
derler. “Yedi kiflidirler, sekizincileri de
köpekleridir”. De ki: “Onlar›n say›s›n›
Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakk›nda
bilgisi olan, çok azd›r”. O halde, onlar
hakk›nda yüzeysel bir tart›flma d›fl›nda
hiçbir çekiflmeye girme. Onlar hakk›nda,
konuflup duranlardan hiç kimseye bir
fley sorma. 

23. Hiçbir fley için, “ben bunu yar›n
kesinlikle yapaca¤›m” deme.

24. “Allah dilerse” fleklinde söyleye-
bilirsin. Unuttu¤unda, Rabbini an. Ve
de: “Umar›m ki Rabbim beni, bundan
daha yak›n bir zamanda baflar›ya / ay-
d›nl›¤a ulaflt›r›r”.

25. Onlar, ma¤aralar›nda üç yüz y›l
kald›lar; dokuz da ilave ettiler.

26. De ki: “Onlar›n ne kadar kald›k-
lar›n› Allah daha iyi bilir. O’nun elinde-
dir göklerin ve yerin gayb›. Ne güzel gö-
rendir. O, ne güzel iflitendir. Onlar›n,
O’ndan baflka bir dostlar› da yoktur. Ve
O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez”.
(Öztürk 1998: 267-70).

Hikayede Yedi Uyurlar’›n Hz.
‹sa’n›n do¤umundan önce uyudu¤u ve
Hz. ‹sa peygamber olduktan sonra uyan-
d›klar› anlat›l›yor. Oysa, Eshab› Kehf ve
Zülkarneyn Hikayesi adl› eserde, ma¤a-
ra arkadafllar›n›n Hz. ‹sa’dan sonra uyu-
duklar› anlat›l›r (Sünbüllük 1943: 14).
Eshab› Kehif (Ma¤ara Sahipleri) adl›
baflka bir eserde ise anlat›lan hikayenin
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zaman› ‹sa’dan sonraya rastl›yorsa da
tarihin netli¤i söz konusu de¤ildir. Üze-
rinde anlafl›lan tarih, ‹.S. 309 y›llar›d›r.
Bu konuda ilgi çekici olan bir rivayet
flöyledir: H›ristiyan alimler Hz. Ali’ye bi-
zim kitab›m›zda Eshâbü’l Kehef üç yüz
sene uyudu deniliyor. Sizin kitab›n›zda
niçin üç yüz dokuz sene yaz›yor diye so-
rarlar. Hz. Ali, Sene-i fiemsiye ile Sene-i
Kameriye aras›nda her bir yüzy›l için üç
sene fark oldu¤u ve bu fark nedeniyle üç
yüz senede dokuz sene fazla olaca¤› ce-
vab›n› verir (Yücegönül 1966: 10-11). 

‹ncil’i inceledi¤imde, Yedi Uyurlar
ile ilgili herhangi bir bölüm bulamad›m.
Oysa ki üzerinde çal›flt›¤›m Türkçe kay-
naklar, bu hikâyenin tüm kutsal kitap-
larda yer ald›¤›n› iflaret ediyordu. Anka-
ra’daki Frans›z Kilisesi’ne giderek, Ra-
hip Jean ile yapt›¤›m görüflmede bana
aktar›lan bilgi Yedi Uyurlar’›n Tevrat ve
‹ncil’de yer almad›¤›, bu hikayenin Yu-
nan ve Suriye efsanelerinden yay›larak
ünlendi¤i, kutsal kitaplardan yaln›zca
Kur’an’da yer ald›¤› fleklinde olmufltur.
Bu aç›klama da kaynak olarak al›nd›¤›n-
da “Yedi Uyurlar, kutsal kitaplar›n ta-
mam›nda yer al›r” bilgisi yanl›fl sunul-
mufl bir bilgidir. Yedi Uyurlar yaln›zca
Kur’an’da 18. sure olan Kehf Suresi’nde
geçmektedir. Tevrat ve ‹ncil’de olay za-
man› ‹sa’dan sonra oldu¤u için yer alma-
yan Eshâbü’l Kehef hikayesi niçin
Kur’an’da yer alm›flt›r sorusuna flu riva-
yet ilginç bir yan›t oluflturur: Hz. Mu-
hammed, Hz. ‹sa’dan 622 sene sonra ‹s-
lam dinini yaymaya bafllam›flt›r. Kendi-
sine puta tapanlar, Yahudiler, ‹seviler,
Eshâbü’l Kehef hakk›nda soru sorarlar.
Allah, melek Cebrail arac›l›¤›yla ayetleri
gönderir ve burada hikaye k›saca yer al-
maktad›r (Sünbüllük 1943: 7-8).

Hikayenin dini kaynaklarda nas›l
yer ald›¤› konusundaki aç›klamalar›

yapt›ktan sonra halk›n anlat› gelene¤in-
de, yaflad›¤› co¤rafyada toplum yaflam›
üzerinde nas›l bir etkisi oldu¤una bak-
mak yerinde olacakt›r.

Hollanda’da haz›rlanm›fl olan ‹slam
Ansiklopedisi’nin Yedi Uyurlar madde-
sinde, H›ristiyan Bat›’da Efes’in Yedi
Uyurlar›’na, Arap literatüründe Eshâ-
bü’l Kehf denildi¤i anlat›l›r. Hikayeye
göre ‹mparator Decius, H›ristiyanl›¤›
kabul edenleri yok etmeyi giriflti¤inde,
bu dinin hak dini oldu¤una inanan yedi
genç Efes yak›nlar›ndaki bir ma¤araya
s›¤›nd›lar ve yüzy›llar süren mucizevi
uykular›ndan H›ristiyan imparator The-
deius, zaman›nda uyand›lar. Uyand›kla-
r› keflfedildikten sonra yeniden sonsuz
uykular›na dald›lar. Onlar›n dinlenme
yerleri alt›nc› yüzy›l›n bafl›ndan beri
kutsal kabul edilmektedir. Bu hikayenin
Yunan versiyonu en eski olan›d›r. Arap
edebiyat›nda geçen hikayeyi bilen Hz.
Muhammed’in kendi yaflarken yaz›ya
geçirtti¤i Kur’an’da bu hikayeye yer veri-
lir. Hikaye kiflilerinin üç, befl, yedi kifli
oldu¤u konusundaki görüfller farkl›d›r.
K›tmîr adl› köpe¤in kutsal say›lmas› da
göze çarpar. Bu isim baz› kaynaklarda
sekizinci kifli olarak da yer almaktad›r.
Efsane, Müslümanlar aras›nda yay›ld›k-
tan sonra çeflitli yerlerle ilgilendirilmifl-
tir. Do¤u Türkistan’da yapraklar›n üze-
rine Yedi Uyurlar’›n adlar›n›n yaz›lma-
s›yla fleytan›n kaç›r›laca¤› inanc› yayg›n-
d›r. Endonezya’da mektuplara resmi ka-
fle olarak K›tmîr’in ad›n›n yaz›lmas›n›n
nedeni kay›plardan korunman›n sa¤lan-
mas›d›r (‹slam Ansiklopedisi 1999: 249
81).

Türkiye’de ve di¤er ‹slam Ülkele-
ri’nde Eshâbü’l Kehef’in hangi co¤rafi
bölgelerde yer ald›¤›, Yedi Uyurlar’›n ya-
flad›¤› yerlerin çeflitlili¤i hakk›nda yap›-
lan araflt›rmalarda de¤iflik görüfller yer
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almaktad›r. Yedi Uyurlar’›n nerede yafla-
d›klar›, hangi halklar›n anlat›lar›nda
yer ald›¤› da araflt›r›lmas› gereken konu-
lard›r.

Enis Karakaya ve Selçuk Uygun’un
haz›rlad›¤› “Efes’te Yedi Uyurlar Mezar›”
adl› makalede Yedi Uyurlar’›n Kur’an’da
18. surenin 8. ve 25. ayetleri aras›nda
yer ald›¤› belirtiliyor. Oysa ki Yedi Uyur-
lar, Kur’an’›n 18. suresinde 9. ve 26.
ayetleri aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca
makalede yer alan; “kutsal kitaplar bu
öyküden de söz ederler,” aç›klamas›,
uzun zamand›r kullan›m al›flkanl›¤›
oluflturmufl yanl›fl bir bilgiyi aktarmak-
tad›r. Kutsal kitaplardan yaln›zca
Kur’an’da bu bilgiye yer verilmifltir. Ma-
kalede, Türkiye’de Yedi Uyurlar’›n yafla-
d›¤› yer olarak Tarsus yak›nlar›ndaki
antik Üfsüs flehri, Elbistan kasabas› ci-
var›nda Afflin’in 6 km bat›s›nda yer alan
Çobanp›nar› ma¤aralar›, Selçuk yak›-
n›ndaki Efesos flehri gösterilmektedir
(Karakaya ve Uygun 1989: 46-48).

Ercüment Melih Özbay’›n “Yedi
Uyurlar” adl› makalesinde yaflan›lan
co¤rafya olarak gösterilen yer Selçuk ve
Tarsus’tur (Özbay 1970: 3674).

Faruk Sümer’in Eshâbü’l Kehef (Ye-
di Uyurlar) adl› kitab›nda, ‹spanya’n›n
G›rnata flehri yak›nlar›ndaki Lofla kö-
yünde bulunan Eshâbü’l Kehef ma¤ara-
s›ndan söz edilmektedir. G›rnata yak›n-
lar›ndaki harabelerin de Dakyanus’un
flehrinden kalma oldu¤u söylenir. Ceza-
yir’in güneyinde Setif kasabas›n›n N’ga-
ous köyündeki yedi büyük kabrin Yedi
Uyurlara ait oldu¤u söylenir ve bu kabir-
lerin halk› kötülüklerden korudu¤una
inan›l›r. M›s›r’da Kahire yak›nlar›ndaki
Mukaddem Da¤›’nda bulunan ma¤ara,
Eshâbü’l Kehef ma¤aras› kabul edilmifl-
tir. Ürdün’de Amman’a yak›n olan bir
ma¤aran›n 10. yüzy›lda Er-Rakim ad›n›

tafl›d›¤› söylenmektedir. Suriye’de
fiam’›n güneyindeki Belka yöresinde
Husba köyü yak›n›nda bir ma¤aran›n
ad› Eshâbü’l Kehef’dir. Afganistan’da
Kâbil’in kuzeyindeki Meymene flehrinde
Eshâbü’l Kehef’e ait olan bir mescit oldu-
¤u bilinmektedir. Do¤u Türkistan’da
Turfan’›n 75 km do¤usunda Toyok deni-
len yerdeki ma¤ara ve cami Eshâbü’l Ke-
hef ad›yla an›lmaktad›r (Sümer 1989:
26-30).

Yedi Uyurlar’›n yaflad›klar› co¤raf-
ya konusunda ‹slam ve H›ristiyan arafl-
t›rmac›lar›n›n paylaflt›klar› görüfl Ana-
dolu’dur. Anadolu’da Selçuk yak›n›ndaki
Efesos flehri yak›nlar›nda Eshâbü’l Kehf
ma¤aras› bulunmaktad›r. ‹bni Hurdaz-
beh, al-Rak›m diye tan›mlanan ma¤ara-
lar›n Efesos’ta bulunduklar›na dikkat
çeker (Karakaya ve Uygun 1989: 48).
Rivayete göre Yedi Uyurlar’›n bu
ma¤arada kaç y›l uyuduklar› köpek K›t-
mîr’in her y›l de¤ifltirdi¤i üst üste duran
tüylerin say›lmas›yla tespit edilmifltir
(Türko¤lu 1971: 6160).

Tarsus yak›nlar›ndaki bir tepede
Eshâbü’l Kehef ma¤aralar›n›n bulun-
du¤unu söyleyen El Mukaddesî, burada
‹mparator Dakyanus’un (Decius) kab-
rinin yan›nda bir mescit oldu¤undan söz
eder (Sümer 1989: 131). 

Türk halk› aras›nda yayg›n olarak,
ma¤ara arkadafllar›n›n ad›n›n yaz›l› ol-
du¤u ka¤›t yang›n yerine at›l›rsa yan-
g›n› söndürür, bu yaz›l› ka¤›t a¤layan
bebe¤in yast›¤›na konulursa bebe¤in a¤-
lamas› kesilir, do¤um yapmakta zor-
lanan kad›n›n uylu¤una bu yaz›l› ka¤›t
ba¤lan›rsa do¤um kolaylafl›r gibi inanç-
lar yer almaktad›r. Ma¤araya gidip dua
etmekle hastal›klardan kurtulunaca¤›,
dileklerin gerçekleflece¤i gibi geleneksel
düflüncelerle Ramazan ay›nda bu yerler
ziyaret edilir (Sümer 1989: 20-21).
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Yedi Uyurlar’›n isimleri Bat› köken-
li kaynaklarda Malkhos, Markianos,
Maksimlianos, Ioannes, Denis, Serapion,
Kostantionos olarak yer al›rken, do¤u
kökenli kaynaklarda de¤iflerek Yemliha,
Mekselina, Mislina, Mernufl, Debernufl,
Sazenufl, çoban Kefefltatayyufl olarak
geçmektedir (Karakaya ve Uygun 1989:
48).

Kur’an’da geçen “Er Raqîm”,
ma¤ara arkadafllar›n›n bafllar›ndan
geçenleri anlatan tafl veya maden
kitabedir (Sümer 1989: 22).

Adana Maliyesi Emekli Sand›k
Emini Zembilli Hac› Ali Menekfleo¤lu
fliirlerinde Yedi Uyurlar’› ele al›rken
hikayenin kendisini çok etkiledi¤ini de
söylüyor. fiiirlerinden baz› al›nt›lar
yap›yorum:

Allah’a s›¤›n›p Kehf’e girdiler
Arad›klar› S›rra hemen erdiler
Cemalullah› onlar aç›k gördüler
K›tmîrde o anda erdi murada

(Menekfle 1979: 5).

309 y›lda flafl›p kald›n›z
Hakk›n hikmetinden siz ne ald›n›z

(Menekfle 1979: 6)

309 y›l yat›p kalkanlar
Mevla rütbesini bafla takanlar
Kudret eliyle atum atanlar
Mevcuttur burada gelin de görün

(Menekfle 1979: 7).
“Yedi Uyurlar efsanesinin yüzy›llar›

içeren ve de¤iflik co¤rafyalarda yer alan
benzer özellikleri nas›l aç›klanabilir?”
sorusu bu araflt›rmay› Tarihi Kültürel
Halkbilimi Okulu kuramc›lar›ndan Rat-
zel’in görüflüne götürür. Ona göre ulus-
lar tarihsel karakter tafl›r ve kültür göç-
leri sayesinde uluslar›n birbirleriyle ilifl-
ki kurmas› sa¤lan›r. Kültür unsurlar›
yeryüzünde düzensiz olarak görülmez-
ler, benzer kültür unsurlar› bir arada

bulunurlar. ‹nsan›n yarat›c› gücü yeni
bir fley üretmek yerine taklit etmeyi
seçer. Göçler nedeniyle birbirleriyle
tan›flan uluslar birbirlerinin kültürlerin-
den taklit yoluyla etkilenirler (Çobano¤-
lu 1999: 55). Kültürün göçlerle uluslar›
etkiledi¤i, mitlerin ve efsanelerin bu yol-
la yay›ld›¤› kabul edilebilirse de
Malinovski’nin belirtti¤i gibi, kültür
cans›z bir fley de¤ildir (Çobano¤lu 1999:
158). Bu nedenle de de¤iflik co¤rafyalar-
da parçalara bölünmüfl olan yeniden bir-
lefltirilemez. Buradan ç›kard›¤›m sonuç,
Yedi Uyurlar efsanesinde benzer özellik-
ler olmas›na ra¤men,de¤iflik co¤raf-
yalarda efsanenin yaflat›ld›¤› ortam›n
her zaman farkl› oldu¤u ve taklit edil-
erek de¤il bulunulan ortama göre
yeniden yarat›larak farkl›laflt›r›ld›¤›d›r.
Uluslar için kendi gelenekleri içinde
yaflatt›klar› ve yeniden yaratt›klar› tek-
tir ve farkl›l›kta buradad›r. 
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