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ÖNSÖZ

Halkım ızca Yedi Uyurlar denilen Eshâbül’l-K ehfin  başından ge
çenleri ilkokul öğrencisi iken m üderrislik ve m üftülük yapmış olan 
m erhum  dedem den dinlem iştim . Bu “yiğitlerin” dünya zevklerine e- 
hemmiyet vermeyip tem iz kalplerini Allah (C.C.) sevgisi ile do ldur
m aları kralları zalim D akyanus’un kendilerini ölüm le tehdit etm esi
ne rağm en inançlarını korum aları, onlara karşı bende derin  bir saygı 
uyandırmıştı.

Çok zam an sonra, Dil ve T arih Coğrafya Fakültesi’nde İslâm Ta
rihi dersleri verdiğim esnada E shâbü’l-K ehfin  ilk M üslüm anlar üze
rinde yaptığı m üspet tesirleri izaha çalışmıştım. Eshâbü’l-K ehf kıssa
sı A llah (C .C)’in tem iz kullarını hiç bir zam an yalnız bırakmıyacağı- 
nı, dirilişin olacağını açıkça gösterm ekte idi. Bu sebeple bu kıssa o n 
ların im an duygularını daha da kuvvetlendirmiş, dayanma güçlerini de 
artırm ıştı. Böylece baskı ve zulm e uğrayan ilk M üslüm anlar H abeşis
tan ’a ve Y esrib’e ( = M edine) göç etm işler, fakat inançlarını sağlam bir 
şekilde korum uşlardı.

Afşin ve Tarsus yakınlarında “yiğitlerin” kaçıp uyuduklarına ina
nılan m ağaraları ziyaret etm em  de o zam ana (galiba 1958 yılı yazı) te 
sadüf eder. D aha ilerideki yıllarda başka konular ile ilgili araştırm a
lar yapm ak için adı geçen yörelere gittiğim de bu kutsal yerleri ve bil
hassa Afşin yakınlarında olanı ve yanındaki ona ait Selçuklular’dan 
kalma tesisleri ziyaret etm ekte idim. Bu ziyaretler esnasında halkım ı
zın Eshâbü’l-K ehf konusuna çok yakın bir ilgi gösterdiğini anlam ış
tım. Nitekim  1985,1986 yıllarında Afşin’de verdiğim konferanslarda
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gerçekten kalabalık sayıda dinleyici kitleleri hazır bulunm uştu. Öyle 
ki daha önce hiç bir yerde bu kadar çok sayıda dinleyiciye hitap e tm e
miştim.

İşte halkımızın konuya duyduğu derin  merak, bu eserin yazılma
sında başlıca âmili teşkil etm iştir.

Sözlerim e son verm eden önce yerine getirilmesi gereken, bir va
zifem vardır. O da çalışmamıza alâka ve yardımlarını esirgemeyen i- 
dareci ve m eslektaşlarım ıza teşekkür etm ektir.

Evvelâ, Afşin şehrim izin çalışkan ve güler yüzlü Belediye Başka
nı Sayın Şeref Peköz’ün samimi dilek ve gayretlerinin, eserin yazılma 
ve yayınlanmasında gerçeklen mühim bir rolü olduğunu ifade etm ek 
islerim .

K ahram anm araş K ültür ve Turizm M üdür Vekili Sayın H .H üse
yin Yılmaz, M illî kültüre duyduğu ilgi ve mesleğine olan bağlılığı ile 
çalışm alarım ızda daima yardımcı olm uştur.

Ve nihayet Türk Dünyası A raştırm aları Vakfı’nın eşsiz başkanı 
Sayın Prof. Dr. T uran Yazgan, eserin en güzel bir şekilde basılması i- 
çin olağan üstü bir gayret gösterm iştir. Bu arada Vakfın değerli e le 
m anlarından Bayan Saadet P ınar Yıldırım  ile Bay Ö m er Onay’ı da an 
mak isterim.

B ütün bu m uhterem  insanlara içten gelen duygular ile teşekkür 
ederim .



GİRİŞ

AFŞİN’İN TARİHİ HAKKINDA UMUMÎ BİLGİLER

Afşin, bilindiği üzere, Kahramanmaraş ilimize bağlı bir 
ilçe merkezidir. Denizden 1000 metrenin çok Üstünde yüksek
liklere sahip bir ova üzerinde bulunur (şehrin yüksekliği 1240 
metredir). Bu ova oldukça geniş olup dört taraftan dağlar ile 
çevri)idir;Bu, Ceyhan, Hurm an, Söğütlü, Göksün vesaire gibi 
ırmak ve çaylar ile sulanan verimli bitek bir ovadır. Bu sebeple 
ovada görülen sayısı hiç de az olmayan höyükler, yıkıntılar ve 
onlardan Kara Höyük gibi, bazılarında yapılan araştırmalar, 
beklenildiği gibi, eski zamanlardan beri Afşin-Elbistan ovasının 
yoğun bir iskân sahası olduğunu ortaya koymuştur.

Bu yörenin eski çağ ile orta çağın ilk yarısında, en bü
yük şehri ve merkezi Afşin idi. Hunu ve Tanır’ın da işaret edi
len zamanda yörenin nüfusları çok ve mamur kasabaları 
oldukları anlaşılıyor.

Afşin daha önce, üç isimle anılmıştır:

1- Arabissos: Şehrin en eski adı budur, bu ad daha çok 
Bizans kaynaklarında geçer. Eseri 1282 yılında sona eren Selçuklu 
tarihçisi İbni Bibi’de de aynı adın görülmesi, şehrin bu adım da 
Selçuklu devrinde koruduğunu gösterir.



2- Efsûs (Efsus): İslâm kaynaklarında Afşin, çoklukta 
veya pek az istisna ile bu adla anılır. Bunun Süryanîler tarafın
dan söylenilen şekli olup onlardan Araplar’a geçtiği tahmin edil
mektedir.

3- Yarpuz: Bu da Türkler’in şehre verdikleri isimdir. 
Bu verilme XIV. yüz yılda daha kuvvetli ihtimâl ile XV. yüz yıl
da olabilir. Yarpuz Türkçe bir kelime olup Kaşgarlı Mahmud’ 
un XI. yüz yılda yazdığı eserinde geçer. Yarpuz, “ güzel kokulu 
bir ot, kır nanesi” şeklinde manalandırılmıştır. Efsûs ve Yarpuz’ 
un Arabissos ile ilgili olduğu açıktır. Yani Arabissos’u Türkler 
Yarpuz yaparak Türkçeleştirmişlerdir. Yarpuz’un 6 km güne
yinde Telafşun köyü vardır. Muhterem Hocam büyük âlimimiz 
Merhum Ord. Prof. M.H. Yinanç, bu Telafşun’un adını, Ana
dolu’nun bir Türk yurdu haline getirilmesinde hizmeti geçen Sul
tan Alparslan devrinin değerli, kumandanlarından Afşin Bey’den 
aldığı görüşünde idi.

Bu sebeple bu güzel toprakların evladı ve bu güler yüzlü 
insanların kardeşi olan Hocamız ile yine o devrin hamiyetli mil
let vekillerinden sayın Haşan Reşid Tankut Bey’in tavsiyeleri üze
rine, Belediye Meclisi kararı ile 1944 yılında şehre Afşin adı 
verilmiştir.

Afşin-Elbistan ovasında eski zamanlardan beri her ba
k ım dan önem li d ö rt yerleşim  m erkezi vardı: A fşin 
( = Arabissos = Efsûs = Yarpuz), Elbistan ( = Plasta), Hurman 
(=  Aromane = Rumman) ve A rıtaşJ = H unu= Honion.)Dinî ba
kımdan önemli olan şehir/Afşin’di Antakya piskoposlarından Eu- 
doxios ile İmparator Maurice’m (582-602) Afşin’de doğmaları 
ve Aziz Krisostomos’un orada yaşaması şehrin ehemmiyetini 
açıkça ortaya koyar.

Maurice tarafından idare edildiği zamanda Afşin, en 
parlak devrini yaşamıştır. Fakat 584-585 yılında vuku bulan kor



kunç yer sarsıntısı şclırc telâfisi imkânsız zararlar vermişti. 
Halife Hz. Ö m er devrinde A rab lar’ııı hücum unu uğrayan 
Afşin'in bir ören haline geldiği bildiriliyor. Fakat bu felâketlere 
rağmen Afşin varlığını sürdürdüğü gibi, u/un asırlar yörenin 
merkezi olmak viislını da korumuştur. Bununla beraber şehrin 
asıl talihsizliği Müslıimanlar’ca Orıa Anadolu’ya yapılan »eler
lerin yolu üzerinde bulunması idi. O zamanlar Afşin yöresine git
mek için en sık kullanılan yol Hades (şimdiki Pazarcıktı bağlı 
Göynük köyü)’tcıı pek sarp dağların içinden gidilip Afşin’e yakın 
yerdeki Akça Derbeııd (şimdiki Derbent köyünün bulunduğu 
ycr)geçilerck ovaya ulaşılan yol idi. Yol bu vasfını Osmanlı dev 
rinc kadar devam ettirmiş ve bu devirden itibaren ordular ve 
hatla büyük kcrvanlarca kullanılmaz olmuştur.

779 veya /8ü yılında Abbasî halîfesi el M ehdî’ııin Ef- 
sûs yani Afşin yöresine gelerek şehre yakın bir yerde karargâh 
kurduğu görülüyor. Bu münasebetle şehrin, o zaman Yakubî 
mezhebine bağlı piskoposluklardan birinin merkezi olduğunu öğ
reniyoruz. Bu husus Afşin bölgesindeki halktan mühim bir kıs
mının o zam an la  Süryanî asıllı olduğunu gösteriyor. Halife, El 
Mehdî Afşin-Elbistan uvu>ıııı pek sevmiş vc lıatta burada kenoı 
adını taşıyan bir şehir kurmayı arzu etmişti Müslüınanlar fırsat 
buldukça Afşin= Elbistan ovasına akınlaryaptılar ve Kayseri gibi 
daha kuzeyde bölgelere yapılan seferlerde de buradan geçıiler.

El-Mehdî’nin oğlu Harun tîr-Reşîd zamanında ünlü Ku
mandanlardan Abdurrahman b. Abdül-Melik’in Efsûs’a bir akın 
düzenlediği kaynaklarda anlatılır. Adı geçen halifenin oğul ve 
torunları zamanında da bir çok İslâm ordusu Efsûs yöresine akın- 
larda bulundular. Mamafih bu seferlerden bir kısmı da Malat
ya yo lundan  (yani M ala ty a -A rk a -V âd iy ü ’l-H icâre- 
Vâdiyü’l-Bakar konaklarından geçilerek) yapılıyordu.

X. Yüz yılın birinci yarısında Abbasî İmparatorluğu 
iyice parçalanmış, Irak’ta bile kuvvetini hissettiremeyecek bir du
ruma düşmüştü. Bizans bundan faydalanarak karşı taarruza geçti
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ve bir çok yöreleri ülkesine katmaya muvaffak oldu. Bizans’a 
karşı, kuzey Suriye ve Cezîre’nin (kuzey Irak ve bazı güney Ana
dolu yöreleri) hâkimleri olan Hamdan! hükümdarları karşı koy
maya çalıştılar. Bu cümleden adı geçen hanedanın en büyük 
hükümdarı olan Seyfü’d- Devle, BizanslIlar’m 944-945’te Ma- 
raş’tan sonra Antakya önlerine kadar yaptıkları bir akının öcü
nü almak için 946 yılında Yukarı Ceyhan havzasına girerek 
Es-Safsaf ve Arabissos (Efsûs)’ı yağmaladı. Buradaki Es-Safsaf 
söğüt demek olup bu adda bir kasaba veya bir köy muh
temel olarak Söğütlü Çayı’nın kıyısında bulunmakta idi. Seyfü’d* 
Devle’nin en ünlü ve muktedir kumandanlarından birinin Türk 
Yemek olduğunu biliyoruz. Bu Türk kumandanının Kimek eli
nin Yemek boyundan olduğu için böyle anılmış olması pek muh
temeldir (ölümü:951-2). BizanslIlar 948-9’da Hades’i (Göynük) 
alıp surları yıktılar. Maraş da onların eline geçmiş, Seyfü’d-Devle 
şehri geri almaya muvaffak olamamıştı. Bu cesur ve gayretli Hü- 
küm dar’ın 950’de Afşin yöresine yaptığı sefer de felâket ile so
nuçlanmış ve bu yüzden bu sefere “ gazvetü’l-musîbe”  
(=  felâketli akın) denilmiştir. Gerçekten, sefer dönüşünde Afşin- 
Göynük arasındaki bölgede Bizanslılar’ın pususuna düşen Ham
dan! hükümdarı 5000 şehit, 3000 tutsak vererek ordusunun he
men hepsini kaybetti ve tek başına denilebilecek bir durumda 
Haleb’e döndü. Fakat Seyfü’d-Devle bu büyük felâket karşısında 
asla yılgınlığa düşmedi, 95 l ’de topladığı yeni askerle Arabissos’a 
yani Afşin’e geldi; karşısında 40.000 kişilik bir Bizans ordusu
nun mevki alması ve kışın da yaklaşması üzerine Diyarbakır’a 
hareket etti; oradan Haleb’e ulaştı. Bu gayretli Emir, 953’de Ma
raş civarında, ertesi yıl da Hades (=  Göynük) yakınındaki Uhay- 
dib dağında parlak zaferler kazandı. Zafer sonucunda, bir çok 
Bizans kumandanı tutsak alınmış ve zengin bir ganimet ele ge
çirilmişti. Fakat Seyfü’d-Devle, kuvveti kâfi gelmediği için, fazla 
dayanamadı. 967 yılındaki Seyfü’d-Devle’nin vefatı Bizanslılar’ın 
işlerini kolaylaştırdı. Başarılarını sürdürüp sınırlarını doğuda 
Anı’ya, güneyde Lazkiye’ye kadar götürmüştü.



Bizans İslâm âlemine karşı büyük bir üstünlük göster* 
mişti; girişeceği yeni bir hamle ile Suriye’nin geri kalan kısmı 
ile Mısır’ı eline geçirmesi her an beklenebilirdi. Buna karşı ko
yacak bir kuvvet olmadığı gibi olması da umulamazdı. Bereket 
versin İslâm’ın uzaklarda bulunan yeni üyesi Türkler’den ko
pup gelen Selçuklu Oğuzlar’ı Yakın Doğulu kardeşlerinin im
dadına hızır gibi yetiştiler; Anadolu’yu fethederek Bizans, 
tehlikesine kesin bir şekilde son verdikleri gibi, adı geçen ülkeyi 
de yurt edindiler. Bu arada Buldaçı Bey de 1085 yılında Afşin- 
Elbistan yöresini açtı ve Selçuklu valisi olarak bu yöreyi uzun 
bir zaman idare etti. XI. yüz yılda veya bir az önce Elbistan, 
yörenin başlıca şehirleri arasında zikredilir, hatta kısa bir zaman 
sonra Elbistan, yörenin başşehri durumuna yükselmiştir. Bu hu
sus Türk fethi ile ilgili olabilir. Çünkü Türkler Anadolu’nun her 
yöresine açıkça görülen bir canlılık getirmişlerdir. Bu yöre XII. 
yüz yılın birinci yansının ortalarından, 1143 yılına kadar Da- 
nişmendliler tarafından idare edilmiştir. Zikredilen yılda Selçuklu 
hükümdarı I. Mesud’un eline geçen bu yöreye aynı hükümdar, 
oğlu Kılıç Arslan’ı Vali tayin etmiştir. Kılıç Arslan ise hüküm
dar olduktan sonra oğullarından Mugisiddîn Tüğrul'a 1164 yı
lından sonra Elbistan bölgesini vermiştir. Tuğrul burayı melik (ya
ni kral)unvanı ile idare etmiş, sonra 1201’de de Erzurum meliki 
olmuştur. XIII. yüz yılda Afşin-Elbistan yöresi Konya, Sivas gi
bi en büyük idari bölgelerden sayılarak sü-başılar (askeri vali
ler) tarafından yönetilmiştir. Mubârizeddîn Çavlı bu sü-başılar’ın 
en tanınmışlarından biri olup vilâyet merkezi olan ve Türkler ta
rafından kurulan veni Elbistan’da (eskisi hâlâ Kara Elbistan adıy
la anılır) Ulu câmi ile Hurman volu üzerinde bir kervansaray yap
tırmıştır (Çağıl Hankövünün adı belki Çavlı Handan gelmekte
dir). Şehirde (Çankırı dahil olmak üzere eKseri Selçuklu şehirle
rinde olduğu gibi) bir de hastahane (dârü’ş-şifâ) vardı. Fakat bu
nun hangi subaşı (vali) tarafından yaptırıldığı bilinemiyor.

Halep Eyyûbî Devleti veziri müverrih Kcmâleddin 
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İbnü’l-Adim, 1237 ve 1238 yıllarında Kayseri’ye giderken Elbis
tan ve Efsûs’a da uğramış, bu şehirler hakkında bilgi vermiştir. 
Adı geçen müverrih Arabisûs veya Arabsûs adıyla andığı şehrin 
harap bir halde olduğunu, surlarından bir kısmının da yıkık ol
duğunu yazıyor ve şimdi orada mamurca bir köyün bulunduğu
nu bildiriyor. Efsûs’un gittikçe haraplaşarak bir köy durumuna 
düşmesi,‘şüphesiz, tamamıyla Bizans-Arap mücadclesi ile yakın
dan ilgilidir. Elbistan’ın ehemmiyet kazanması da, tabiî bura
dan gelmektedir.

İbnü’l-Âdim’in Anadolu’yu ziyaretinden 8 yıl önce 
(1299’da) vefat eden büyük âlim Yakut da Efsûs’un harap bir şehir 
olduğunu teyit ettikten sonra:*‘Orada hayret edilecek eserler de 
görülür”  diyor. Yakut’un “ hayret verici eserler”  dediği, şüp
hesiz, insan ve hayvan heykelleri, kabartmalar, sur ve sanat de
ğeri olan bina kalıntıları, güzel görünüşlü sütunlar ve belki yöreyi 
süslemiş olan Selçuklu kervansaraylarıdır. Bunlardan bazıları bi
ze kadar gelmiştir. Zamanımızdan 85 yıl önce Elbistan’a 6 saat 
mesafedeki bir yerde biri arslan, diğeri kaplan şekillerinde kar
şılıklı iki taş ile üç saat mesafede de yedi arşın boyunda iki arşın 
genişliğinde bir dikili taşın varlığı haber verilmiştir. Bu eserlere 
ne olmuştur veya onlar nerededir? Bu hususta hiç bir bilgiye sa
hip değilim. Fakat bu münasebetle Afşin müzesinin bir an önce 
açılmasını dilemekteyim. Kurulmakta olan bu müzenin zaman
la gerek tarihten önceki devirler, gerek eski ve orta çağlar için 
Türkiye’nin zengin müzelerinden biri olması mümkündür. Şu 
şartla ki elde mevcut eserler titizlikle korunsun ve müze bir an 
önce açılsın. Bu müzenin Türk kültürüne ait eşyalarının teşhir 
edildiği bölümü de ziyaretçilerin yakın ilgisini çekecektir.

XlV. yüz yılın ortalarına doğru (I337)kurulan Bozok- 
lar’dan Dulkadıroğulları Beyliği Afşin-Elbistan yöresindeki Türk 
nüfusunun yoğunluğunu kal kal arttırdığı gibi, Moğol hâkimi
yetinin getirdiği sıkıntıları da ortadan kaldırdı. Yöreyi çeviren- 
dağlar, Dulkadır eline mensup oymakların yaylalarını teşkil et-
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tiler. Yörede hareketli bir hayat başladı. Fakat Duİkadır oğul
larına ait bizzat Elbistan’da bile bir tek eser görülemiyor ki bu, 
gerçekten hayret vericidir. Bu husus Safevî Devleti kurucusu Şah 
İsmail’in Elbistan’ı 1507 (veya 1508) yılında tahrip etmesi ile izah 
edilmiştir. Ancak gerek Elbistan’daki, gerek yörenin diğer yer
lerindeki Selçuklu eserleri, daha eski bir zamana ait oldukları 
halde bize kadar gelmiştir. Osmanlı devrinde ise adı geçen yöre
de bir gelişmenin varlığından değil, bir gerilemeden, söz edile
bilir. Bunun bir çok sebepleri vardır. Burada bunlardan sadece 
birini zikredeceğim. Bu da Osmanlı devrinde yöremizdeki ticarî 
ve askerî yolların kullanılmamış olmasıdır. Bu yüzden Afşirç- 
Elbistan yöresi kapalı bir yöre durumuna düşmüştür. Kâtib Çe
lebi ile Evliya Çelebi’nin bu yöre hakkında tatmin edici bilgiler 
vermemeleri, Avrupalı seyyahların orayı ziyaret edememeleri ifa
de edilen husustan ileri gelmiştir.

Afşin, Yarpuz adını Dulkadırlı beyliği devrinde almış
tır. Tahrir defterlerinden anlaşıldığına göre, yöre Osmanlı ida
resine geçtiği esnada (1522) Afşin, Efsûs adını da henüz 
muhafaza ediyordu. Fakat Yarpuz sadece Afşin’in değil, aynı 
zamanda onun merkezi olduğu “ nahiye” nin de adı idi. Bu na
hiye, sayıları çok köy ve ekinlikleriyle (mezraları) yörenin en 
önemli nahiyesini meydana getiriyordu. 1525 yıllarında “ karye” 
yani köy olarak anılan Afşin’de I imam ile 115 vergi nüfusu (yani 
vergi veren evli ve bekâr halk) yaşıyordu. Aynı tarihte Hunu’ 
mm 68 vergi nüfusuna sahip olduğu görülüyordu. XVI. yüz yı
lın ortalarında ise Afşin’de 243 vergi nüfusu yani 189 hane (evli), 
47 müccerred (bekâr), bir hatib. 1 imam, 1 müderris ve üç mu- 
hassıl ( = tahsildar) yaşıyordu. Her hane 5 kişi kabûl edilirse Af
şin’de XVI. yüz yılın ortalarında en az 1000 kişilik bir nüfusun 
yaşadığı kabûl edilebilir.XVI.yüz yıl için bu, hiç de az sayıla
mayacak bir nüfusdur. Aynı devirde Hunu 194 vergi nüfusu (yani 
782 kişi), T anuT ( -  T anır) 123, Y enice 73, Pınar Başı 110, Çağ- 
ılhau 57, Elbistan’a bağlı Ozan Üyüğü 81, Hurman’a bağlı Çoğlu
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Han 70 vergi nüfusuna sahip idiler.

Afşin’in halkı, yöredeki köylerin ezici çokluğu gibi, ta
mamen Türk olup, Ahmed.Mehmed, Ali, Haşan, Hüseyin, Yu
suf gibi İslâmî isimlerin yanında Tannverdi, Kaya, Aydoğmuş, 
Güvendik, SevUndük, Satılmış, Dursun, İldoğan ve diğerleri gi
bi Türkçe adlar taşıyanlara da sıkça rast geliniyor. Yine XVI. 
yüz yılda halkın yetiştirdikleri başlıca ürünlere gelince, bunla
rın buğday, arpa, dan  ve mercimek olduğu anlaşılıyor. Bunlar
dan başka meyve de yetiştiriliyor-ve arıcılık yapılıyordu.

Afşin’in, bundan 85 yıl önce (1320= 1902), nüfusu 2156 
kişi idi; 1985’te bu nüfus 26.805 kişiyi bulmuştur. Şehrin mev
kii, halkının dürüst ve çalışkan olması, Afşin’in çok daha mü
him gelişmelere ulaşacağına şüphe bırakmamaktadır.

Üzerinde Lshabu'l Kclıl'ıu adlarının yazıldığı geaıi (XVII. yüzyıl)
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KURAN DA ESHÂBÜ’L-KEHF HAKKINDA BİLGİLER

Eshâbü’l-Kehf m ağara arkadaşları demektir. Kehf 
A rabça'da m ağara manasına geliyor. Eski Türkçe’de mağaraya 
“ önür” deniliyordu. YineTürkçe bir kelime olan “ in” ise, arş
ları, ayı, kurt ve diğerleri gibi yahşi hayvanların barındıkları yer
lere veriliyordu.

Eshabü’l-Kehf kimlerdir? Ne yapmışlardır? Bu ve di
ğer meseleleri cevaplandırmak için ilk önce Kurân-ı Kerîm'deki 
âyetleri zikretmek, şüphesiz, yerinde olacaktır.

Bilindiği üzere Eshâbü’l-Kehf ile ilgili âyetler Kurân’ 
m XVIII. suresinde bulunmaktadır. Bu surenin âyetleri Mek
ke’de nazil olmuş, yani orada indirilmiştir. 106 âyetten 
müteşekkil olan bu surenin 9-26 arasındaki âyetleri Eshâbü’I- 
Kehf’e tahsis edilmiştir. Anlaşılacağı üzere, 106 âyetten ancak 
17 âyette Eshâbü’l-Kehf den söz edilmiştir. Buna rağmen, bu 
sureye Eshâbü’l-Kehf suresi denilmiştir. Aynı surede Hazret-i 
M ûsâ’nın bir adamla yaptığı yolculukta gördüğü hadiseler ile 
Zulkarneyn Kjssa’sı da yer almıştır. Eshâbü’l-Kehf suresinin ba
şında: “ Tanrı’ya sonsuz övüş olsun, o sapı tanlara uğrayacakla
rı pek kötü akibeti haber vermek (inzâr) ve güzel davranışlı 
inananlara ebediyyen sahip olacakları bir mükâfatı (ecr) müjde
lemek için dosdoğru bir kitap indirmiştir.

-Tanrı kendisine “ oğul edindi” diyenleri korkutmak için 
bu gerçek kitabı indirmiştir. -Tanrı oğul edindi- diyenler yok mu, 
ne onlar ne de ataları bu hususta bir şey bilirler. Ağızlarından
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çıkan bu ağır söz sadece bir yalandan başka bir şey değildir” 
ifadeleri yer alıyor ve 9. âyette: “ sen Eshâbü’l-Kehfi ve “ ra- 
kîm’M (yani kitabeyi) kerametlerimizden (min âyetinâ) biri mi 
sandın” sözleri ile Hazrct-i Peygamber’e hitap edildikten sonra 
mağara arkadaşları üzerinde şu bilgiler veriliyor: Hani o zaman 
gençler bir mağaraya sığınıp1 Ey Rabbimiz bize iyilikte bulun ve 
işimizde başarılı kıl” dediler. Onları, o mağaranın içinde uyku
ya daldırdık. Yıllarca hiç bir şey duymadılar. Sonra her iki ta
raftan hangisinin iddiasında isabet olduğunun bilinmesi için 
onları uyandırdık. Sana mağara arkadaşları hakkında gerçek ha
berleri anlatıyoruz. Şüphe yok ki onlar, Rabblerine iman etmiş 
bir kaç genç idiler. Biz de onların doğruluk yolundaki gayretle
rini, hidayetlerini artırıp, kalplerini inançla güçlendirdik. O za
man onlar .şöyle söylemişlerdi: “ Rabbimiz göklerin ve yer 
yüzünün ıssıdır. Biz ondan başkasına tapmayız; taparsak bu ger
çekten, pek saçma bir şey olur. Şu bizim kavmimiz yok mu? On
lar Tanrı'dan başka ilâhlar edinmişler; fakat bunun için kuvvetli 
bir delil getirmeli idiler. T ann’ya karşı yalan uydurandan daha 
insafsız kim olabilir? Mademki onlardan ve onların taptıkların
dan ayrıldınız, mağaraya çekiliniz. Orada Rabbiniz lûtuflarını 
size göstersin ve işinizi de kolaylaştırsın. Baksa idin güneşin, ma
ğaranın sağ tarafından doğup sol tarafından battığını, onların 
da mağaranın ortasında olduğunu görürdün. Bu, Tanrı’nın mu- 
cizelerindendir. Tanrı, her kime doğru yolu göstermiş ise o doğru 
yoldadır. Her kimi saptırır ise, artık ona yol gösterecek bir kimse 
bulunmaz. Sen onları uyanık sanırsın, halbuki onlar uyumakta 
idiler. Biz onları sağa ve sola çevirip döndürürdük. Köpekleri 
de ön ayaklarını uzatmış bir halde girişte yatıyordu. Sen onları 
görsen dehşete düşer, kaçardın. Sonra birbirleriylc soruşsunlar 
diye onları uyandırdık. Onlardan biri “ ne kadar kaldık” dedi. 
“ Bir gün veya daha az” cevabını verdiler. “Tabiî bunu Ulu Tanrı 
daha iyi bilir”  dediler. İçimizden biri şu gümüş para ile şehre 
gitsin; temiz yiyeceklerden alıp getirsin ve yerimizi öğrenmeme
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leri için de dikkatlice davransın; ellerine geçirdikleri takdirde ya 
bizi taşla öldürürler, yahut zorla kendi dinlerine döndürürler. 
Böyle olunca da artık kurtulamayız. Sonra Tanrı’nın vaadinin 
doğru olduğunu ve bıında şüphe bulunmadığım bilmelerini on
lara duyurduk. H ani halk onlar hakkında çekişmiş ve üzerleri
ne bir bina yaptn.demişlerdi. Halbuki Tanrı onlann durumlarını 
daha iyi biliyordu. Çekişmede galip gelenler “ üzerine bir mes
cit yapacağız” dediler. Fakat şimdi mağara arkadaşlarının sa
yısı hakkında gayba taş atar gibi (hiç bir şeye dayanmadan) onlar 
üç kişidir, dördüncüsü köpektir; yahut dörttür, beşincisi köpek
tir; beştir akıncısı köpektir, hayır yedi kişi idiler, sekizincisi 
köpektir” diyecekler. De ki onlann sayılarını Rabbim daha iyi 
bilir. Onları ancak pek az kimse bilir. Artık bu hususta anlatı
lanın, belli olanın dışında kimse ile münakaşa etme, kimseye de 
bir şey sorma; hiç bir şey hakkında da Tanrı dilerse demeden 
“ ben bunu yarın yaparım” diye söyleme, unuttuğun zaman Tan- 
n ’yı an ve şöyle de: “ Ulu Tanrı beni daha yakın bir zamanda 
doğTuya ulaştırır.” Eshâbü’l-Kehf mağaralarında 309 yıl kaldı
lar. Bununla beraber de ki: “ Allah (C.C.) ne kadar durdukları
nı daha iyi bilir” .

İşte, Eshâbü’l-Kehf hakkında Kurân-ı Kerîm’de bulu
nan bilgiler bunlardan ibarettir. Anlaşılacağı üzere bu bilgiler, 
Hazret-i Peygamber ile müşrikler arasında Eshâbü’l-Kehf ko
nusu üzerindeki, münakaşalar dolayısı ile yapılan açıklamalardır.



TARİH VE TEFSİR ESERLERİNDE ESHÂBÜ’L-KEHF

II

Tarihçi ve tefsirçilerin verdikleri bilgilere gelince, Ta
berî’nin te fsirinde tafsilâtlı haberlere rast gelinir. Ebü Ca’fer 
Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin en tanınmış İslâm müellifle
rinden biri olduğunu biliyoruz. Taberi 923 yılında ölmüştür (do- 
ğumu:839). Onun Târîhü’r-rüsûİ ve’l-mülûk yani “ Peygamberler 
ve Hükümdarlar Tarihi” adlı eseri Adem Aleyhi’s-selâm’ın ya
radılışından başlamakta ve 915 yılına kadar gelmektedir. Tabe- 
rî’nin tarihi 13 kalın cild halinde Avrupa’da basıldığı gibi, 
Mısır’da da bir çok baskıları yapılmıştır. Taberî’den sonra ge
len İslâm tarihçilerinden pek çoğu onun eserinden faydalanmış
lardır, Taberî’nin eseri gerek Islâm tarihi, gerek İslâm öncesi 
tarihi bakımlarından pek değerli, eşsiz bîr kaynaktır; bir ilim âbi
desidir. Adı geçen müellif aynı zamanda 30 cildlik bir tefsiri de 
kaleme almış ve bu tefsir Mısır'da basılmıştır. Taberî’nin 
Eshâbü’l-Kehf hakkında verdiği bilgiler her iki eserinde de ay
nıdır. Yalnız tefsirde daha çok rivayet nakledilmiştir.

Şimdi burada Taberî’nin konumuza dair verdiği bilgi
leri Türkçe’ye çevirip aynen naklediyoruz:

“ Eshâbü’l-K ehf’, T an n ’ya iman eden gençler olup, 
halleri, Yüce Tanrı’nın Kitabı’nda, elçisi Muhammed’e (S.A.V.) 
anlatılmıştır. Ulu Tanrı Kitabı’nda “ Eshâbu’l K ehf i ve rakîmi 
şaşılacak harikalarımızdan mı sandın” demiştir. Bu gençler, de
likanlılığın ilk çağlarında olduklarından derilerinde benekli has
talık vardı. Ulu Tanrı puta tapan bir kavimden olan bu gençlere, 
doğru yolu göstermişti. Onların dini ise, Hz. İsa’nın yolunda git



mek ve İslâmiyet inancını taşımaktı. RâviJer'den bazılarına gö
re gençler, Mesih'ten önce yaşamışlar ve mağarada Mesih’ten 
önce bulunmuşlardır. Mesîh de onların başından geçenleri, Um- 
metine haber vermiştir. Fakat bizden önce yaşamış olan Islâm 
âlimleri bu hadisenin Mesih’ten sonra cereyan etmiş olduğu üze
rinde birleşmişlerdir.

Taberî, gerek tarihinin telifinde, gerek tefsirinin hazır
lanmasında, kendisinden önceki müelliflerden geniş ölçüde fay
dalandığı için, verdiği bilgiler, en eski müelliflerin de görüşlerini 
aksettirir:

"o zaman putlara tapan ve Dakyanus adını taşıyan bir 
hükümdar vardı. Ona bu gençlerin dinlerinden ayrıldıkları ha
ber verilince, bu hükümdar onları yakalamaya çalıştı. Gençler, 
inançlarında sebat ederek kaçtılar. Nihlus adlı bir mağaraya 
sığındılar1.

Bazı râvilere göre, Meryem oğlu İsa’nın havarilerinden 
biri, Eshâbü’l- Kehf’in bulundukları şehire gelmişti; şehire gir
mek istediğinde, ona şehir kapısında bulunan puta tapmak ge
rektiğini söylemişlerdi. Bu yüzden, havari şehire girmeyerek 
yakınında bulunan bir hamamda çalışmaya başladı; çalışmaya 
başlaması ile, hamamın geliri de artmıştı. Havari, hamamcıya 
inancım açık bir şekilde anlattı. Şehirdeki bazı gençler de onu 
tanıdılar. Havari onlara, gökler ile yer yüzünün haberlerini ve 
ahireti anlattı. Gençler de söylediklerine inandılar ve onun tel
kin ettiği dini kabûl ettiler. Her hususta ona uydular. Bir gece 
hükümdarın oğlu, hamama gelmişti. Havari: “ Sen bir hüküm
dar oğlusun. Bir cariye ile hamama gelmen doğru değildir” de
miş, şehzade de utanarak geri dönmüştü. Fakat bir müddet

1- TabcıTnin tarihini yayınlayan M J.DcGocje, m etne, bu yazılı; sekli
ni atmıştır. Taberî’nin tefsirinde ise, dağın adı bir yerde (s. 123) Benâclüs, diğer 
yerlerde Benectûs şeklinde gösteritmi$lir(s.l25, 129. 134, 136). Diğer bir çok tef
sirde, dağın adının BentıaJûs olduğu söylenir.



sonra, yine kadınla hamama gelmişti. Havari bu defa da ona 
çıkıştı ise de, şehzade dinlemeyerek hamama girdi. Fakat hüküm
darın oğlu ve yanındaki kadın, orada öldürüldüler. Onları ha
mamcı öldürmüştü. Hükümdar hamam sahibini arattı ise de 
bulunamadı. Arkadaşlarını sorunca gençlerin adları verildi. Be
reket versin gençler vaktinde haber alarak kaçtılar ve çiftçilik 
yapan arkadaşlarının yanına gelip-durumdan onu haberdar et
tiler. Bunun üzerine hep birlikte gidip geceleyin bir mağaraya 
girdiler. Yanlarında, çiftçi arkadaşlarının köpeği de vardı. Genç
ler: “ Geceyi burada geçirelim, yarın ne yapacağımızı 
kararlaştırırız” dediler. Fakat Tanrı onları uykuya daldırdı. Hü
kümdarın adamları gençlerin sığındıkları mağaranın önüne gel
di, mağaranın önünde herkes korkuya kapıldığından kimse 
içeriye giremedi. Bunun üzerine onlardan biri "nasıl olsa onları 
öldürecek değil miyiz? Öyle ise mağaranın ağzını kapatalım da 
susuzluktan ve açlıktan ölsünler”  dedi. Bu teklif kabul edildi. 
Mağaranın ağzını kapatıp oradan uzaklaştılar.

Aradan uzun bir zaman geçti. Mağaranın yanında ko- 
yunlannı otlatan bir çoban, yağmura tutulmuştu. Çoban “ şu 
mağaranın ağzını açıp koyunlanmı içeri koysam onları yağmu
run zararından kurtarmış olurdum ” dedi. Nihayet uğraşa uğra
şa mağaranın içine girebilecek bir delik açmaya muvaffak oldu. 
Bunun üzerine Ulu Tanrı, sabahleyin, ruhlarım gençlerin ceset
lerine geri gönderdi. Gençler aralarından birini, gümüş paralar 
ile yiyecek satın alması için şehire gönderdiler. O, şehir kapısı
na gelince bilmediği şeyler gördü. Sonra bir satıcının yanına ge
lip ‘'şu para karşılığında bana yiyecek ver”  dedi. Satıcı ‘‘sen bu 
paraları nereden buldun” diye sordu. Genç de “ dün arkadaşla
rımla bir mağaraya sığınmıştık. Sabah olunca bu parayı verip 
beni şehire gönderdiler”  cevabını verdi. Satıcı “ bu paralar fa
lan hükümdar devrinde kestirilmiştir”  dedikten sonra, genci, 
kendi hükümdarının katına götürdü. İyi kalpli bir insan olan hü
kümdar da “ bu paraları nereden buldun”  dedi. O , “ dün arka



daşlarımla şehirden çıkıp şu mağaraya sığınmıştık, bu sabah 
yiyecek almak için bu paralar ile beni şehire gönderdiler”  
cevabını verdi ve mağaranın yerini tarif etti. Hükümdar, arka

daşlarının da mağarada bulunduklarını öğrenince, hep birlikte 
oraya gittiler. Mağaranın Önüne gelince, o genç: ‘‘Müsaade eder
seniz ilk önce mağaraya yalnızca ben girip arkadaşlarıma haber 
vereyim” dedi. Mağaraya girince onu ve arkadaşlarım uyku bas
tırdı. Kendisinden sonra mağaraya girmek isteyenler korkuya ka
pıldılar. Bundan dolayı hiç biri mağaraya giremedi. Bunun 
üzerine mağaranın yanında bir kilise yapıp, onu ibadet etmek 
üzere mescit edindiler2.

Taberî konumuzla ilgili olarak başka bir rivayet de 
naklediyor3.Bu rivayet de şöyledir:

Eshâbü’l-Kehf, Rum hükümdarlarının oğullandır. Ulu 
T ann onları Hakk dini ile şereflendirdi. Bundan dolayı onlar 
eski dinlerini terk edip, kavimlerinden ayrıldılar ve bir mağara
ya geldiler. Allah (C.C.) onları orada uyuttu. Mağarada uzun 
bir zaman kaldılar. Bu esnada kendi kavimleri yok oldu ve yeri
ne Hakk dinini bilen, başka bir kavim geldi. Bu kavimde, ruh 
ile ceset arasındaki münasebet üzerinde, görüş ayrılığı vardı.Bun
lardan bir kısmı “ dirilme esnasında ruh, cesetle birleşir” , diğer 
bir takımı da “ ancak ruhlar dirilecektir” diyorlardı. Hüküm
dar, tebası arasındaki bu görüş ayrılığından üzülüp, keçe bir el
bise giyerek, kumlara oturmuş ve “ ey Rabbim, tebam arasında 
baş göstermiş olan bu ihtilâfı biliyorsun. Onların gerçeği anla
maları için bir mucize göster” diye yalvarmıştı. Allah (C.C.), 
hükümdarın dileğini kabûl etti ve Eshâbü’l- Kehf’i diriltti. Geç
ler, arkadaşlarından birini yiyecek almak üzere şehire gönder

2- TarîtıüT-nısûl ve'l-mulûk .yayınlayan M. j. De Goeje, Leyden, 1964,
11, s. 775-782; Câmi’ü’l-b ey in fî tefsiri 'l-Kur’ân, Kahire, 132 1 ,1-XXX. Eshâbü'l- 
Kehf bahsi, eserin XV. cildindedir (117-137).



diler. Bu genç, şehire erişti, gördüğü durum ona tuhaf geldi. 
Çünkü her yerde, imanın belirtilerine rast geliyordu. Çekinerek 
bir satıcıya uğradı. Fakat satıcı paralan görünce tanıyamadı. Bu
nun üzerine genç: “ Hükümdarınız filân değil m idir” dedi. Ha* 
yır cevabından sonra hükümdara götürüldü. Hükümdar durumu 
sordu. O da başlarından geçenleri anlattı. Daha sonra hüküm
dar tebasını topladı: “ Aranızda ruh ve ceset üzerinde görüş ay
rılığı çıkmıştı. İşte Allah (C.C.) size mucizelerinden birini 
gönderdi. Bu genç, eskiden yaşamış olan, falan kavimdendir” . 
Bu sözlerden sonra genç; “ arkadaşlarımın yanma gidelim” de
di. Hükümdar ve halk, hayvanlarına binerek mağaraya gittiler. 
Buraya varınca genç “ izin veriniz de ilk önce ben arkadaşları
mın yanına gireyim ve geldiğinizi haber vereyim” dedi. Arka
daşlarının yanına gelince Tanrı hepsini yeniden uykuya daldırdı. 
Onlardan bir ses gelmediğini, hiç birinin çıkmadığını gören hü
kümdar, yanındakilerle birlikte mağaraya girdi. Cesetlerinde bir 
eksiklik görmediler. Ancak, ruhları ceset lerindenıızaklaşmışt ı. 
Bunun üzerine hükümdar: “ İşte bu Tanrı tarafından size gön
derilmiş bir delil(ayet)dir”  dedi.

Tabert, tefsirinde, bu rivayetin aynı zamanda pek az 
farklı bir şeklini de veriyor (yine İbn İshak’tan naklederek). O, 
burada hükümdarın adının, Teyezosis olduğunu bildiriyor ve onu 
iyi kalpli, faziletli hükümdar (El-Melikü’s Sâlih) şeklinde vasıf
landırıyor. Bu, Hıristiyanlar arasındaki Eshâbü’l Kehf’de (Ye
di Uyurlar, aşağıya bak) geçen imparator, II. Thodosius olup, 
401-450 yılları arasında yaşamıştır.

Taberî, tefsirinde, ünlü râvilerden Vehb b. Münebbih’ 
ten (ölümü:729 veya 732) gelen başka bir rivayet anlatıyor. Bu, 
Hıristiyanlar’ınkine en yakın olan rivayettir :Mağaradan Efsûs’a 
gelen Yemliha, şehri ve ahalisini tanımayarak derin bir hayret 
içine düşmüştür. Gördüğü manzarayı izah edememesi yüzünden,

4- s. 781-782: tefsir, s . 134-136.



biraz yiyecek aldıktan sonra süratle arkadaşlarının yanına dön
meye karar vermişti. Bir satıcıdan yiyecek istemiş ve elindeki pa
rayı ona vermişti. Satıcı paraya dikkatle baktıktan sonra 
arkadaşına göstermiş, sonra da diğerleri görmüştü. Efsûslular, 
delikanlının bir define bulduğunu sanmışlar ve onu paylaşmayı 
teklif etmişler, kabûl etmediği taktirde, kendisini hükümdarın 
katına götüreceklerini söylemişlerdi. Yemliha’nın, durumu ye
niden anlatması bir işe yaramamıştı. O ’nu şehirde dolaştırdık
tan sonra, Dakyanus’un katına çıkaracaklarını bildirmişlerdi. 
Gayeleri ona “ gömü bulucusu”  olduğunu itiraf ettirmek veya 
korku vermek idi. Yemliha, ağlıyordu.Fakat katına çıkardıkla
rı iki yüksek idareciden hiç birinin Dakyanus olmadığını görün
ce sakinleşmişti. Bu iki idareciden birinin adı Aryüs, diğerinin 
Astayüs idi. Aryüs ilk önce hemşehrileri gibi düşündükten 
sonra, Yemliha’nın samimiyeti karşısında: “ Ey Efsûslular, bu, 
T ann’mn size gönderdiği işaretlerden biri olabilir” demiştir. Son
ra mağaraya gidilmiş, Aryüs ve yanındakiler m ağaranın'kapı
sından bakarak gençleri görmüsjenii Yemliha, onlardan önce 
mağaraya girmiş, ağlaşmışlar ve başından geçenleri Yemliha’- 
dan öğrenmişlerdi. Durum anlaşılmıştı; onlar, dirilmenin ola
cağı ve Kıyamet Günü’nün m utlaka görüleceğinin, insanlar 
tarafından anlaşılması için, Ulu Yaradan tarafından diriltilmiş- 
lerdi. Yemliha’dan sonra mağaraya giren Aryüs, orada bakır bir 
sandık içinde, kurşundan iki levha bulmuştu. Bu levhalarda, Es
li âbü’l-Kehf’in isimleri ve başlarından geçenler yazılmıştı. Son
ra Aryüs, iyi kalpli hükümdar 1‘eyezusis’u, Eshâbü’l Kehf'i 
ziyarete davet etti. Teyezusisı(Theodosius),süratle Dakyanus’un 
şehrine ve oradan da mağaraya geldi. Gençler, hükümdarı gö
rünce sevindiler, yükündüler, yani onu ululadılar. Hükümdar 
da onları alınlanndan öptü ve ağladı. Eshabü’l-Kehf, hüküm
darın karşısında yere oturmuşlar Allah’a secde ediyor ve hamd 
u senada bulunuyorlardı5.



Diğer tarih eserlerinde ve tefsirlerde, konumuzla ilgili 
mühim rivayetler ve kayda değer haberlere rastlanmaz. Pek ço
ğunda yorumdan gelen, ehemmiyetsiz farklar görülebilir. Me
selâ onlardan çoğunda, gençlerin kaçarken uğradıkları 
arkadaşları, çiftçi değil, çobandır. Hadisenin esası aynıdır.

Anlaşılacağı üzere Eshâbü’l-Kehf, yani "m ağara arka
daşları” , müslümanlarca kutsal insanlardır, velilerdir. Çünkü 
delikanlı yaşta olmalarına rağmen, doğru yolu bulmuşlar, inanç
ları uğrunda, ölüm dahil, her türlü güçlüğü göze almışlar ve kar
şılaştıkları güçlüklere katlanm ışlardır. Ö lüm den sonra 
dirilineceği, Kıyamet’in kopacağı, hem Hristiyanlık’ta  hem de 
İslâmiyet’te onların başından geçenler ile ispat edilmiştir. Bun
dan dolayı Müslümanlar arasında Cuma Namazı’ndan önce, 
Kehf suresi okunurdu. Fakat son zamanlarda Türkiye ile, diğer 
bazı İslâm ülkelerinde, bu geleneğin her zaman yerine getirilme
diği görülmüştür. Yalnız Suudi Arabistan’da bu surenin her Cu
ma mutlaka okunduğu haber veriliyor. Bazı hadislere göre, 
Cuma günleri bu sureyi okuyan, ilhâm-ı Rabbanî’ye mazhar ola
caktır. Deccal, bu sureyi okumuş olan müslümanlara her hangi 
bir kötülük yapamayacaktır. Yine O ’nu okumuş olanlar, nur
lar içinde Mekke’ye gidecek ve kıyamet gününde nurlar içinde 
görüneceklerdir6.

Bundan başka halkımız arasında şu inançlar da vardı:

1-Mağara arkadaşlarının adları yazılı bir kâğıt, yangı
na atılırsa, yangın sönmektedir.

2-Aynt kâğıt, çok ağlayan bir bebeğin yastığının altı
na konursa, ağlaması derhal kesilir.

6- L. M assignon, Les Sepi dormants d’Ephese (A hi al Kabf) en Islam 
el en Chrétienté, Revue des éludes Islamiques, Paris, 1953, s. 70-71.



3-Doğumda zahmet çekmekte olan bir kadının uylu
ğuna bu kâğıt bağlanırsa, doğum kolaylaşır7.

Eshâbü’l-Kehf’in adı, Karınca Duası’nda da zikredil
mektedir. Bu duanın da müşterisi eksik olmasın diye dükkânla
ra asıldığım biliyoruz. Fakat bu isimler, niçin bu duaya ilâve 
edilmiştir? İşte bu iyice bilinemiyor. Müslüman dinî folklorun
da, Eshâbü’l-Kehf ile ilgili ve bunlar gibi daha bir çok inanışlar 
olduğu şüphesizdir.

Eshâbü’l-Kehfin mağaraları,.halkımızca, evlenme, ço
cuk sahibi olma, bir illet veya hastalıktan kurtulma ve bunlar 
gibi diğer bazı dileklerin gerçekleşmesi gayesi ile veya sadece se
vap ka/anmak maksadıyla, bilhassa Ramazan Ayı’nda çokça ve 
sıkça ziyaret edilmektedir.

Eshâbü’l-Kehf, kaç kişi idi? Kurân'da mağara arka
daşlarının kaç kişi olduklarının, ancak Tanrı tarafından biline
ceği ifade edilmiştir. Bununla beraber en canınmış İslâm 
râvilerinden İbn Abbas, onların yedi kişi olup, sekizincisinin Kıt- 
mir adlı köpek olduğunu, kesin bir şekilde ileri sürmüştür. Di
ğer ünlü bir râvi olup, Hz. Peygamber’in hayatını kaleme almış 
olan, ibn İshâk da (ülümü:768), onların 8 kişi olduklarını ve do- 
kuzuncusunun da köpek olduğunu bildirmiştir. Hıristiyan riva
yetinde de adları verilerek yedi kişi olduklarının söylenmesi, hatta 
bu yedi kişiye “ Yedi Uyurlar” denmesi, İbn Abbas’ın sözlerini 
doğruluyor. Esasen onlar, İslâm geleneğinde de yedi kişi olarak 
kabûl edilmiştir. Taberî’de dokuz kişinin adları geçiyor: Mek- 
semlîna, Mahsemlîna, Yemliha, Martûs (Martinus), Kesutûnis, 
Yabnmis, Resmûnis(?), Batûnis, Qâlûs8.

7- M. Vehbi, Hülâsatü’l-beyân Fi tersin ’I -Kur'fln, İstanbul, 1343, IX.
s. US.

8- Tarih, s .777; tefsir, s. 124. Diğer b irç o k  tefsirde  bazı isim lerde fa rk la r 
var ise dc bunlar, d a h a  7İyade c&ki y a z ın ın  h u su s iy e tle rin d en  g e lm ek ted ir.



Halkımız arasında onlardan yedisinin adları şu şekil
de söylen inektedir :Yemllhü, Mekselinâ, Mislinâ, Mernuş, De- 
bernuş, Şâzenuş, Kefeştaiayuş, köpeklerinin ismi de Kıtmîridi. 
Taberî, mağara arkadaşlarının reisinin Mekselminâ olduğunu ya
zıyor. Bir rivayete göre de bunlardan ilk üçü, Melik Dakyanüs 
El- Cebbâr’ın, yani zalim hükümdar Dakyanus’un, sağ kol da
nışmanları, diğer üçü de sol kol danışmanları idiler9. Kefeşta- 
tayuş ise, yolda kendilerine katılan çobanın adı olup, Kıtmîr, 
onun köpeği idi. Bana bildirildiğine göre, Maraş bölgesi ile kom
şu yörelerde, Eshâbü’l-Kehf’in isimlerinden çoğu, şimdi de, ço
cuklara konmaktadır. Müslümanlar’ın, Eshâbü'l-Kehf’i, Recep 
ve Zilkade aylarında andıkları bildiriliyor.

Kurân’da geçen “ Er-Raqîm’e gelince, bunun, mağa:- 
ranın bulunduğu dağın veya vadinin, mağaranın, mağarayı ka
patan taşın ve hatta köpeğin adı olduğu ileri sürülmüş ise de, 
bunların hiç biri isabetli görüş sayılmaz. Er-Raqîm, müellifler
den çoğunun söyledikleri ve Hıristiyan rivayetlerinin de doğru
ladığı gibi,mağara arkadaşlarının adlan ile, başlarından geçenlen 
anlatan ta; veya madenî kitabeyi ifade etmektedir” .

9- Bu rivayet, başta Taberî'ninki olmak üzere tefsirlerin çoğunda
görülür.



HIRİSTİ YANLAR‘A GÖRE ESHABÜ ’L-KEHF
III

Eshâbü’l-Kehf, Hıristiyan Alemi’nde “ Yedi Uyurlar” 
adıyla tanınıyor ve anılıyordu.

Batı Avrupalı Hıristiyanlar, mağara arkadaşlarının ba
şından geçenleri, Vl.yy’da yazılmış Süryanîce bir metnin, T ur’ 
lu Gre'goire tarafından Latince’ye yapılmış tercümesinden 
öğrenmişlerdir.Fakat bu Süryanîce metnin Yunanca’dan tercü
me edilip edilmediği kesin bir şekilde bilinemiyor. Mekke’li müş
riklerin Eshâbü’l-Kehf’i de çok sıkı temas ve münasebette 
bulundukları Süryanîler’den öğrendikleri şüphesizdir.

Hıristiy anlar’ın, Eshâbü’l-Kehf ile ilgili hatıraları, ay
nen şöyledir: Roma hükümdarı Decius, Hıristiyanlar’ı öldürmeye 
girişince, asil bir aileye mensup yedi kardeş, dinlerini terk et
melerini isteyen Efesos1 valisinin tehditlerine yiğitçe dayandık
tan sonra.bir mağaraya sığındılar. Yanlarında köpekleri de vardı. 
Onları açlıktan öldürmek için, mağaranın kapısını ördüler. Bu 
iş sona ermeden, bir Hıristiyan, hadiseyi bakır bir levha üzerine 
yazıp, onu mağaranın içine atmıştı (bu, Kurân’da anılan, 
“ rakîm” olmalıdır). Bu kardeşler, mağarada uyudular.

Aradan 158 yahut 197 yıl geçtikten son ra,408 veya 447 
yılında uyandılar.Onlar ise, sadece bir gece uyumuş olduklarını 
sanıyorlardı. Yedi kardeş, içlerinden birini yiyecek almak için 
şehre gönderdi. O, kapılardaki haç işaretini fark ederek şaşırdı
ğı gibi, elindeki Decius devrinden kalma paralara dikkatle ba
kan halk da, hayrete düşmüştü. Efes piskoposu, bu pek ilgi çekici 
ve merak uyandırıcı hadiseyi görmek için, İm parator II. Teo-



dosius ile lm paratoriçe’yi davet etli. Birlikte, mağarada onları 
ziyaret ettiler. Bu yedi kardeş, insanların dirileceklerini böylece 
ispat ettikten sonra, yeniden uykuya daldılar. Bunlardan kalma 
bazı nesneler, taş bir sandık içinde, Marsilya’daki Saint Victor 
Kilisesi’nde muhafaza edilmektedir10.

Yedi Uyurlar, H ıristiyanlarca, azizlerden sayılır, La
tin Kiliseleri’nde, 27 Temmuz’da anılırlardı. Ortodoks Kilisesi’ne 
göre Yedi Uyurlar, 4 Ağustos’ta mağaraya saklanmışlar, 22 
Ekim’de uyanmışlardır. Bu sebeple, adı geçen günlerde dinî ayin 
yapılır ve bu günler, yortular arasında yer alırdı. Yedi Uyurlar’uı 
adları, Latince’de şöyle idi: Maximianus, Malchus yahul Mar
cus, Marlinianus, Constantinus, Dionysius, lohannes ve Serapio.

Anlaşılacağı üzere, mağara arkadaşları, her iki dinin 
hatıralarında esas itibariyle birdir. H atta Hıristiyanlık’taki Ye
di Uyurlar’ın hatırasının, Taberî’nin naklettiği rivayetlerden biri 
ile tam bir aynılık gösterdiği görülmüştür. Hıristiyan rivayetin
de Yedi Uyurlar’ın mağaraya kaçlıkları zamandaki Roma hü
kümdarı, Dakyus olup, bunun, Hıristiyanlar’a karşı şiddet 
göstermiş olan Decius olduğu açıkça görülüyor. Bu İmparator, 
201-254 yılları arasında yaşamıştır.

Görmüş olduğumuz gibi, mağara arkadaşlarına düş
manlık gösteren “ Rum”  Meliki’nin adı, Dakyanus’tur. Müslü
man hatıralarındaki bu isimle, Süryanî rivayetlerine dayanan 
Hıristiyan rivayetlerinde aynı Roma İm paratoru'nun ifade edil
diği şüphesizdir. Yine ,İslâm müelliflerinin Dakyanus’u ,“ EI- 
Cebbâr”  (zulüm edici) lakabı ile andıklarını da biliyoruz.

10- L. M assignon, Les Sepldormanls. s. 62-65; La Grande Encyclop e
dle, D orm Stıts m addesi, XIV, s. 939-940. Diğer ansik lopedilerde verilen bilgi
ler dah a  kısadır (meselâ £n cyclopaedia Americana ve Encyclopaedia Bril anıca 
“ Seven Slippers” maddesi)



Kurân’da,mağara arkadaşlarının 309 yıl uyudukları gö
rülmüştü. Bununla beraber, bazı tefsirciler, 309 yılının “ İlâhî 
bir beyan” olmayıp, zaman meselesini münakaşa edenlerden ba
zılarının İleri sürdükleri bir tahmin olduğunu yazmışlardır. Ba
zı tefsirciler de, bu 309 yılının, Hz. Ali tarafından ifade ed'ldiğini 
kaydederler.

Fransızlar’a göre Yedi Uyurlar



ESHABÜ’L-KEHF, HANGİ ÜLKEDE YAŞADI VE 
HANGİ MAĞARADA UYUDU?

IV

Bu bahis, şüphesiz konumuzun en güç meselesini teş
kil etmektedir. Çünkü İslâm âleminde, Ispanya’dan Doğu Türk
istan’a kadar, bir çok ülke, onların vatanı, bir çok mağara da 
onlarıi} mağarası olarak gösterilmiştir. Aşağıda, bunlar hakkında 
verilecek bilgiler, görüşlerin en ziyade hangi ülke ve hangi ma
ğara üzerinde toplandığım açıkça ortaya koyacaktır.

a-) lspanya:Bu ülkede meşhur Gırnata şehri yakınla
rında, Loşa köyünün civannda bir mağara, Eshâbü’l-Kehf’in ma
ğarası olarak gösteriliyordu. Bu mağara, 1136 yılında, tarihçi 
Zuhrî tarafından ziyaret edilmişti. Burada Sâhibü’l-Şurta yani 
hükümdarın emniyet görevlisi olan Muhammed b.Said tarafın
dan yeniden bir mescit yapılmıştı. Bu mescidin mihrabı, güneye 
doğru konulmuştu11.

Ispanya’daki bu mağara hakkında Endülüs âlimlerin
den Ebu Hayyân (ölümü: 1344), tafsilâtlı bilgiler veriyor ve bu 
arada aynen şunları söylüyor: “ Bu mağaranın Anadolu’da (Er- 
Rum), Suriye’de(Eş-Şâm) bulunduğu söyleniyor” . Endülüs’te 
de G ırnata’ya bağlı Loşa adlı köyün civarında bir mağara var
dır. Bu mağarada, cesetler ve bir de köpek iskeleti görülür. Ölü
lerden çoğunun  etleri d ö kü lm üştü r. H a lk , b un ların

II- M assignon, a .g .m .., s. 91.



Eshâbü’l-Kehf olduğunu sanıyor.İbn Atiyyede bu hususta şunla 
n  yazmaktadır: “ Ben mağarayı ziyaret ettim, cesetleri gördüm. 
504 (1110-1111) yılından beri bu durumda idiler. Üzerlerinde bir 
mescit ve yakınında da Rûmî (Romalılar’dan kalma) bir bina 
vardır. Buna “ rakîm ” adı veriliyor. Yine Gırnata yakınlarında 
bazı eski eserler görülür ki, bunlara da Dakyanus’un şehrinden 
kalan izler gözü ile bakılıyor12” .

b-) Cezayir:Bu ülkede, güneyde Setif denilen kasaba
nın 88 km. güneyindeki N’gaoui adlı köyün mezarlığında, yedi 
kabir ile onların yanında bulunan küçük bir kabrin Yedi Uyur
lar ile köpeklerine ait olduğuna inanılıyor. Her gün ziyaret edi
len bu Yedi Uyur kabirlerinin insanları kötülüklerden koruduğu 
sanılıyor ve onların ölmeyip uyudukları söyleniyor13. Yine Se
tif denilen şehrin 12,5 km. güney doğusunda İkcan (Guiccel) adlı 
köydeki mezarlıkta da Yedi Uyurlar’ın kabirleri gösterilir14.

c-> Mısır:Kahire’de Mukaddam Dağı’nda bulunan ma
ğara, Falımîler devrinde (X. ve XI. yy.) Eshâbü’l-Kehf mağa
rası kabul edilmişti. Bu münasebetle mağara, bir zaviye haline 
getirilmiş ve üst kısmına da bir kitabe konulmuştu. Evvelce bu 
mağaraya Kehfü’s Sûdân, yani “ Zenciler Mağarası”  deniliyor
du; Osmanlı devrinde ise bir Bektaşî zaviyesi olarak 
kullanılmıştır15.

ç-) Ürdün ¡Amman’a yarım km mesafede bulunan bir 
mağaranın X. yy ’da Er-Rakîm adını taşıdığı biliniyor. Adı ge-

12- H . Yazır, Hak dini Kurfin dili, Diyanet İşleri Reisliği Yayınların
dan, Ankara, IV, s. 32-36. haşiye 1.

13- M assignon, a .g .m ., s. 75-77.

14- M assignon, a .g .m ., s. 79 ve devam ı.

15- M assignon, a .g .m ., s. 86-87.



çen yy ’da er-Rakîm’i ziyaret eden ünlü coğrafya âlimlerinden 
El-Mukaddesî, orada ancak üç mezar görmüştü16.

d-) Suriye:Şam’ın güneyindeki Belka yöresindeki Hus- 
baıı köyü yakınında bir mağaranın da Eshâbü’l-Kehf’in mağa
rası olduğu, bazı müelliflerce yazılmıştır. Bundan başka Şam 
şehrindeki bir mescit de onlara izafe edilmektedir. Fakat bunun 
yeni olduğu anlaşılıyor. Şehir hakkında tafsilâtlı bilgi veren es
ki coğrafya eserlerinde ve vakayinamelerde böyle bir mescitten 
ve mağaradan katiyyen söz edilmez. XVI. yy ’da, şehirde bir 
“ Kehf-i Cibril” yani Cebrail Mağarası’nın varlığından bahse
dilir. XVII. yy ’da veya belki daha sonra Cebrail Mağarası, 
Eshâbü’l-Kehf’e isnat edilmiş ve orada bir mescit yapılmıştır17.

e-) Afganistan: Kabil’den Bam yan’a giden yol üzerin
de Upiyan denilen yerde, bir veliye ait eski bir mezar vardır. Bu 
mezara kuduz köpekler tarafından ısırılmış olanlar getirilerek 
mağara arkadaşlarının köpeği olan Kıtmîr’den yardım istenir. 
Fransızlar’ın büyük âlimlerinden L. Massignon diyor ki: "Ku
duz köpek tarafından ısırılmış biri .oraya ısırıldıktan sonra kırk 
gün içinde getirilir ve Eshâbü’l-Kehf suresi okunursa, hastanın 
iyi olma ihtimâli vardır. Bu, M .A .R .F .’nin bir şahidi tarafın
dan tespit edilmiştir. Afganistan’da köpek tarafından tehdit edi
len bir kimse, Kıtmîr’den yardım ister” 18. Aynı âlim, yine bu

16- Ahsenu’t-lekâslm, yayınlayan M.C. De Goeje, Leyden, 1907,5 . 176. 
Şarkiyatçılardan C . Ganneau, geçen yüz yılın sonlarında bu mağarayı ziyaret 
ederek onun hakkında tafsilâtlı bilgiler vermiş ve Kur ân'da geçen Er-Rakîm’in 
burası olduğunu ileri sürmüştü, (Recııeil d ’archeologie, Orientalc, 1900, III, s. 
293-359).

17- M assignon, s .g .m ., s. 87-88. Orada mescidin krokisi de verilmiştir. 
Fakat Evliya Çelebi Şam(Dimaşk)’daki bütün ziyaret yerlerini tafsilâtla anlattı
ğı ve bir çok mağaraların adlarını yazdığı halde Kchf Cibril’den söz etmez (Se
yahatname, İstanbul, 1935, IX , s. 555 ve devamı).

18- M assignon, s. 89.



ülkenin kuzeyindeki Meymene şehrinde Eshâbü’l-Kehf'e ithaf 
edilmiş bir mescit bulunduğunu da haber veriyor19 .

f-) Doğu Türkistan ¡Burada Turfan’ın 75 km doğusun
da Toyok denilen yerde bir mağara ve mağaranın yamacında da 
bir cami vardır. Bu mağara ile cami, Eshâbü’l-Kehf adıyla va
sıflandırılıyor. Toyok’un 30 km batısındaki Koçu şehri hara
besinin de, Apsils yahut Dakiyanus’un şehri olduğu kabûl 
edilmiştir.20. Koçu, Uygur hükümdarlarının başşehri olup eski
den beri Doğu Türkistan’ın en ünlü şehirlerinden biri idi. An
cak bu Uygur hükümdarları, ilk önce Mani, sonra da Buda 
dinine bağlı idiler. Buda mabetlerinde Buda’nın heykelleri bu
lunduğundan, Müslümanlar, Budacıların puta taptıklarını sa
nıyorlardı. Koçu şehrinin de, Efsûs olduğunun ileri sürülmesi, 
şüphesiz gerçek mağaranın Afşin’de olduğu kanaatinin yaygm 
olmasından ileri gelmektedir. Eshâbü’l-Kehf hadisesinin Doğu 
Türkistan’a Mani dini mensupları yahut Nesturi Hıristiyania- 
rı’nca getirildiği ileri sürülmüştür 21.

Verilmiş olan şu bilgiler, Eshâbü’l-Kehf ile ilgili mev
kilerin, hemen hemen mahallî inanmalar sonucunda ortaya çık
tığını gösteriyor. Meselâ İspanya ve Cezayir’e Hıristiyanlık, 
yaygın ve kuvvetli bir din olarak girmiş ve dolayısı ile buralarda 
bu din mensuplarının baskıya uğramaları söz konusu olmamış
tır. Bundan başka Cezayir’de onlara isnat edilen yerler, mağa
ralar değil, alelade mezarlardır. Mısır’da (Kahire’de), Mukaddam 
Dağı’ndaki mağaranın, evvelce “ Kehfü’l-Südân” adını taşıdı
ğı, çok sonraları, Eshâbü’l-Kehf’e izafe edildiği görülmüştü. Şam

19- Gösterilen yer.

20- M assignon, a .g .m ., s. 9 !.

21- F. Babinger,Die Örtlichkeit der Siebenschlafertegende in Muslimischer
Schau,Aııfsatzc ıınd Abhandlungcn zur Geschichte SiidtKteııropas ıınd der Le- 
vantc, München 1962, s. 1-9. Ben, Eshâbü'l-Kehf hatıralarının, Doğu Türkis
tan’a, İslâmiyet’in yayılması ile geldiğine inanıyorum.



şehrindeki mağara da, yine görüldüğü (izere, çok geç bir zamanda 
böyle vasıflandırılmıştır. Amman ve Belka yöresindeki mağa
ralara, EshâbU’l-Kehf'in mağaraları olduğu iddialarının doğru
luğuna, eski müellifler dahi şüphe ile bakmışlardır. Bütün 
bunlara ilâve olarak İslâm ve Hıristiyan âleminde asıl yaygın gö
rüş, mağara arkadaşlarının Anadolu’da (Er-Rûm) yaşamış ol
duklarıdır. Ancak, bu ülkede de Eshâbü’l- Kehf’in mağarası, 
bir kaç yörede gösterilmiştir. Şimdi bunları gözden geçirelim.

g-) Anadolu (Rûm):

l-Efes:“ Kitâbu’l-mesâlik ve’I-memâlik” yani “ Yolla
tın veJlkelerin  kitabı” adlı tanınmış eserini IX. yy.’da yazmış 
olan tbn Hurdâdbîh, Bizans’ın Terekisis eyaletinden söz eder
ken: ‘‘Buradaki El-Evâsî kazasında (Rustâk), Eshâbü’l-Kehf şeh
ri Afsis kalesi b u lu n u r. Bu dö rt kaleden b irid ir. 
İbadethanelerinde Emevî Kumandanı Mesleme’nin Anadolu Ül
kesine girişinin okunduğu A rapça bir yazı vard ır”  deme* - 
tedir22.

tbn Hurdâdbîh’in zikrettiği Terkisis eyaleti, Bizans kay
naklarında geçen Thracesion eyaleti olup, Efes(Efesus), bu eya
letin içinde bulunmaktadır23 . Bizanslılar’ın EshâbU’l-Kehf’in 
Efes’de yaşadığına inandıkları ve bu inancın oradan, Batı Av
rupa Hıristiyan âlemine yayıldığı biliniyor24. Bu sebeple Bizans 
eyaletleri, şehirleri ve yolları hakkında tafsilâtlı bilgiler veren İbn 
Hurdâdbîh’in, EshâbU’l-Kehf’in Efesli olup orada bir mağara
da uyudukları rivayetini Bizanslılar’dan duymuş olduğu açıkça 
anlaşılıyor. Aynı müellif, bunun hemen arkasından Eshâbu’r-

22- Kitâbü'l-ınc&llilt vc’I- m cıııilik, yayuıİHVaıı M .J. (3c Gocjc.Lcyd
188‘J, s.L(J<ı. '

23- G. O arogorsky. İngilizce tercüme C. Hussey, History o f  the Byzarı- 
Itat slale, Oxford, 1968, dizine (s. 612, “ themes” maddesi) ve haritalara bak.

24- M assignon, a .g .m ., s. 44-67.



Rakîm’den bahsediyor. Bunu "kitabe sahipleri”  şeklinde izah 
edebiliriz.

îbn Hurdâdbîh Eshâbü’r-Rakîm’in Ammuriye ile Nı- 
kiyye, yani İznik arasındaki Harmata(?) yöresinde olduğunu ya
zıyor ve Abbasî halifesi El-Vâsık B illih’ın, onların ne durumda 
olduğunu anlamak için, Muhammed b.M ûsâelM üneccim’i Ana
dolu’ya gönderdiğini bildiriyor.

El-Müneccim, bir dağın içinde bir odada mumyalan
mış bazı cesetler görmüştü. Bu cesetlere bakan kişi, El- 
Müneccim’e, gördüğü cesetlerin canlı olduklarına inandırmak 
için, onlara yedirmek Üzere yemek hazırlamış ise de, Halifenin 
temsilcisi bunun bir hile olduğunu açıkça söylemişti. El- Münec
cim: “ Bu cesetlere nezaret eden adam cesetlerin Eshâbu’r- 
Rakîm’e ait olduğuna hükümdarını inandırdığı gibi beni de inan
dırmak istedi”  sözlerini de ilâve etmiştir 2S.

2-Tarsus:Eshâbü’l-Kehf’in mağaralarının, burada ve
ya civardaki bir tepede olduğunu ilk defa söyleyen müellif, eğer 
yanılmıyorsam ,eserini X. yy sonlarında yazan coğrafyacı El- 
Mukaddesı’dir. El-Mukaddesî bu hususta aynen şöyle söylüyor: 
“ Tarsus ve yörelerinden burada söz etmeyeceğiz. Zira buraları 
Bizanslılar’ın idaresindedir. Eshâbü’l Kehf’e gelince, onların şe
hirleri Tarsus olup, Dakyanus’un kabri de buradadır. Şehrin yö
resinde de bir mescit vardır. Bu mescidin, mağaranın üzerinde 
olduğunu söylediler” 26-

E l-M u k ad d esî T a rsu s ’un, g en ç le rin  ve o n la rı, 
inançlarından dolayı ele geçirmek isteyen Dakyanus’un şehri 
olduğunu kesin bir şekilde söylemekle, fcıkal mağaralarının 
bulunduğu yeri, bir riviiyetşeklinde(Qalû=dediIer) yazmakladır.

25- Ibn Hurdadbih, s. 106-107. Ayrıca 110. sahifeyc de bak.

26- Abscnü’l-lekfisim, s. 152-153.



Ünlü tefsircilerden Fahreddîn Muhammed Er-Râzî(ölü- 
mü: 1209) de Eshâbü’l-Kehf’in şehirlerinin Tarsus olduğunu 
sanıyor27. Osmanlı müelliflerine gelince, onlardan Kâtip Çele* 
bî (ölümü: 1658) “ ve bu Eshâbü’l-Kehf kasabası, bu Tarsus’da 
vâki olmuştur, dirler”  sözü ile bunu bir rivayet olarak anlatır28.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi’ye gelince, Tarsus’tan söz 
ederken, şehrin iki saat kuzeyinde Eshâbü’l-Kehf ziyaretgâhı ol
duğunu yazar ve orayı ziyaret ettiğini, kapısı örülmüş olduğu 
için, içeriye giremediğini bildirir. Seyyahımız; Elbistan Subaşı- 
hğı’ndaki mağarayı, yani Afşin’deki mağarayı gördüğünü iddia 
ettikten sonra; “ bunun aslı yoktur” demektedir29. Fakat Evli
ya Çelebi, iddia etmesine rağmen, Afşin’deki mağarayı ziyaret 
etmediği gibi, Elbistan’ı bile görmemiştir.

3-Afşin (Yarpuz Efsûs Arabissos).Şehrin adı daha önce söylen
diği üzere, Bizans kaynaklarında Arabissoş, Arabça eserlerde Ef
sûs şeklinde geçer. Selçuklular devrinde de aynı adla anılır. Son
ra bu ad halkımızca. Yarpuz şekline çevrilmiştir. Yarpuz yine daha 
önce de yazıldığı gibi, Türkçe’de eski bir kelime olup, güzel ko
kulu bir ot, kır nanesi demektir. Şimdi Eshâbü’l-Kehf in mağa
rasının Afşin’in altı km kuzey batısındaki mağara olduğuna da
ir haberlerden söz edelim.

a-) Vehb bio Münebbih (öl: 728 veya 732) İslâm’ın en 
eski ve aynı zamanda en tanınmış râvilerinden olan Vehb, Ef- 
sûs’un, Eshâbü’l-Kehf’in şehirleri olduğunu ifade eden ilk mü

27- M efitihu’l-gayb, Kahire, (1308-1310), V, s. 629.

28- Cihatıniirad, İstanbul, 1145, s. 603.

29- Seyahatn&me, 1935, IX , s. 332.
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ellifler arasında yer alır30.

b~) Mu b amme d ibn tsbak (öl: 767) Bu çok ünlü âlimin 
eserleri ne yazık ki bize kadar gelmemiştir. Bununla beraber, mü
ellifler onun eserlerinden geniş hülâsalar yapmışlardır. Bunlar 
bu değerli müellifin de Eshâbü’l-Kehf’in Efsûs’da yaşadığı gö
rüşünde olduğunu gösteriyor31.

c-) Taherf:Eshâbü’l-Kehf in mağaralarının, Efsûs’ta ol
duğunu yazan en değerli âlimlerden biri dc Ebû Cafer Mubam- 
med b. Cerîre’t-Taberî’dir. Taberî,âlemin yaradılışından 915 
yılına kadar gelen, büyük tarih eseri ve diğer tafsilâtlı tefsiri ile, 
kendi devrinden zamanımıza kadar Islâm dünyasının her yerin
de yakından bilinen âlimlerden biridir. Bu âlim, tarihinin iki ye
rinde ve tefsirinin Eshâbü’l-Kehf bahsinde Eshâbü’l-Kehf in ma
ğaralarının Efsûs'ta bulunduğunu kesin bir şekilde bildirir32

ç-) Zemahşerî (ölümü: 1144):Bu ünlü din vc dil âlimi 
de, Eshâbü’l-K ehfin şehirlerinin Efsûs ( = Yarpuz = Afşin) ol
duğunu açıkça ifade eder33.

d-) El-Herevî (ölümü: 1215): Şeyh Takiyeddin Ebu’l- 
Hasan Ali b. Ebu Bekr El-Herevî, kutsal yerleri ziyaret etmekle 
tanınmış, ciddî bir müelliftir. Haleb hükümdarı Eyyûbî Melik 
Zâhir Gâzî’nin himayesine nail olmuş ve bu şehirde ölmüştür34. 
El-Herevî, kitabında diğer bazı mağaralardan bahsettikten son-

30- M dım cd AyınlaH, Tclsîrü'ı■ ııb y ir , Isıaııbul, 1323,1 i l,v  4 5.

31- a .g .m ., s. 5.

32- Tart lı, 1 -2, s,736,111-2, s.64iı

33- "E shâbü'l-K ehfin  hükümdarları Dakyanus, şehirlerinin adı Efsûs, 
köpeklerinin ismi de Kıtmîr’dirr'(E]-Keş;âf fî tefsiri’]-Kur'ân Kahire, 1307, 1, 
s. 567).

34- Bunlar Endülüs ile Bclka'da bulunan mağaralardır (Bundan sonra
ki haşiyeye bak).



ra, Efsûs’un batısındaki mağaranın, Kurân’da sözii edilen ma
ğara olduğunu, açık bir şekilde yazmıştır 35.

e-) Yakutü’l-Hauuvî: Yakut, yazdığı ansiklopedi ma
hiyetindeki eşsiz eserler ile, İslâm âleminde büyük şöhrete sahip 
olmuş bir müelliftir. Bu değerli âlim, Mu’cemü’l-Buldan adb coğ
rafya ansiklopedisinde, Ebsûs maddesinde aynen şunları yazı
yor: Ebsûs, Anadolu (=  Er-Rûm)’da Elbistan yakınlarında 
harap bir şehirdir.Eshâbü’l-KehPin bu şehirden oldukları, Ra- 
kî’nin de orada bulunduğu söylenir. Dakyanus’un şehrinin de 
burası olduğu rivayet edilir. Ebsûs, harap olmakla beraber, orada 
hayret edilecek eserler görülür3®. Aynı müellif, Efsûs maddesin
de de daha sısa olarak aynı haberi tekrarlar: “ Bu, Anadolu'da, 
Elbistan’a yakın bir şehirdir. Dakyanus’un şehrinin burası ol
duğu söylenir” 37. Yakut, Elbistan maddesinde de, Efsûs’a te-

35- Elbistan şehrinin yakınında Ebsûs denilen bir yer vardır. Bu yerin 
Dakyanus’un şehri olduğu söyleniyor. Ebsûs'ta fevkalâde gllzel, eski nesneler 

ve yapılar görülür. Bu mevkinin batısında bir mağara olup Kurân’daki tasvire 
tamamıyla uymaktadır... Daha önce bir mağaradan ve Er-Rakîm’den söz edil
mişti. Fakat en doğru olanı bu mağaradır. (Guide des Lieux de pderinage. ter
cüme ve haşiyelerle yayınlayan S.V. Thom ine, Institut Français de Damas, 
Dam as, 1957, s. 135.) El-Herevî “ Belka'dan söz ederken" de aynen şunları ya
zıyor: “ Bu bölgedeki mağara (El-Kehf) ve Er-Raqîm, eski yıkımdan olan ve Dak
yanus’un, şehri olduğu söylenen Amman şehri civarındadır. Halbuki biz, 
A nadolu'da dikkate değer kalıntılar bulunan ve Elbistan yakınında olan" Ab- 
sûsadlı harap bir şehrin yakınındaki mağarayı veEr-Raktm'i ziyaret ettik. Dak
yanus’un şehrinin bu olduğu söyleniyor. Keza batıda Endülüs’te Cinânil'l-verd 
denilen bir mevki vardır. Bu mevkide de mağara ve Er-Rakîm bulunuyor. A n
lattıklarına göre bu mağarada, vücutları bozulmamış ölüler görülmektedir,To 
ledoda Dakyanus’un şehridir. Fakat gerçek mağara A nadolu’da '(er-Rürap 
olanıdır ki bundan ileride bahsedilecektir(s. 46. aynca s. 123 ve devamına bakınız).

36- Yayınlayan F. W ustenfeld, Leipzig,18 6 $ , I, s. 90.
37- II, s. 806. Yakut başka bir Ufsûs maddesinde de: “ Bu (yani Ufsûs), 

Tarsus sınır bölgesinde bir şehirdir. Ufsûs’un Eshâbtt’l-Kehrin şehri olduğu söy
lenir. ( = beledun bi- sugûrî Tarsus. Yukaalû innehu belediı Eshâbi’l -Kehfi (I, 
s. 330)sözlerini yazıyor".



mas eder: “ Elbistan, EshâbüM-Kehf’in şehri olan Ebsûs’a yakın 
bir şehirdir38. Yakut, şehrin harap bir durumda olduğu hakkın- 
daki Herevî’nin sözlerini teyit ediyor. Bu haraplığın, Türkler’- 
den önceki devir ile ilgili olması, en kuvvetli ihtimâldir. 
Selçuklular devrinde Elbistan’ın gelişmesi ve yörenin merkezi du
rumuna yükselmesi, şüphesiz Efsûs’un bu haraplığından da ile
ri gelmiştir” .

f-) İbnü’l-Esîr(l 166-1234): İbnü’l -Esîr’in, tslâm âle
minin en önde gelen müverrihlerinden biri olduğu malûmdur. 
Aynı zamanda tanınmış bir hadisçi olan bu ünlü müellif de, 
Eshâbü’l-Kehf’in mağarasının Efsûs’ta  olduğunu bildirir39.

g-) Kemâleddin İbnii’l-’Adîm(öl:1262): Haleb’in eski 

ve tanınmış bir ailesine mensup olur İbnü’l-Adîm, Halel Eyyûbî 
devleti’nin vezirliğini yapmış ve 1237-1238 yıllarında elçilikle Kay- 
seri'ye giderek Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile gö
rüşmüştü. Efsûs’u Arabsûs şeklinde zikreden IbnU’l-Adîm “ Ulu 
Tann’nın kitabında zikrettiği yer burasıdır” der ve mağarayı da 
“ Ulu Ib n n ’nın tasvir ettiği şekilde bulf

ğ-) Zekeriya El-Kazvinî(öl: 1283): Bu müellif, Asâru’l- 
Bilâd adlı eserindeki Efsûs maddesinde: “ Anadolu’da ünlü bir 
şehirdir. Bu katı yürekli Dakyanus’un şehridir.Eshâbü’l-Kehf,

3 8 - 1, s. 94.

39- El-K im il fî’l-târih, Tornberg yayını. Leyden, 1853-1871, l ,  s.254-326 

V I, s, 161 -328-332- 355.

40- Buğyetu’t-taleb fîtân h -i Haleb, Ayasofya ktp. nr. 3036. s. 337-342,
370-373. Bk. M. Halil (Yınarıç), M araş Emirleri, Türk Tarih Encümeni mec
muası, 1341, nr. 8(85), s. 93. haşiye 1. Burada müellifin Arabça ifadesinin met
ni verilmiştir.
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bu hükümdardan kaçmıştı’’ demektedir 41.

h-) İbn-i Bibf:(öl: ?)Ölüm tarihi bilinmeyen bu ünlü Sel
çuklu tarihçisi (eseri 1282 yılı olayları ile sona eriyor), Efsûs’u, 
Arabisus şeklinde zikrediyor ve burasının Eshâbü’l-Kehf’in şehri 
olduğunu Dakyanus’un da burada oturduğunu bildiriyor42.

ı-) Kadı Beyzavî(Beydavî)(öl: 1292): Beyzavî’nin, tef
sir âlimlerinin en önde gelenlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu 
büyük âlim de Eshâbü’l-Kehf’in şehrinin, Efsûs olduğunu 
yazıyor43.

i-) Muhyiddin İbn A bdü’z-Zâhir (ölümü: 1292): Adı
geçen bu müellif,Memlûk hükümdarı Beybars’ın 1277 yılındaki 
Anadolu seferine katılarak, müşahedelerini bir “ günlük” te top
lamıştır. İbn A bdü’z-Zâhir, Afşin yöresindeki Rummân 
( = Hurman = Yazı Belen)'dan söz ederken, burasının asıl 
Eshâbü’l-Kehf mağarası ile Er-Rakîm’e yakın olduğunu kesin 
bir şekilde söylüyor ve Eshâbü’l-Kehf’in mağarasının, Beika’ya 
bağlı Husbân yakınındaki mağara olmadığını da kaydediyor44.

j-> Ebü-’l-Fidâ (ölümü: 1331): Tarihçi ve coğrafyacı olan 
bu âlim hükümdarın da aynı görüşü paylaştığı anlaşılıyor45.

41 - Rum ülkesinde bulunan meşhur bir şehirdir. Burası Eshâbü'l-KehPin 
.kendisinden kaçtıkları, Zalim Dakyanus’un şehridir. Asâru’l- bilSd, Beyrut, 1960, 
s. 498-501. Yine bu devrin coğrafyacılarından İbn Saîd (öl: 1276) Rumi ar’in 
Eshâbü'l-KehFin mağarasının Ereğli'nin doğusundaki bir dağda bulunduğuna 
inandıklarını yazar. (Kitâbü’l-basli’l-Brz, Tetuan, 1958, s. 118).

42- Tevflrilı-i ÂJ-i SelfuR, yayınlayan M.Th. Houtsma, Leide, 1902 s. 152.

43- Tef sini']- Beyzâvî Kahire, 1285, II, s. 9

44- Metin için şu eserlere bk. Kal karendi, Subhii’l-â’$â Kahire, 1919, XIV,

S.I5U, F .Sunıcr,1 luoauıu  Kazarı, Selçuklular devrinde büyük bir fuar,” T.D.A. 
İstanbul, N 85 , s. 75-118. '

45- El-Mııhtasar hi-abbâri’l-btşer İstanbul, 1286, I, s, 96-97.



k-) tbn-Kesîr:770 (ölümü: 1369) yılında vefat eden, 
Memlûklar devrinin pek tanınmış tarihçi ve tefsircilerindendir. 
O da mağara arkadaşlarının şehrinin, Efsûs olduğunu açıkça 
yazar46.

1-) İbn-Haldfin (öl: 1406): İslâm’ın bu pek tanınmış dü- 
jüniirü ve tarihçisi de.Eshâbü'l-Kehf’in mağarasının Efsûs şeh
ri yakınında olduğunu kaydediyor 47.

m-) Vilâyetnâme:Bu eserde Hacı Bektâş-ı Vetî’nin Ana
dolu’ya gelirken Elbistan’daki Eshâbü’l- Kehf mağarasına uğ
radığı, orada bir “ erbâ’in” çıkardıktan sonra, Kayseri’ye doğru 
yola çıktığı bildirilir48.

n-)XVI. YÜZ YILDAN SONRAKİ TEFStRCİLER:

XVI.yüz yıldan, zamanımıza kadar gelen tefsircilerin 
çoğu da Eshâbü’l-Kehf’in şehrinin, Efsûs olduğunu yazmışlar
dır. Bu tefsircilcrden bazıları şunlardır: HUseyin Vâiz Kâşifi 
(Iran, öl:1505)49, Antepli Mehmed Efendi50, Bursalı İsmail 
Hakkı (öl: 171551 ve Koııyalı Vehbi Hoca (öl:?)52. Bunlara da-

46- Tefsîrii’l- Kur'âtıi'I-’azîm , Kahire, talihsiz, 111, s. 77, İstanbul, 1986, 
1)1, s, 77.

47- Kllıbu'l-îber, Kahine 1284, ı l.s. 2 0 7 .

48- Hazırlayan A. Gölpı narlı, İstanbul, 1958, s. 18.

49-Mevfihib-i âliye (Tefsîr-i Hüseyni), Türkçe tercüme İ. Ferruh, lslan- 
bul, 1323. s. 4-69 (Tefsîr-i Tibyân yayınının kenarında). E bûV Suûd Efendi’- 
rıin tefsirine baktı isem de, orada her hangi bir yer adı görülemedi. Bununla 
beraber, adı geçen tefsiri dikkatle incelediğini den de pek em in değilim. Eğer var 
ise eski kaynaklardan dolayı, bu pek muhtemel olarak, EfsCs’lur.

50-Tefsîrü’l-T ıbyin, İstanbul, 1323, 111, 5. 4-5-6-8-10. Bu eser dilimiz
de yazılmış en güzel tefsirlerden biridir.

51- Tefsir u Rûhi'l-beyân İstanbul, 1389, V, s. 219-224.

52- Hulâsa tır l-bey ân fi tefsiri ’l-Kur’ân, İstanbul, 1340-1343. IX, s. 145.



ha bir çok müfessirlerin isimleri ilâve edilebilir. Fakat buna lü
zum ve ihtiyaç yoktur. Çünkü bu müellifler, seleflerinin sözlerini 
tekrar etmekten başka bir şey yapmamışlardır. Esasen eski ve 
yeni tefsircilerin pek çoğu veya hepsi mağaranın nerede olabile
ceği üzerinde durmamışlardır. Buna ehemmiyet .veren, görmüş 
olduğumuz gibi daha çok, coğrafyacılar olmuştur.

o-) Zamanımızdaki AlimlenBunlardan M. C. De Goeceî},
A. C. Wensinck54ile M. H. Yınanç55, F. Babinger56, Erdmann 
57, t. K. Kökten’inÎB, F. Hild - M. Lechener’in”  görüşleri, Ef
sûs üzerinde birleşmiştir.

p-) Kilise:Selçuklular devrinde (XI-X1V. yüz yıllar arası) 
Eshâbü’l-Kehf’in mağarasının, Afşin yakınında olduğuna, ke
sin bir şekilde inanılıyordu. Öyle ki XIII. yüz yılın birinci yarı
sında, Selçuklu Devleti’nin Maraş Sübaşısı (Valisi) Nusreteddîn

53 “Acaba bu hakiki veya muhayyel hadisenin geçtiği yer» Absus (bu günkü Ya
rpuz) şehri midir? Dc Gocje, menbaUrdarı bu faraziyeyi takviye edecek mahiyyetie deliller 
çıkarmıştır*'(Isttm Ansiklopedisi, IV, ç. 312).

54- “Absût (Efsûs) adı, sonraları Ephcsus'u (=Efes) hatıra gelirmiş olsa gerekir"(fs- 
lara Ansiklopedisi, IV, s. 372),

55. Miinıjj emirleri, s.92-93; Aynı mucIlıt.LIbısıan maddesi „ İslâm 
Ansiklopedisi, IV, s.225-226.

50. D ic Örlliclıkciı, Sicbcrsclıia fcrlcgcndcin M uslimsclıerSdımı

57. K.EııIcmann, mağara ili; yanındaki tesisin Hırisliyaıılık d ev 

rinde bir ziyarel yeri olduğunu ve luınım ııı iis İdmanlar zamanında da dev«m 

el l i£i n i yazmrç 11 r( D as Aıı a i ol isd  ıc Ka ra va ns# ray. des 13. Jıılırlıundcrls, Berlin 
1 % 1 . I 'c il . I ,  t ı r  5 ‘J).

58- A nado lu  M araş vilâyetinde ta lih ten  d ip  tarihe gidiş .Türk arkeealoeji dergisi, 
A nkara , 1960, X -l, s. 44.

59- F. H ild -H . Lechıur, C h irstlichc K ulutatccn  im  A n ü f ııu u s , J o b ,  V ien, 1979



Haşan Bey, burada bir tekke bir mescit ve bir de medrese- 
misafirhane yaptırmıştır. Mescidi ziyaret edenler 
mescidin inşasından Önce, mağaranın önilnde küçük bir kilise 
olduğunu, mescidin yapılması esnasında bu kilisenin mescide ka
tıldığını kolayca anlayabilirler60. Bu kilisenin varlığı, şu mühim 
gerçekleri ortaya koymaktadır:

1- Müslumanlar, Eshâbü’l-Kehrin mağarasının Efsus 
yakınındaki mağara olduğunu,doğrudan doğruya, Efsûslular’ 
dan öğrenmişlerdir. 2- Selçuklular devrinde Eshâbü’l-Kehf kül- 
liyesinin yapılm asında bu kilisenin varlığı ve Anadolu 
Hıristiyanları’nın buna inanmaları şüphesiz, pek mühim bir âmil 
olmuştur. Yani Selçuklu valisiı, bu külliyeyi sadece Müslüman
la rın  hatıralarına dayanarak yaptırmamıştır. 3-İslâm müellif
lerinin. mağaranın önüne bir kilise (mescit) yapıldığını 
bildirdikleri, yukarıda görülmüştü.

SnnuçrYukarıdan beri verilmiş olan şu bilgiler, Ana
dolu ve Suriye H ıristiyanlarının, Eshâbü’l -Kehf’in mağarası
nın Efsûs’taki mağara olduğuna inandıklarını ve aynı inancın 
Müslümanlar arasında devam ettiğini açıkça göstermektedir. Tar
sus rivayetinin Efsûs ile bu isim arasındaki ses benzeşmesinden 
çıkmış olduğu açıkça anlaşılıyor, ihtiyatlı bir ifade ile pek muh
temeldir. Bu inanç, Selçuklular devrinde de yaygınlığını koru

60- Eshâbü’l-Kehf külliyesini tetkik etmiş olan iki sanat tarihçimizin gö
rüşleri de şudur: “ Asıl mağaranın önündeki bu kısım, caminin inşasından evvel 
de mevcut olup, BizanslI bir menşee dayanmaktadır” ... Caminin inşadından evvel 
de burada ve hususiyle mağaranın ağzında bazı mukaddes yapıların bulundu
ğundan ve caminin bunlara ahenkli bir şekilde birleştirildiğinden, fakat harim 
kısmının tamamen yeni olarak yapıldığından şüphe etmemelidir’'. (T. Özgilç- 
M. A kok, Afşin yakınındaki Eshâb-ı Kehf külliyesi. Yıllık Araştırmalar I, s. 
84). Aynı görüşler Avrupa’lı araştırıcılar tarafından da ifade edilmiştir. H al
ta F. Hild - M. Lechher orada V. veya VI. yüz yıla ait bir mezar kitabesi bul
muşlardır (aynı makale, s.258-239),



duğu ve mağaranın ağzında bir kilise ve muhtemelen diğer bazı 
yapılar bulunduğundan, Maraş valisi Eshâbü’l-Kehf için muh
teşem bir külliye yaptırmıştır 6t. Bu inancın Selçuklulardan 
sonraki siyasî iktidarlar devrinde de devam etmesi, tabiî idi. Ni
tekim XIV,yy ’da kurulmuş olan Dulkadirlİ beyliği hükümdar
ları, Selçuklular devrindeki, Eshâbü’l-Kehf vakfına tam bir riayet 
gösterdikleri gibi, bu külliyeye bazı tesisler İlâve etmişlerdir. Os
manlI devrinde de vakıf, Eshâbü’l-Kehf vakfı olarak son zaman
lara kadar varlığını korumuştur62

Eshabü’l- K elıfin  adlarından meydana gelmiş kiıabe zamanımızda yazılmıştır.)

61- Bu eserler için b iraz aşağ ıya bak.

62-D jjlkadır ıljnc dair ilk defler] er (B aşbakanlık  Arşrvi, or. 402,419 )ikd iğer defterler 

ve m u h te lif  devirlere a it d  ağım  k vesikalar.
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.-Eshâbö'I-Kehf-Küfliyesi

Daha önce de belirtildiği gibi, kutsal mağarayı da içi
ne alan külliye Afşin’in allı km kuzey batısında küçük bir dağ 
üzerindedir. Külliye’de dört eser görülür. Bunlardan üçü külli- 
yenin esasım teşkil etmektedir. Dördüncüsü ise çok sonra, Dul 
kadırlılar zamanında yapılmış bir ilâvedir.

1- Külliye’nin Yapılması: Külliye Selçuklular devrin
de, XIII. yüz yılın birinci yarısında Maraş iemiri Nusretüddîn 
Haşan Bey tarafından yaptırılmıştır. Haşan Bey’in babası İbra
him Bey ile dedesi Hüsâmeddin Haşan Beyler de Maraş emirle
ri idiler. Bu bölge Hüsâmeddin Haşan Bey’e yurdluk-ocaklık 
şeklinde II. Kılıç Arslan tarafından tevcih edilmiştir. Yurtluk- 
ocaklıkta emirlik babadan oğula geçtiği gibi, tevcih edilen bölge 
belki bir dereceye kadar serbestçe idare ediIiıdiBuna karşılık sul- 
tan’ın her türlü emirlerini istenildiği şekilde yerine getirdiklerini 
biliyoruz. Buna ilâve olarak emirlerin her yıl devlet hâzinesine" 
muayyen bir vergi gönderdikleri de şüphesizdir.

Nusretüddîn Haşan Bey’i I. Sultan Keyhüsrev devrin
den itibaren Maraş emiri olarak görüyoruz. Giyâseddîn Key
hüsrev 1211 yılında ölünce yerine Haşan Bey’in tavsiyesi üzerine 
büyük oğlu İzzeddin Keykâvus geçirilmiştir. Bu husus onun iti
barlı ve nüfuzlu bir emir olduğunu gösterir.

Haşan Bey külliyeden “ ribât” ı (tekke) İzzeddin dev
rinde yaptırmıştır. Ribâlın, taç kapısı üzerinde bulunan kitabe
sinin metni ve tercümesi şudur.
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J J  t öĵ  J j  UJ I fJ UJ I J  1

¿r~*J i l» -^  J-: ' ' £-*>j ,jJ  I ^ 1"*.» '■ l
# ı_»-:  ̂ l_j—. 1 o~î

o * "   ̂ * •“ O - ¿‘t v  l—J  1 (j-9 {£
¿1 * 1 ■» **- ■■■ ^

Tercümesi:

1) Bağışlayan ve yarlıgayan Tanrı adıyle-Allah 
(C CO’ın mescidlerini sadece Allah (C.C.)’a, ahıret gününe ve 
namaza inananlar yaparlar.

2) Bu tekkenin (ribât) yapılmasını, Galib Sultan Ulu 
Şahinşah milletlerin sahibi Arab ve Acem sultanlarının efendisi 
dünyanın ve dinin kudreti



3) Fâtihler fâtihi emirü’l-mü’minînitı burhanı, Keyhüs- 
rev oğlu Keykâvus zamanında ulu, yilce, bilgili, âdil emir ve 
kumandan-Tanrı’nın yardımına ve rahmetine muhtaç-Sultana 
mensub İbrahim ’in oğlu Eb’u Ali Haşan emretti.

4).Bu, altı yüz on iki yılının Ramazan ayında (=  121S 
Ocak ayı veya 1216 Şubatı) tamamlandı63.

İzzeddin Keykâvus, başarısızlıkla sona eren Haleb se
ferinden dönüşünde (1218) bir çok emirleri cezalandırdı. Bu bey

ler arasında Maraş emiri Nusreleddîn Hasan’ın kardeşi ve da* 
madı da vardı. Sultan onların. Tel Başir ve Ra’ban şehirlerini bı
rakıp kaçtıkları için, hayatlarına son verdirmişti.

Nusretüddîn Haşan Bey, 1234 yılına kadar, Maraş Emi
ri olarak, yaşadı. Mescit’ten başka muhtemelen medrese de onun 
zamanında yapıldı. Nusreteddin Haşan Bey’ın de

Kaydedilen yılda (1234) Selçuklu Hükümdarı Alâeddin 
Keykubat laratından hayatına son verildi. Kaynaklarda bunun 
sebebi hakkında bilgi görülemediği gibi bu hadisenin neden ile
ri geldiği üzerinde kuvvetli bir tahminde bulunmak da mümkün 
olmuyor. Alâeddin Keykubad Haşan Bey’in mevki sini onun oğlu 
Muzafferiddîn’e verdi. Muzafferiddîn’den sonra da kardeşi İmâ- 
deddin (adı bilinemiyor) Maraş Emiri oldu, tmâdeddin 1258 yı
lına kadar Maraş ve yöresini idare ettikten sonra aynı yılda 
oradan ayrılmak zorunda kaldı. Merhum hocamız M. H. Yınanç 
bundan 61 yıl önce Maraş emirleri’ne dâir incelemesini türk ta
rih encümeni mecmuası’nda yayınlamıştı. Bu makale ilmî değe
rini şimdi de korumaktadır64.

W- y a ra ş  emirleri, Türk Tirih encümeni mecmuası, sene 1340, ıır. 5(82). s.283-299, 83(6), 
s .340*352. sene 1341, nr. 8(85) < » '100 .
64. M.Halil (Yınand M ara» emirleri, nr. 8(85}-! UO.



Haşan Bey’in mescidin kapısı üzerinde bir kitâbesi var
dır. Fakat bu kitabede mescit kelimesi değil ribât sözü geçiyor. 
Halbuki “ ribât”  ise, tekke, kervansaray; mücahitlerin uçlarda 
yani sınır boylarında kaldıkları berkitilmiş yer anlamlarına ge
liyor. M.H. Yınanç bu kitabenin “ mescid” in 1902 yılındaki ta
miri esnasında duvarın içinde bulunup peniden inşa edilen 
kapının üzerine konduğunu haber vermektedir.65 Diğer taraf
tan medresenin de kitabesi yoktur. Bu kitabenin metni ve tercü
mesi de şudur:
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Tercümesi:

1)“ Bu ribatm inşasını dünya ve dinin yücesi Ulu Sultan
2)Fâtihler fâtihi ve Emirü’l-mü’minin’in yardımcısı Keyhüsrev oğ 
lu Keykubad devrinde beğlerbeği
3)İbrahim oğlu Nusreteddin Hasan’ın emri üzerine-Tanrı ona yar 
dimim güçlendirsin-altı yüz otuz üç yılında yapıldı65

Bu uüzc! tesislerin işlemesi için gereken masrafı kar

65- Aynı makale, s.93.



şılamak üzere Atlas Yazısı’ndaki, yani Afşin-Elbistan ovasında 
bulunan köylerden çoğunun geliri vakfedilmiştir66.

2- Eserler: Külliyenin esasını üç eser meydana getirmek
tedir. Bu eserler Osmanlı resmî vesikalarında cami, zaviye ve 
medrese adlan ile anılıyor .Yukandada işaret edildiği gibi bu eser
ler den cami ve zaviyenin kitabelerinde adı geçen eserler için ribât 
kelimesi kullanılıyor. Ribâtın bir çok manaları vaT ise de bura
da, Osmanlı vesikalarında ifade edildiği üzere “ zaviye’* mana
sına geliyor. Zaviye, tekke ve aynı zamanda misafirhane 
demektir. Fakat ribât cami ve mescit manalarına gelmez. Bu se
beple cami kapısının üzerinde bulunan kitabe, başka bir tesise 
ait olmalıdır. Şayet Osmanlı vesikalarında medrese olarak zik
redilen yapı, aslında misafirhane idi ise cami kitabesi bu yapıya 
ait olabilir.

Külliyenin esasını teşkil eden Üç eser, bundan 30 yıl ön- 
cfeT. Özgüç-M. Akok tarafından incelenmiş, yapıların plan, kesit 
ve fotoğrafları da verilmiştir . Fakat o  yıllarda eserlerden bil
hassa ikisi harap durumda oldukları için, araştırıcıların da be
lirttikleri gibi, onlann arzu edildiği şekilde incelenmeleri mümkün 
olmamıştı?7

a- Cami: Adından da anlaşılabileceği gibi, Cuma Na
mazı kılınan ibadethanelere denilir.Osmanlıdevri vesikalarında 
“ Eshâbü’l-Kehfi's-şcrîf’in” sadece namaz kılınan binasında Cu-

66- A fşin  yakınındaki Eshâb-ı Kehf külliye», Yıllık araştırmalar (Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi), Ankara, 1958, l.s , 77-78.

67- F. B abingcr k itaben in  620(1220) ta rih li o ldu ğ u n u  söylüyor ki, b ir  ziibuldur<D ie “ O rl- 

lichkeit der S iebenshlalern leğende in M iislim iseher sehau, A ufsaıze u n d  A btıandlungen zar 
. G esch ieh ıeS üdosıeu ropa*  und  der Levante, M Unchen 1962, s. 121) T ü rk  m eslektaşların  m a- 

kalesindek i:"cam i rih a ıta n  17 sene evvel yani 630(1232) de inşa edilm işi ir "cüm lesi (s.84) 
C am i ribâ ttan  n  sene so n ra , yani “ 630 (1232) de in ja  edilm iştir "o la cak ı ır. Fakaı bu lunan  

k itab e  câm ie ait d e lild ir.



ma namazı kılındığı ve bu münasebetle caminin bir de hatibi 
bulunduğu bildirilir.

Diğer iki aslî eserin kuzeyinde bulunan cami iki bölüm
den müteşekkildir: Cami bölümü, kutsal mağara bölümü. Ca
mi bölümüne doğudaki bir kapıdan girilerek son cemaat 
mahalline gelinir. Son cemaat mahallinde başka bir yapıya ait, 
ölçüleri farklı üç mermer direk görülür. Yine orada ikisi kuzey
de ve biri de doğuda olmak üzere üç geniş ve uzun pencere de 
vardır. Aynı yerdeki kemerler ve tonoz ise tuğla ile örtülmüş
tür. Caminin asıl kısmına (harîm) gelince, bu kısım yarım daire 
biçimli bir kubbe ile örtülüdür. Mihrap, minber ve duvarlarının 
kayda değer hususiyetleri yoktur. Bu kısmında doğuya açılan 
üç penceresi vardır.

Mağara kısmına gelince bu da kutsal mağara ve önün
deki ibadet yeri olmak üzere iki kısma ayrılır. Mağaranın batı 
yönündeki şekilsiz uç tarafında bir göz (kaynak, pınar) vardır; 
mağaranın geri kalan kısmı ise dörtgen şeklindedir. Mağaranın 
önünde yine dörtgen biçiminde bir bölme de bulunur. Buradan 
da ibadet yerine ulaşılır. İbadet yerinin kemer ve tonozları tuğ
la ile, duvarları ise moloztaş ile inşa edilmiştir. Burada kuzeye 
açılan sadece bir pencere görülür. Mağaraya doğru olan duva
rın üzerinde de mermer bir mihrap vardır ki halk buna “ vaftiz 
taşı” adını veriyor.

Araştımalar, ziyaretçilerin tasdik edecekleri üzere, iba
det yerinin Bizans devrinde kilise olduğunu kesin bir şekilde gös
termiştir.

b- Zaviye: Az yukarıda belirttiğimiz üzere, eser, kita
besinde “ ribât” kelimesi ile vasıflandırıyor. Vilâyetname’de Ha
cı Bektaş-ı Velî’nin Kırşehir’e giderken bu ribattaki hücrelerden



birinde 40 gün oturarak çile çektiği bildiriliyor68. M.H. Yınanç 
‘‘bu ribâtta” muhtelif tarikatların zaviyeleri olmakla beraber ri- 
bâtın Kadiri şeyhinin idaresinde bulunduğunu bildiriyor69.

Zaviye, câmi ile medrese arasında bulunmaktadır. Bu 
eser meslektaşlarımızın da ifade ettikleri üzere70Selçuklu sana
tının kendi türü içinde en güzel ve en orijinal âbidesidir, öyle 
ki onunla mukayese edilecek başka bir eser de yoktur. Zaviye iki 
katlı olduğu gibi birinci katın altında bir bölme de vardır. Zavi
yenin taç kapısı güney cephesinde yer almıştır. Taç kapı sivri ke
merin içindeki is t el a kt itleri, çerçevesinde, düzenli oymalar şek
lindeki hendesî yanışları(motif), sivrikemer ve üstündeki mermer 
kitabe arasında bezenmiş gülcükler ile diğer Selçuklu taç kapıla
rından farksız güzelliğe ve çekiciliğe sahiptir. Zaviyenin iç 
kısmına gelince taç kapıdan girildiğinde sağda her biri 18 
metre uzunluğunda iki geniş bölme görülür. Kuzey duvarına 
kadar uzanan Bu bölmeler tonozlu olup birbirine sivri kemerler
den geçilir. Her iki bölmenin kuzeyde birer küçük kapıları vardır. 
Doğu duvarına bitişik olan ikinci bölmenin sivri kenarlı üç pen 
cer esi olup ortad ki diğerlerine nazaran daha büyüktür. Bu 
bölmenin altında, giriş kısmının pek yakınında merdivenle ini
len ve kapıdan girilen üçüncü bir bölme daha vardır. Bu bölme - 
nin uzunluğu 17 m , eni 2.50 m ve yüksekliği de 2.65 m ’dir. 
Tonuzlu olan alt bölmenin dört penceresi vardır. İkisi birinci 
katta, biri de onların altında bulunan bu üç bölme de zaviyenin 
oturm a yerlerini teşkil etmektedir.

Yine taç kapıdan girildiğinde sol tarafta çilehane ile 
mescit kısımları yer alırlar. Çilehane bir geniş aralık ile ona açı
lan dört hiicreden müteşekkildir. Hücrelerin genişlikleri birbi
rinden farklıdır. Mescit kısmı geniş bir kemerle birinci bölmeden

68- VilâycLname, s.18.

69- E lb istan  m addesi. 5.226*27.



ayrılır; mihrabı oldukça süslüdür. Mihrabın solundaki eyvan
dan küçük bir odaya girilir.

Zaviyenin üst katına gelince, bu kat geniş bir sofa ile 
ona açılan altı odadan müteşekkildir. Odalar muhtelif büyük
lükte olup doğudaki odalardan ortadakinin bir, sağ ve solunda
ki odaların, üçer pencereleri vardır. Batıdaki iki oda ise 
penceresizdir. Tavanları yüksek, ferah ve manzaralı olan ikinci 
katın mütevelli ve ailesine mahsus olması muhtemeldir.

Zaviyenin duvarları ikinci kata kadar kesme taşla ya
pılmıştır. Hemen tamamen yeniden inşa edilmiş olan ikinci ka
tın duvarlarında tuğla kullanılmış olduğu görülür. Ribâlın iç 
kısmına gelince burada zemin, tamamen kesme taşlar ile döşen
miştir. Kemerler ile tonozların hepsi yontma taştandır72.

3.Misafirhâne: Bu, zaviyenin güneyinde ve ona altmış met
re mesafededir. Araştırıcılar planının çok farklı olduğunu ve 
mevkiinin sapa bir yerde bulunduğunu belirttikleri halde, ahi- • • 
rın varlığını goz önUne alarak, bu tesise “ han’' (ve kervansa
ray) demişlerdir. Şayet bu eser, kutsal mağarayı ziyaret etmek 
isteyen kimseleri barındırmak gayesi ile yapılmış ise onun misa
firhane şeklinde anılması yerinde olur. Çünkü, bilindiği üzere ker
vansaraylarına yollar üzerinde ticaret kafileleri ve yolcuları ko
nuk etmek için inşa edilmiş eserlerdir. Hana gelince, yine bilin
diği gibi, ticari malların satıldığı ve tüccar ve diğer yolcuların in
dikleri binalardır. Bü.arada orada, görülen eyvanlara misafirha
nede oe maksatla yer verilmiş olduğunun izah edilmesi gerekir.

Pek harap bir durum da olduğu söylenen misafirhane 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce tamir edilirken taç kapı yeniden 
ya-



pilmiş tır. Taç kapının çerçevesinde süslemelerin görülmemesi ve 
kitabenin bulunmaması bu husus ile ilgili olmalıdır. Girişin sa
ğındaki odadan L şeklinde kapalı, geniş bir bölmeye girilir. Mes
lektaşlarımız bunun ahır olduğunu yazmışlardır. Sağdaki 
kapıdan da bir odaya girilir. Giriş avluya açılır. Burada karşı
lıklı eyvan ve odalar görülür. Girişin tam karşısında da bir ey
van vardır. Bu eyvandan da birer kapı ile sağ ve soldaki odalara 
girilir. Meslektaşlarımızın “ ahır”  dedikleri kısma gelince bu, 
uzun bir tonuzla örtülü olup kemerler ile altı kısma ayrılmıştır. 
Yapının doğu cihetine düşen duvarlarında üç büyiik çıkıntı var
dır. Kısaca misafirhane de kesme taşlarla yapılmış güzel görü
nüşlü muhteşem bir âbedir Bu âbedenin de Nusreteddîn Haşan 
Bey tarafından yaptırılmış olması pek muhtemeldir.

4- Çardak: Bu, Dulkadırlı hükümdarlarından Alâüd- 
devle Bozkurt Bey’in (ölümü = 1515) zevcesi Şems Hatun tara
fından yaptırılmış bir zaviyedir. Halkımızca “ Ali Paşa Çardağı” 
yahut sadece Çardak deniliyor bu esen; Ali Paşa Çardağı denil
mesi onun son Dulkadırlı emiri Şehsuvar oğlu Ali Bey tarafın

dan tamir ettirildiğinin sanılmasıdır- Kitabesinde yapı yeni mes- 
cid olarak tarife diliyor. Boyutları farklı kesme taşlardan yapıl
mış olan çardak iki katlıdır ve her katta üç oda vardır.

. - Eshâbü’l-Kehf’in vakıfları hakkında ancak Osmanlı 
arşiv vesikalarından bilgi edinebiliyoruz. Bu vesikalarda mağa
ra arkadaşları “ Eshâbül-Kehfi’ş-şerif” (şerefli) şeklinde anılıyor.

XVI. yüzyılın ortalarında yazılmış bir tahrir defterine 
göre, kUlliyede 19 kişi oturm akta olup bunun 6’sı evli üçü de 
bekârdır. Bundan başka 1 imam, 1 müezzin, 1 zaviyenin şeyhi, 
4 muhassıl ( = tahsildar) ile bir temizlikçi bir de aydınlatıcı ve 
diğer bir müstahdem vardı. Bir de “ türbe-i şerîf” için cüz oku
yucudan söz ediliyor. Külliyede ne bir türbe vardır, ne de bir 
türbe izi görülür. Bu durumda bununla yedi uyurların mağara
sının kasdedildiği şüphesizdir.



Külliyenin vakıflarına gelince, bunlar şunlardır:
a-Başüstü (=Nişanıt) köyü halkı çift resmi vermeme 

karşılığında zaviyeye odun getiriyorlardı.

b- Afşin’in gelirinin yansı. Yarısı Afşin’deki Dede Ab
dal zaviyesine tahsis edilmiştir.

c-Afşin halkının ektiği Belviran ekinliği (mezrea).

ç-Dulkadır elinin Cerid boyundan Kabaklar (65 vergi 
nüfuslu), Döngelenlü’den Saru baş (10 veTgi nüfuslu), ünlü Ağ- 
ça Koyunlu boyundan Aymalar (13 vergi nüfuslu)ve Beoynu yo
ğunlu obalarının gelirleri.

d-Kışlacık köyü (8 vergi nüfuslu).

e- Büyük Sevinit ve Küçük Sevinit köylerinin malikâ
ne hisseleri.

f- Eshâbül-Kehf yakınındaki Çoban Pınarı köyü (14. 
vergi nufüslu),

g- Kaya Pınar köyünün (15 vergi nüfuslu) gelirinin
yansı.

ğ-Çağılan (şüphesiz bu günkü Çağılhan, 57 vergi nü
fuslu) köyünün çift rcsimi. 
katkıları olduğu açıkça anlaşılıyor™

h- Küçük Sevinit yanındaki Nâib Haşan, Çağılgan ya
kınındaki Çanaklı Çoban Pınarı yakınındaki Kara Kaya, Saru- 
ca Ayna Beg ekinliklerinin gelirleri.

Görüldüğü üzere Eshâbü’l-Kehf’deki vazifelilerin 
maaşları ile külliyenin tamiri için tahsis edilen vakıfların geliri 
oldukça zengindir. Bu vakıflarda Dulkadır Beyleri’nin önemli 
katkıları olduğu açıkça anlaşılıyor74.

7( - Başbakanlık Arşiv U m um  M üdürlüğü, nr. 402 (ilk tah rir), s. 1182-1183, nr. 419,1.22-327.
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İLÂVE VE AÇIKLAMALAR

1- Paris Millî Kütüphanesindeki Eshabü’l-Kehf Rivayeti:

Paris Millî Kütüphanesinde Eshabü’l Kehf hakkında İbn Abbas’a1 
isnad edilen Arabca bir risale vardır. Bu risaledeki Eshabü’l-Ke’f kıs
sası esas noktalarda yukarıda anlatılanlar gibidir. Fakat buna karşılık 
teferruatta bazı veya birçok l'arklar görülüyor. Okuyucular bu farkla
rın neler olduğunu bilmek isteyeceklerdir. Bu sebeble bu risalenin 
Fransızca tercümesini hemen hemen aynen Türkçeye çevirdik.

Risaledeki rivayet şöyledir:"Eski zamanlarda Efsûs denilen bil şe
hir vardı2.Bu şehrin hükümdarı DakyanusoiupTanrılıkiddasında bu
lunuyor ve bu yüzden insanlara eziyet ediyordu. Dakyanus’un yedi da - 
yıoğlu vardı ki şunlardı; Temliha (<Tem lihâ)3, Meksilmina, Nurksi- 
naT llyaûs, Kartamıs; Kastahina. Köpeklerininadı da Kıtmîr idi. Bu altı 
genç Dakyanus’un iç hizmetine bakıyorlardı. Bir gece Temlikave kar
deşleri yüksek hisarlardan birinde uyuyorlardı. Gece yansı Temlika 
yıldızlarla parlayan göğe baktıktan sonra kardeşlerini uyandırıp onla
ra şöyle dedi "Ey kardeşlerim sizin Tanrınız kimdir, kime tapıyorsu-

] Adı Abdullah ula» İbn Abbas 1 Iazreli Peygamberin amcasının oğludur{ol.6S- 
8). O, Hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerindeki geni; bilgisi ile sonraki nesiller tarafından çok 
begcııilnıi.şlir. Kendisine pek çok badis isnad edilmiş ise de bunların mühim bir kısmı
nın ona ait olmayan dii/m c hadisler olduğu anlaşılmıştır.

2  M eıiıı: Aksı)!.. B u n u n  E fsû s  o lacağ ı ¿ ş ik â rd ır . A n laşılacağ ı ü ze re  İbn A b b a s ’a  is - 
nad e d ilen  r isa le d e  d e  m ağ ara  a rk a d a ş la r ın ın  E fsu s lu  o ld u k la rı kabu l ed ilin  işi ir.

3  A yııcn  böyle. B u  b ir  iml<î yanlıcı m ıd ır  yoksa  rivaye tin  k e n d is in d e  böy le  m i y a
z ılm ış tır  b ilinem iyor. Bu ¡.sim d iğ e r  e se r le rd e  Y em lîlıâ 'd ır .



nuz?" Onlar: "Dakyanus" cevabını verdiler.

-Fakat bu göğü, bu yıldızlan kim yarattı?

-Bilmiyoruz.

-Bu yeri, kim döşedi, bu denizi kim doldurdu, bu ırmakları kim a* 
kıttı?

-Bilmiyoruz.

- O halde biz bütün bunları yaratana lapmalıyız. Bu yaratan Dak- 
yanus’tan çok büyük ve çok güçlüdür. İşte bu, Musa aleyhisselam ile 
ondan önceki peygamlerin Tanrısıdır. Kardeşlerin hepsi:

"-Doğrudur, fakat biz Dakyanus’tan canımız ve malımız için kor
kuyoruz. Çünkü, o 7â]imdir" dediler. Teınliha;

" -Gece Tanrfya taparız gündüz de kıral Dakyanus’a hizmet ede- 
riz".diyerek kardeşlerinin korkusunu giderdi.

Gccc olunca onlar ipekli kumaştan olan elbiselerini çıkarıp yün 
elbiseler giydiler ve sabaha kadar Ulu Tanrı’ya dua ettiler.

İblis Yani şeytan putları bırakıp yüce Allaha taptıklarını anlayın
ca onları kıskandı. Dakyanus’un katına çıkıp Ulu Tanrı’nın yerine o 
na secde etti ve sonra:

"Ey Kıralım, Temliha ve kardeşleri sizin ekmeğinizi yiyorlar fakat 
başkasına tapıyorlar" dedi. Bunun üzerine Dakyanus: Temliha ve kar
deşlerini katına getirmelerini emretti. Onları getirdiler. Kıral:

"Sîzler kime tapıyorsunuz? dedi.nBizi doyurana, giydirene ve has - 
, talanınca iyileştirene tapıyoruz." cevabını verdiler,

Dakyanus: "Doğru söylüyorlar, gerçekten onları besleyen, giydiren 
benim" dedi ve onların gitmelerine izin verdi. Fakat İblis ertesi gün yi
ne Dakyanus’un katına çtkıp:

"Si/ onlara taptıkları Tanrı üzerine and içirirseniz onun hakkında 
size bilgi verirler" dedi. Dakyanus şeytanın dediği gibi yaptı. Bunun ü 
zerine Temliha:

''-Ey akılsız! yer vüzünü sen mi döşedin, bu gök’ü sen mi yarattın,
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bu denizleri sen mi doldurdun ve bu dağları sen mi yükselilin?

-Hayır

-Biz, işle biilıin bunları yaratana taparız.

Bu sözlere kızan Dakyaıtus Temliha vc kardeşlerinin cl vc ayakla
rım bağlatıp zindana attırdı.

Bir müddei sonra Melik Dakyantıs halkla birlikle bir hafta süre
cek bir şenlik için şehirden ayrıldı. O gece Temliha rüyasında çok ya
kışıklı iki delikanlı gördü. Bunların üstlerinde yeşil elbiseler bellerin
de gümüş kakmalı, süslü kemerler vardı. Bunlar oyun oynuyorlardı. 
Onlardan biri Temliha’ya "beni lamdın m ı?" dedi. Temliha “hayır" de
yince, "ben Cebrailim, bu da arkadaşım Mikail'dir" dedi. Ve şunları da 
ilâve elli: " Siz zindandan ve şehirden çıkmak istiyorsanız bu ancak 
hiyle ile olur. Onu da ben size öğreteceğim".

Temliha gördüklerini kardeşlerine anladıktan sonra hep birlikte 
zindancı nııı yanına gillilcr ve ona: "kıral bir kimseye bizi öldürmesi
ni emr etse, o kimse bizi öldüremez. Çünkü, bizler kiralın ailesinde- 
niz. Kıral da akrabası olduğumu/, için bizi öldürmez. Bu sebeble kıral - 
la aramız düzeldiğinde senin halin nice olur" dediler. Bu sözleri işiten 
zindancı korkarak "ne isliyorsunuz?" diye sordu. Onlar kıral dönün- 
ceye kadar evlerimizde oturmak isliyoruz. Cevabını verdiler. Z indan
cı isteklerini yerine getirdi. Temliha zindandan çıkınca bir kuyumcu
ya her birisi için alımdan bir top ve gümüşten bir sopa yaptırdı. Son
ra gümüş sopa ile allın lopa vurdu, top şehrin kapısına doğru gilli. İ
kinci topun şehrin kapısına düşmesi üzerine kapının kanalları, Ulu 
Tanrının yardımı ile, açıklı; şelıirden çıktılar ve dağa doğru yuvarla
nan topu takip etliler.

Dağa yaklaşırken köpeği ile birlikte sürü güden bir çobana rasıgel- 
diler. Allı kardeş görünmemek için uzaklaştılar ise de çoban onları 
görüp yanlarına geldi. Fakal onlar: "nereye gidiyorsun, biz senin biz
den ayrılmanı isliyoruz." dediler. Fakal çobanın: "ben de sizin kaçmak 
istediğiniz yere kaçıyorum ve ben de sizin taptığınıza tapıyorum" d e 
mesi üzerine Temliha ve kardeşleri de başlarından geçenleri anlattı
lar. Sonra hep birlikte yola devam elliler. Köpek dc efendisini takip 
ediyordu. Temliha ve kardeşleri: bu köpeği uzaklaştır, çünkü o, kıra
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Iın adamlarından bîrine saklandığımız yeri gösterebilir" dediler. Ço
ban şu ccvabı verdi:

"-Beyler! bu köpek çok eskiden beri yanımdadır. Sonra o takdis e- 
dilırtiştir. Onda, başka köpeklerde olmayan bir çok şeyler gördüm. O 
nu nasıl kovabilirim."

Onların neler gördün diye sormaları üzerine, Çoban,

"-Onu kovmaktan utanırım” dedi.

Bunun üzerine Temliha köpeği kovmak için ona doğru gidince U 
lu T ann’nın emri ile köpek:

"Tanrı’dan başka ilâh yoktur ve o ortağa da sahip değildir. Ey genç
ler, Allah aşkına beni kovmayınız. Ben sîzlerden önce O ’nu tanıdım. 
Sizinle birlikte olmak istiyorum" diye konuştu. Köpeğin konuşması 
onların inancını pekiştirdi ve Cenab-ı Hakk’a bağlılıklarını sağlamlaş
tırdı.

Sonra yollarına devam ettiler. Bir çayırlığa geldiler. Bu çayırlıkta 
ulu bir ağaç ve ulu ağacın altında da bir pınar vardı; pınarın yanına o- 
turupazıklarını yediler. Çoban yanındaki tulumu pınarın suyu ile dol
durdu. Yeniden yola koyuldular ve çok geçmeden dağa vardılar.

Gençler dağa tırmandılar. Sonra bîr keçi yolu üzerinde yürüdüler. 
Karşılarına bir mağara çıktı. Gün ortasında hava çok sıcaktı. Bu se- 
beble gençler biraz dinlenmek için mağaraya girdiler. Dinlendikten 
sonra, mağaradan çıkıp oturmaları için uygun bir yer bulacaklardı. 
Mağarada dinlenirken Ulu Tanrı yiğitlere uyku verdi. Onlar uyudu
lar. Köpek de ön ayaklarım mağaranın girişine uzatarak uyudu.

Dakyanus şehre dönünce gençlerin kaçmış olduklarını öğrendi. 
Onların bu davranışlarını gözünde büyüttü. Adamlan ile birlikte on
ları aramaya çıktı; kıral ve adamları gençlerin azıklarını yemek için ya
nına oturdukları pınara geldiler Sonra izleri izleyerek dağa ulaştılar. 
Dağa çıkıp keçi yolundan yürüyünce mağarayı gördüler v e : "Temliha 
ile kardeşleri şüphesiz bu mağaranın içindedir" dediler. Mağaranın gi
rişine kadar geldiler. Orada köpeği gördüler. Ulu Tann onların kalb- 
lerine korku saldı. Öyle korktular ki az kaldı atlarından yere düşecek
lerdi; duydukları korkudan orada duramayıp pınarın bulunduğu ça-
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yırlığa kadar kaçtılar.

Kıral sonra adamlarından bazılarını yanına alıp mağaraya kadar 
geldi; Temliha ve kardeşlerini uyur gördü. Fakat köpekten çekindiği 
için onlara yaklaşamadı. Gençlerin üzerlerinde ipekli elbiseler yerine 
yünden elbiseler vardı. Onlar çobanı tanıdıktan sonra çobanın telki
ni ile ipekli elbise giymekten vazgeçmişlerdi. Kiralın adamları onla
rın yün elbiseler giymiş olduklarını görünce kirala "efendimiz sizin on
ları cezalandırmanıza gerek kalmadı. Çünkü, Temliha ve kadeşleri i
pekli ve işlemeli elbiseler giymekten vazgeçip bu elbiseleri başkaları
na vermişlerdir. Böylece sizin vereceğiniz cezadan daha şiddetli bir 
cczayı almış bulunuyorlar. Esasen bizzat kendileri aynı toprakta uyu
yorlar. Bu sebeble şimdilik şu hadise onlar için yeterli bir cczadır. 
Temliha ve kardeşleri lezzetli yemeklerden, güzel elbiselerden ve ne
fis içkilerden vazgeçmişler ve şu hayatı sizin yanınızda bulunmaya te r
cih etmişlerdir" dediler. Kıral bu sözleri doğru buldu; fakat aldanmış 
olarak, adamları ile birlikte şehre döndü.

Dakyanus yüz üç yıl daha yaşadı. Yüz yıl sonra da Allah Meryem 
oğlu İsa Aleyhisselam’ı gönderdi. Temliha ve yanındakilere gelincc 
onlar üçyüz dokuz yıl uyudular. Yüce Allah onları bazan sağa, bazan 
sola çevirmeleri için bir çok meleği vazifelendirmişti.Üçyüz dokuz yıl 
sonra Ulu Tanrı Temliha ve kardeşlerini uyandırdı. Onlar birbirleri
ne sordular: "burada ne kadar kaldık? "Bir gün veya bir günden daha 
az" dediler. Kastahina da, "mağaraya girişimizden bu ana kadar güneş 
ancak üç karış yükselmiştir." dedi. Çoban da tulumdaki suyun hiç a 
zalmamış olduğunu söyledi.

Temliha "ben şehre gidip yiyecek getirmeli ve kimseye görünme
meye dikkat etmeliyim." dedikten sonra yola çıktı; altında yemek ye
dikleri, ağacı yanında oturdukları pınarı ve çayırlığı göremiyerek çok 
şaştı. Dönüp bunu kardeşlerine bildirdi; yeniden şehre doğru gitti ve 
bir çobanla karşılaştı. Ona Dakyanus’un şenlikten dönüp dönmediği
ni sordu ise de Çoban bu adda kimseyi tanımadığını ve duymadığını 
söyledi. Yoluna devam eden Temliha bu sefer iki adama rastgçldi. O n
lara da aynı soruyu sordu. Onlarda Dakyanus’u tanımadıklarını ifade 
ettiler. Şehir kapısına geldiğinde kapının üzerinde "Tanrıdan başka 
ilâh yoktur, İsa onun elçisidir" sözlerini görüp çok hayret etti. Şehire
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girince ekmekçi dükkanımı gitli parayı ekmekçiye gösterdi. Para Dak- 
yanus adına basılmıştı. Üzerinde Dakyanus’un başında taç bulunan bir 
tasviri vardı. Ekmekçi parayı inceledikten sonra bu parayı nereden 
bulduğunu Tcmliha’ya sordu vc böyle bir parayı hiç görmediğini be
lirtti. Bu haber yayıldı. Kadı ve kıral da bu haberi duydular. Kadı Tem- 
liha’yı kiralın katına çıkardı. Kıra! da parayı nereden bulduğunu so r
du. Tcmliha "bu para Dakyanus’undür. Dün şehirden ayrılırken ek
mekçi, terzi ve doğramacı bu para ile alışveriş ediyorlardı", ccvabını 
verdi. Kıral kasalarında böyle bîr para olmadığım bildirince, Temliha 
şehirden çıkarken kiralın Dakyanus olduğunu yeniden ifade etti. Kı- 
ral:" bir hazine buldunuz ise bunu gösterip payınızı alın" dcyince Tcm
liha: "hazine bulmadım, düıı şehri terkederken ekmekçinin kasası bu 
para ile dolu idi" şeklinde konuştu.

Kıral : “ dün şehirden ayrıldım diyorsunuz, fakat burada hiç kim
seyi tanımıyorsunuz" deyince Tcmliha da: ailemi, karımı, çocuklarımı, 
komşularımı tanıyabilirim" karşılığını verdi.

Bunun iizerine kıral Tcmliha’dan ailesini bulmasını istedi. Hep 
birlikte sokakları dolaşmaya başladılar. Tenililıa tanıdıklarından hiç 
bir kimseyi göremedi, evine giden yolu da tanımayarak şaşırdı kaldı. 
Bunun üzerine "ey âlemlerin rabbi bana evimi göster diyerek Ulu Tan- 
rfdan yardım diledi. Bunun üzerine Yüce Allah Cebrail’e komşula
rından birinin şekline girerek Temliha’nın yanına gitmesini emretti. 
Cebrail Temliha’ya evini gösterdi. O da "İşteoturduğumevbudur" de
di.

Kıral evin sahibi ile komşularını çağırdı. Onlara .Tem liha’yı tanı
yıp tanımadıklarını sordu. Onlar tanımadıklarını ve onun bu şehirden 
olmadığını söylediler. Kıral’ın evin sahibinin kim olduğunu sorması 
üzerine yüz yirmi yaşındaki bir adamı gösterdiler. Kıral bu adama bak
tı. Saygı telkin eden bir görünüşü vardı. Kıral, bu yaşlı adama bu genç 
adam bu evin kendi evi olduğunu iddia ediyor ne dersin" diye sordu. 
Yaşlı adam "görüyorsunuz ben çok yaşlı bir kişiyim, bu ev bana ebe
veynimden kalmıştır. Onlara da dedemden kalmış. Bu genç elinde hiç 
bir delil olmadan bu evin kendisine ait olduğunu ulanmadan nasıl id 
dia edebiliyor" dedi.

Bunun üzerine kıral "Temliha’ya dönerek: "İhtiyarın sözlerini duy
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dun ne cevap vereccksin" dedi. Temliha şu cevabı verdi: "Bu evin ba
na aiı olduğunu işba t edecek olan bir alâmetten söz edeceğim. Evin 
duvarında oyulmuş iki iaş bulunur. Bunlardan birinde altın, diğerin
de de üzerinde Dakyanus’un tasviri bulunan para vardır." Bunun üze
rine kıral yanındakilerle birlikte eve girdi ve duvarın kazılmasını em 
retti. Temliha’nın söylediği taşlar ortaya çıktı. Bunları gören kıral yaş
lı adama: "Bu genç senden daha bilgili onun bu ev üzerinde hukuku 
daha çok kuvvetlidir. Kısaca bu ev onun ve kardeşler inindir" dedi. Bu 
esnada yaşlı adam elini altın bir kutuya uzattı ve içinden zeber cedlı 
kırmızı ipek bir mendile sarılmış bir kiıap çıkardı. Kitap İbranicc ya
zılmış olup şöyle başlıyordu: "yerin ve gök’ün sahibi, âlemlerin yara
tıcısı olan Yüce Allah akıllı bilgili ve âdildir"

Yaşlı adam ağlayarakTemliha’ya bakıyordu. Temliha’ntn adını öğ
renince gözyaşları içinde onu kucaklayarak kirala "Temliha benim de
demin dedesidir. Bu kitapda onun başından geçenler yazılıyor. Bu 
genç üçyüz dokuz yıl önce şehirden kaçtı. Karısı dedeme hamile imiş

. Şehrin kıralı Amelika kavminden olup5,ilah olduğunu iddia ediyor
du; adı da Dakyanus idi. Bu yiğit ve kardeşleri kıraldan kaçıp dağa git
tiler" dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar ağlayarak Tcmliha’yı ku
cakladılar.

Kıral Tcmliha’dan kendilerini mağaraya götürmelerini isledi. Hep 
birlikte mağaraya doğru gittiler. Şehirde kimsa kalmamıştı. Temliha 
yanında yiyecck olduğu halde onlardan önce mağaraya geldi ve kar
deşlerine; "ey kardeşlerim biz burada üçyüz dokuz yıl kalmışız. Ulu 
Tanrı Dakyanus’u ve ondan sonra birçok kavmi yok etmiş. Eğer dışa
rı çıkarsanız herkes sizi parmağı ile gösterecek" dedi. Onlar; "arlık o 
na yeniden bir ilave yapılmasın" diye cevap verdiler.

Siz Ulu Tanrı’yı istiyorsanız, şimdi ruhunuzu almasını ondan dile
yiniz. Ellerinizi hep birlikte Tanrı’ya doğru uzatın. Onlar da ellerini 
kaldırıp herşeye kadir olan Ulu Allaha yalvardılar. Bunun üzerine Al 
tah ruhlarını aldı. Böylecc hepsi öldüler.

Gecikme üzerine kıral mağaraya girdi ve hepsinin ölmüş olduğu-

4 aynen böyle. Dedem in tu basma olacak.

5 Eski tümanlarüa Arabistan da yaşamış bir kavim.
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nu gördü. Sıcak gözyaşlarını akıta akıta ağladı. Kıral sonradan onla
rı dibadan kumaşlara sardırıp altından tabutlara koydurdu. O gece kı- 
ral mağaralarında uyudu. Vc bir rüya gördü. Rüyada Eshabül-Kehf 
kendisine şöyle dediler: "cy kıral pamuk ve tozdan başka bir şey iste
miyoruz." Kıral uykusundan uyandı ve ağladı; sonra gençlerin cesed- 
lerinin tabuttan çıkarılmalarını ve pamuklu bezlere sarılarak toprağa 
verilmelerini emretti. Kıral onların mezarlarının üzerine bir câmi yap
tırdı6.

2.Eshal)ü’l-Kehf Türk Denizcilerinin Koruyucusudur:

Eshabü’l K ehf in Türk denizciliğinin manevî koruyucuları olduk
larına inanıldığı anlaşılıyor7. Eshabü’l-Kehfiıı isimleri yazılı gemi şe
killerinin meydana getirilmiş olması8, bu inançtan ileri gelmiştir. G er
çekten onların isimleri çizilen gemilerin kenarlarını yelkenlerini ve 
küreklerini teşkil ettikleri görülür. Bunlar gemilere asılır ve onların 
gemileri batmaktan kurtaracağına inanılır.

3. Kayseri Bedesteninde Eshiibii’l-Kehf isimleri:

Kayseri Bedesteni’ııin güııey yan bölümüne açılan kapının üzerin
de Eshabü’lKehfin adları vardır. Bunlar isimlerin halkımızca söyle
nilen şekilleridir.9 Bu husus Türkler arasında Eshabü’l K ehf in mane 
vi şahsiyetine ne kadar ehemmiyet verildiğini gösteren yeni bir delil
dir.

4. Yedi Uyurların adlarının Yunanca şekilleri:

Yedi Uyurlar’m adlarının Yunanca şekilleri şöyledir. Yamlik, 
Maksimilien, Martinien, Jean, Deniş, Consıantin, Anıonin10.

6 F. Juurdaıı, "I j  T raıliıion, des sepi dorm an ıs," Paris, i 983, s.18-32.

7 Masignoıı, s.72.

8 şekil 1 ve 2.

9 M .Çayırda*, Kayseri ki t a beteri »ilen XV. ve XVI. yüzyıllarda yapıldığı an laşı
lan İlk O sm anlı Y apıları, V akıflar dergisi, 1981, X III, s.574.

10 F .Jou rdan , "aym ıser,"s,128.
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5. Çardak Kitabesi: Halkımız tarafından Çardak adı verilen bina
nın güney cephesindeki kilâbenin metni ve tercümesi şudur.

j J  a j j J  I c. ^  1 I jı> ..» J I Ij>  j * »  ^

j y

\ O te  a I  t Lî L j  0 ~f ™̂r l ı.l> t'ı  i »  ̂ i

a
t  L l. a j j  UJ 1^J llL. j  ( -  t»Lj

O- ! O .; ' *• o  I t J —  ̂ t*_L.  ̂ L  f t r » * ç~î 1

< î l j  L »  l l  j >-"i t r J  ^  U -* »  J  t iy +  ^  t i  f  L . ,-j tU_L»

i— !»■■ * y ,^ - i J - î  <* f —r* ı>*

1-2 Altındaki odalarla birlikte bu yeni mcscid Yarlıganmış ve T an
rı’nın rahmetine ulaşmış olan Zulkadırlı Şehsüvar Beg oğlu Ali Beg 
’in vezirlerinin en büyüğü Kayna(?) oğlu olarak tanınmış olan M in
net Çelebi’nin ruhunu (taziz) için inşa edilmiştir.

3-4-5-6 Bu bina Osmaniı hanedanından Sultan Selim Han oğlu en 
büyük sultan Sultan Süleyman Han devrinde ve 937 yılının kulsa] Z il
kade ayının sonunda (14 Haziran 1531) tamamlandı11

1 L Arîfî, M araş ve Elbislaııdn Dulgndır (Zulkadır) o£ullon hükümeti; Taril«-) Os- 
oıanî Encümeni Mecmuası. 1334, [V ,s .%
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Bu kitâbeden açıkça anlaşıldığına göre, şimdi Çardak denilen eser 
bir mcsciddir. Bu mescid, diğerinden "ccdid" yeni kelimesi ileayırd c- 
diliyor.

Yine kitâbedeki sözler, bu mescid'in son Dulkadırlı beyi Şehsüvar 
Oğlu Ali Bey’in (ölümü. 1522) en büyük veziri yarlıganmış (el-mağfur) 
ve Hakk’ın rahmetine nail olmuş (el-merhum) Minnet Çelebi’nin ru 
hunu rahatlandırmak için Kanunî devrinde yapılmasına girişilmiş ve 
937 yılının Zilkade ayının sonunda (=14 Haziran 1531) bitirilmiştir. 
Mescidi yaptıran kendisini tanıtmıyor. Yaptıranın M innet Çelebi’nin 
oğlu, kızı ve karısı gibi bir yakını olduğu şüphesizdir.

6. Efsus ve Yeni Müellifler:

Yapmış olduğumuz araştırmalar Islâm müelliflerinden ezici ço
ğunluğun Eshabü’I-Kehfin mağarasının Afşin yöresindeki mağara ol
duğuna inandıklarını, şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermişti. 
Araştırmalar sürdürüldükçe bu müelliflerin sayılan artıyor. Bu müel- 
liflerşunlarclır:Birunî,SeâlibîveMakrizî’dir.

I. Binini:İslâm âleminin yetiştirdiği en büyük âlimlerden biri de 
Türkistan’daki Harizm ülkesine mensup olan Birunîd ir(öl. 1051). Hat
ta bazı araştırıcılara göre Harizmli Birunî en büyük İslâm âlim idir12. 
İşte bu büyük âlim de Eshabu’l-Kehrin şehrinin Efsus olduğunu yaz
mıştır. Eshâbü’i-Kehf mekânuhum bi-m edîneti Elsus bi-bilâdir-R 
m"=Eshabu,l-Kchrin memleketi Rum ülkesindeki Efsûsşehridir13. .

2.Seâlebb XI. yüzyılın büyük ediblerinden Abdülmelik b. Muham- 
med eş-Şe’âlebî (öl. 1037).Adı geçen müellif Kısasu’l-Enbiyâ adlı ese
rinde mağara arkadaşlarınmşehirleriııin Efsûs olduğunu bildiriyor14.

¿MflAriziMemlükler devrenin ünlü müverrihlerinden el-Makrizî 
Efsûs’u Eshabü’I Kehfin şehri olarak tanıyor: "Ve hiye (ey Elbistan) 
karîbetu^minEtsûs,cmcd¡nctiEshabi’lkehfi,,15

12 7.. V. Birunî maddesî, İslâm ansiklopedisi, II, s.631 -646.

13 cl-Âsnru’l- bâkiyc, yayınlayan vc İngilizceye tercüme eden Ed. Saclıaıı, Lon
don, J£77-1878, s.290

14 Kahire, 1297, s.394

15 Kitabu's*ulOk, yayınlayan M. Ziyâde, Kahire 1934-1939, t, $.625, haşiye7
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7. Halel) Sâlnumelerînde Esh;*hü’l-Kehf:

OsmanlI devrinde Halcb şehrinde yayınlanan yıllıklarda Eshabu’-
1-Kchf hakkında bilgi verilmektedir. Bu bilgiyi okuyuculara daha iyi 
anlamaları için cümlc vc kelime bakımından pek az değişiklik yapa
rak, aynen veriyoruz:" Elbistan kazasında meşhur Efsûs şehrinin mev
kii bulunur. Burası şimdi Yarpuz ve Efsûs adlan ile anılır. Bu kasaba
da 2156 kişi yaşar. Bu kasaba hicretten 1628 yıl önce yapılmış olup 
Roma imparatoru Dakyanus’un başkenti idi. Bu şehrin civarında Bcn- 
âhliyos dağında Eshab-ı Kehrin makamı vardır. Ve Efsûs’un eski adı 
Ebsûs’dur. Bu kazanın sınırları içindeüç kale harâbesi vardır. Elbistan
’a altı saat mesafede bir Arslan, diğeri Kaplan şeklinde iki büyük di
kili iaş görülür. Bunların vaktiyle Arabistan ile Anadolu devletleri a 
rasında sınır olduğu rivayet olunur10.

8.Eshulıii’l-Kehrden birinin Çoban olduğu rivayeti

Görmüş olduğumuz gibi, rivayetlerin birinde Eshabü’l-KehPden 
biri çobandır. Yine görmüş olduğumuz üzere gençler Efsûs’tan kaçaf 
larken yolda bir Çoban'a rastgelirler. Çoban da Tanrfnın varlığına i 
nandığını söyler. Bunun üzerine onu da aralarına alırlar ve Çoban’ın 
teklifi üzerine geceyi geçirmek için mağaraya girerler. Kıtmır adını ta- ■ 
şıyan köpeğin dc Çoban’ın köpeği olduğu söylenir.

Halkımız arasındaki rivayette de çoban vardır. Hatta XV. yüzyıl
da vc muhtemelen daha da eski zamanlarda Afşin ile Eshabü’l-Kch- 
fkülliyesi arasındaki Çoban Pınan’nın bu çoban’ın yurdu vc sürüleri
ni otlattığı yer olduğuna inanılmıştır17.

Kendisi ve nesli Eshabü’l-Kehf mcscidindckt müezzine her yıl 75 
Çelebi akçesi vcrirlcrdi(bk.M. Scrtoğlu, "Ashab’ı Kchf(Mağara Yara
nı) Vakıllarına dair orijinal bir belge," Vakıflar dergisi, sayı X, s.129- 
132). '

16 Salnânıe-i Vil!tyet-i Hulcb, sene 1302(1884), Haleti 1302, s. 182, aynı vilaye
tin 1318 larilıli nüshasına da hk(s.382-384).

17 Dulkadirogııllanndan Al.iüddcvle Dozkurt Bcg, Hihabü‘1- K elıfe  katıldığı i
çin sahipsiz kalan ÇoL>an Pınarı nı l üı kiMan'dnki Tır m iz gelirinden gelmiş olan 
Seyyidler ailesinden Seyyiıl Hüseyin'e yurıtluk şeklinde vermiş, Scyyid Hüseyin dc ev
ler yaptırıp bahçecikler düzenletip lıaıla hamam inşa cııirerek Çoban Pınarı'nı 
$enlendirnıi$lir.

69



Çoban pınarı XVI. yüzyılda 14 vergi nüfuslu bir köydü: "Karye-i 
Çoban Pınarı der nezd-i Eshabü’l- Kciıfş-şcrıf tâsi-i Yarpuz, ncfcrah 
14, Mczrca-ı Kara Kaya der nezd-i Çoban Pınarı, Hariçden ziraat o 
lunur” (Dulkadır ili defteri, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü, 
nr.419).

Çoban Pınarı köyü şimdi EmirE-i adını taşıyor, hem Afşin’e, hem 
de Eshabü’lK ehre  3 km. mesafededir; takriben 100 haneli bir köydür. 
Çoban Pınarı’nın suyu şimdi de bol vc gürdür. Gerçekten Afşin şeh
rinin içme suyu bu pınardan karşılandığı gibi, Emirli köyünün bahçe
lerini ve tarlalarını sulamaktadır. Köyün içme suyunun da bu p ınar
dan elde edildiği üzerinde tafsilat vermeye lüzum yoktur.

Köyün asıl mescidi, pınarın sol tarafına düşen yamaçta imiş. Bu 
meseid 20 yıl önce yıkılıp yerine pınarın kuzeyindeki yapılmıştır.

Emirli adı da güzel olmakla beraber, köye, eski adı olan Çoban Pı- 
narfnın yeniden konması ile pek mühim bir tarihî hatıra ihya edilmiş 
olacaktır.

9. Alman Alimi Fr. Babinger’in Göriişii:

Fr. Babinger Alman Şarkiyatçılarının en tanınmışlarından değer
li bir ilim adamıdır. Kitap ve makalelerinin çoğu Osmanlı tarihi hak
kındadır. Bu ilim adamının gerçek Eshabu’l- Kehfin Efsûs civarında 
olduğuna inandığı daha önce ifade edilmişti. Babinger Aynı makale
sinde mağaranın önündeki kilisenin XIII. yüzyılda eûmiyc çevrildiği
ni söylemiş vc XVII. yüzyıla kadar buranın başlıca ziyaret yeri oldu
ğunu belirtmiştir. Yine aynı müellif Türkler’in Eshabü’l-Kehfe karşı 
duydukları alâkayı Orta Asya’dan getirdiklerini, Eshabü’l Ketıf kıssar 
sının da Orta Asya’ya Maniheistler tarafından götürüldüğünü ileri 
sürmüştü. Prof. Babinger’in bu dikkate değer görüşünden yine yuka
rıda söz edilmişti.

Lfl.Eshabü’l_Kehf Kıssası

YEDİ UYURLARIN MAŞINDAN GEÇENLER

l.Burada, Eshabu’l-Kehfin kıssasının yani başından geçenleri ta
nınmış Türk tefsir kitaplarına dayanarak baştan sona kadar kendi üs
lup ve ifademiz ile bir defa daha anlatılması uygun görülmüştür. Böy- 
lece okuyucularımız Eshabü’l-Kehf hakkında her zaman ihtiyaç duya
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cakları bilgileri bu bölümde kolayca bulabileceklerdir. Bu bölümün 
yazılmasının asıl sebebi de budur.

2. Eserin sonuna Anıepli Mehmed Efcndi’nin Tefcir-i T ibyin’ı ile 
Hüseyin Vâiz Kâşiti’nin Mcvdkıb tercümesinde Eshabül-Kehf ile ilgi 
li metin konulmuştur. Bu metinlerin de konuya meraklı ve eski yazı
yı bilenlcrce faydalı sayılacağı şüphesizdir.

ESIIABÜ’L-KEHF KISSASI

YEDİ UYURLARIN 11 AŞINDAN GEÇENLER

Kehf, dağda olan bir mağaradır. Rakînle gelince dağın veya vadinin 
adı olduğu söylenir. Mağara da orada imiş. Bir diğer rivayete göre Ra- 
kinı, mağara arkadaşlarının köylerinin adı imiş; köpeklerinin adı d i
yenler de vardır. Bir de rakim’in üç aded kurşun veya taş levha oldu - 
ğu ifade edilir. Bu levhalar, üzerine onların isimleri yazıldıktan sonra 
mağaranın kapısının üzerine konmuştur.

Bir başka rivayete göre de nEshab-ı RakiırT yani Rakim arkadaş
ları başka kimseler olup üç kişidir. Bunlar evlerini geçindirmek için 
işlerine giderlerken,yağmuryağması yüzünden bir mağaraya sığınmış
lar, az sonra dağdan kopup gelen bir kaya da mağaranın kapısını "ber
kitmiş" yani kapatmış ve onların mağaradan çıkmalaranı önlemişti. 
Bunun üzerine onlardan biri şöyle bir teklifte bulunmuş: "gelin her bi
rimiz yaptığımız en iyi işi anlatalım. Ulu Tanrı belki bizlcri bu iyi iş
lerimizden dolayı kurtarır". Bu teklif kabul edildi, ve içlerinden biri 
yaptığı beğenilen harekeli anlatmaya başladı.

" Vaktiyle bir iş için işçiler tunum. Bunlardan biri diğerlerinin bir gün
de gördükleri işi yarını günde gördüğü için ona da tam yevmiye ücreti vef 
dini. Diğer işçilerden biri bu davranışıma kızıp (yavuzlanıp) ücretini al
madan gitti. Ben onun iicreti ile bir buzağı satın aldım. Ve onu büyüttüm. 
Bıı buzağının nesli oldu. Birgıin çok yaşlı bir adanı geldi ve ücretini al
mayan işçi olduğunu smledi. Ben de onun gündeliği ile aldığım buzağı
dan meydana gelen sığırları ona verdim. "Tanrım! eğer bunu ben senin 
yüce erdemliğin için yaptımsa bizi bıı tehlikeden kurtaf dedi. Bu sözler 
üzerine kaya mağaranın kapısından biraz ayrıldığı için içerisi biraz ay
dınlandı. O üç kişiden diğeri de şunları anlattı. "Ben zengin bir kişi i- 
dini. Halka darlık ve sıkıntı geldi. Herkes benden iyi şeyler bekliyor, ve 
bilhassa para işiyordu. Bu arada bir.kadın da başvurdu. Qna:
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-"kendini bana teslim etmezsen sana birşey vemıem" dedim.tik önce 
buna razı olmadı. Sonra yine geldi ve iyilik istedi. Ben eski teklifimi 
tekrar ettim. O da üç defa gelip gittikten sonra durumu kocasına an 
latmış. Kocası da; "-isteğiniyerine getir. Böylece ailemiz biraz ferahlığa 
erişir" demiş.

B unu n üzerine kadın gcli p nefsini barfa tesli m et ti. Ben dc onu soy
mak isteyince direndi. Sebebini sorunca;

"-Ulu Tanrı’dan korkarmı" dedi. Ben de

"-Sen yoksul bir kimse olduğun halde Allah ’dan korkuyorsun, ben i 
se varlıkli bir insan iken ondan çekinmiyorum” Ğ'ıyerek ondan uzak dur
dum fakat istediği nesneyi dc verdim. "-Ey Ulu Tanrım eğer ben onu u
luluğun içinyaptımsa bizi bu tehlikeden kurtar" dedi.

Bunun üzerine o kaya mağaranın kapısından biraz daha aralandı. 
Bunun üzerine içeri dolan aydınlıktan üçü dc birbirlerini görür oldu
lar.

Eshab-ı Rakim’den üçüncüsü de şunları söyledi.

"Ben sürü sahibi bir kişi idini. Anama ve babama gereği gibi bakar
dım. Hatta onları kendim yeduip içirmeyince sürüme gitmezdim. Birgün 
yağmur yüzünden zamanında onların yanma varamadım. Sonra bir bak
raç süt ile yanlarına gittiğimde onları uyur buldum. Bundan öıiirü elim
deki bir bakraç sitt ile sabaha kadar ayakla onların uyanmalarını bek
ledim. Uyandıklarında onları yedirip içirdim. "Ey Tanrım şayet ben bu
nu senin erdemliğin için yaptımsa bizi bu tehlikeden kurtar." dedi. Bu
nun üzerine kaya mağaranın kapısından tamamen uzaklaştı. Üç iyi 
insan da mağaradan çıkıp gittiler.

Eshab-ı Rakim’de anlatılanlar insanlann, Ulu Tanrı’ya kendilerin
den hoşnut etmek için bilhassa üç hususa çok önem vermeleri gerek
tiğini açıkça gösteriyor:

1. DÜRÜSTLÜK: Birinci kişinin anlattığı hadise dürüstlüğün Ulu 
Tanrı katında ne kadar yüksek bir yeri olduğunu ifade eder. Gerçek
ten eski Filozoflar vc düşünürler dürüstlüğe çok değer verirler ve:"- 
dürüstlüken yüksek fazilettir" derler. Dilimizde de: "dürüstlük her şe
yin başı" denir. Dürüst olan bir kimse mutlu bir insandır. O Beka di
yarında da yani öbür dünya’da da mutlu olacak ve Allah’ın en sevgili
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kullan arasında yer alacaktır. Çünkü, dürüst insan kimseyi incitmez. 
Elinden geldikçe başkalarına yardımcı olur. Hatta yarım ekmeğini 
kendisinden daha muhtaç olan ile paylaşır.

Dürüst insan Allahın emirlerini yerine getirir. Asla yalan söyle
mez, doğru söyler, doğru yoldan ayrılmaz. Böyle bir insan herkesin 
saygısını kazanır.

İnsanlar vc milletler ancak dürüst oldukları takdirde yükselebilir
ler. Dürüst olmayan bir kişinin vc topluluğun mesud olduğu görülme
miştir. Onlar ancak zarara uğrarlar ve felaket ile karşılaşırlar. Şüphe
siz "dürüst olmayan, asla iyi bir Müslüman olamaz. Bunu hiç unutma
yalım."

Sevgili Peygamberimize daha gençliğinde Kurcyşliler Muhamme- 
du’l Emîn derlerdi. El- Emin: dürüst insan demektir.

Ey Türk gençleri, Yüce dinimizin bütün insanlığı kucaklaması, o 
nu mutluluğa götürmesi mümkündür. Bu da sîzlerin dürüstlüğü d& 
ğişmez bir ilke kabul etmenize ve onu uygulamanıza bağlıdır.

Dürüstlük sizi, iyiliğe, mutluluğa ve Yücc Tanrıya götürecektir. 
Dürüstlük en iyi mürşiddir. '

2.NAMUSLULUK : İffet kadınların namusu vc şerefidir. İnsanlar 
ancak iffetli ve ismetli kadınlara saygı duyarlar. En faziletli analar na
muslu analardır. Kadınlarının ismet ve iffetine değer vermeyen bir 
millelbedbaht olmaya mahkûmd ur. Çokşükür UluTanrıyakiTürkka- 
dınları en eski zamanlardan beri namuslu kadınlardı. Hatta Farsça da 
şüylc bir söz söylenirdi. "Malûm eski, Zenân-ı Türkân bisyâr afif ba- 
şend =  malûmdur ki Türk kadınları çok iffetli olurlar"

3. ANAYA BABAYA SAYGIÜçüncü şahsın anlattığı hadise ana ve 
babaya yani ebeveyne verilen değeri belirtiyor. Gerçekten gerek dini
mizde, gerek geleneğimizde anaya babaya çok ehemmiyet verilir.

Hazret-i peygamberin hadislerinde eıj saygıya lâyık insanın anne
ler olduğunu bildiğimiz gibi yine Allahın elçisinin Ccnnct’in annele
rin ayaklan altında olduğunu söylediğini dc biliyoruz.

Destanlarımız da da "ana hakkı Tanrı hakkıdır" sözü anaya ne ka
dar ehemmiyet verildiğini ifade eder.
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Kısaca her insanın ana ve babasını kendisinden hoşnut bırakması 
cn büyük ve en yüce bir vazifedir. Bu vazifeyi yerine gelirmiş olan bir 
insanın duyduğu vicdanî huzurun karşılığı yoktur.

İshakoğlu Muhammed şöyle söyler: İncile inananlar arasında bü 
yük anlaşmazlık baş gösterinceayaklanmalar çıktı. Bunun üzerine hü
kümdarlar dahi doğru yoldan uzaklaşıp halkı putlara tapmaya vc pu t
lar için kurban kesmeye zorladılar. Bu azgın kıra![ardan biri Roma kı
ratlardan Cebbâr Dakyanus olup halkı puta tapmaya zorladı. Pula tap 
mayı kabul ctmcyenleridcöldürdü. Mü’m inolupM esîh’indinine bağlı 
olanlar Dakyanus'dan eziyet veölûm  gördüler. Dakyanus "Efsus" şeh
rine gelince orada bulunan "Eshabii’l-Kehf" i onun kalına çıkardılar. 
Eshab-ı Kehf Anadolu ileri gelenlerinin oğullan idiler. Yani Ocak 
zâde ailelere mensup bulunuyorlardı. Gençler mü’minlerden olup U 
lu T ann’nın birliğine inandıklarını açıkça ilân etmişlerdi. Dakyanus 
onlara mehil verdi ve: "aklınızı başınıza toplayın. Şimdi hepinizi öldü 
reb i lirdim. Buna kim engel olabilir! Delikanlılığınızdan dolayı sîzle
re şimdi kıyamadım sizi ölümden esirgedim, 'Varın gidin yaşama ve
ya ölümden dilediğinizi tcrcih edin. Şimdi ben başka bir şehre gidece
ğim. Orada bir müddet kaldıktan sonra Efsûs’a döneceğim. Buyruğu
ma boyun eğm ediğinizi görünce sizi cn şiddetli işkcncc ile 
öldüreceğim" dedi.

Dakyanus onların katından ayrılmalarına izin verdi. Mağara arka
daşları evlerine geldiler. Sonra toplandılar ve "biz inancımızdan dön
meyiz. Yapacağımız şey bu cebbar, zalim hükümdar gelmeden Efsûsd- 
an uzaklaşmaktır" dediler. Şehirden ayrılmadan önce biraz azık aldı
lar.

Dakyanus’un Efsûs’a dönmekte olduğunun öğrenilmesi üzerine 
gençler şehirden ayrıldılar. Şehre yakın yerde Bcncclûs adlı bir dağ o 
lup orada da bir mağara vardı. Onlar bu mağaraya girip Ulu Tanrı’ya 
ibadet etmeye karar verdiler. Dakyanus geldiğinde Allah’ın buyruğu 
ne ise ona itaat edeceklerdi. Gençler o mağaraya giderken peşlerine 
bir köpek takıldı. Onu ne kadar kovdular ise de peşlerinden ayrılma
dı ve cn sonunda U luTanrı’nın izni ile konuşmaya başladı ve şöyle d e 
di: "benden sıkılmayınız ben U luT anrı’nın dostlarını severim, uyudu
ğunuzda sizi beklerim" Gençler bu sözleri duyunca artık ona şefkatli 
davrandılar. Gençler mağaraya girince Dakyanus’un kendilerini lul-
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mak için gelişini beklerken Ulu Tanrı’ya yakarıyorlardı. Dakyanus’a 
gclincc "Efsûs" şehrine geri geldi. Eshabül- KchFin cn büyüklerine 
Ycmliha(=: Yemlîhâ) denirdi. O kılık değiştirerek şehre varır. Yiye- 
cck, giyecek ve diğerleri gibi ihtiyaçları olan nesneleri alır, bilgi edi
nip mağaraya, arkadaşlarının yanına dönerdi. Birgün ağlayarak şehir
den geri geldi ve:1' şehre avdcı eden o zâlim kıral bizim saklandığımı
zı haber alarak öfkesinden çatlayı yazmış" dedi.. Bunun üzerine genç
ler üzüntüden ağlaştılar, hep birlikle secdeye vardılar ve Ulu 
Tanrı’dan kendilerini zâlim Dakyanus’a karşı korumasını dilediler. 
Bu sırada güneş batmak üzere idi, Yüce Tanrı onlara uyku verdi. H ep
si uyudular.

Kıral Dakyanus’a gclincc o gençlerin babalarını, katına gelirli! ve 
onlara:“ -Bana, âsi olan, buyruklarıma karşı gelen oğullarınız nereye 
gidiler. Hemen haber verin" dedi. Gençlerin babaları:" Onlar sana i- 
laaı etmeyince bize nasıl itaat edebilirler" dedi. Nitekim, mallarımızı 
alıp şehrin çarşısında yok pahasına sattıktan sonra Bcncclus dağına 
çıkıp gittiler” dediler.

Ulu Tanrı, gençlerin saklandıkları mağaranın ağızmı kapatmasını 
Dakyanus’unaklına gelirdi. Dakyanus’da bunuyaptı. Köpekleri de ön 
ayaklarını mağaranın girişi, kısmına uzatarak ııyudu. Dakyanus’un ya
nında inanç sahibi iki devlet büyüğü vardı. Bunlar inançlarını saklar
lardı. Bunlar Eshabü’I-Kchrin yani mağara arkadaşlarının adlarını, 
soylarını, kim olduklarını, başlarından geçenleri ve bunun hangi za
manda olduğunu iki kurşun levhaya yazıp bakırdan bir sandık içine 
koyarak o mağaranın içine sakladılar. Bunu onların başından geçen
leri daha sonra gelen insanlar öğrensinler, bilsinler diye yapmışlardı.

"IMıh bin Miinebbih" ayıdur, yani söyler"

İsâ aleyhisselâm’ın havârîlcrinden (yani onun en yakın sahabesin
den) biri Efsûs şehrine geldi. Şehre girmek istedi. Fakat kapıcılar en
gel oldular ve şehir kapısında bir put var ona tapmayınca giremezsin 
dediler. Bunun üzerine havarî girmedi. Şehrin yakınında bir hamam 
vardı. Havarîbu hamamda iş bularak çalışmaya başladı. Havarinin ça
lışmaya başlaması ile hamamın müşterilerinin sayısı da ardı. Şehrin 
gençlerinden bir kaç kişi havari ile tanıştılar onun arkadaşı oldular. 
Havarî gök ve yerden, ahrcııcn söz eder, onlar da bu sözlere inanırlar
dı.
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Havari hamamcı ile gecelcyin hizmet etmek üzere anlaşmıştı. H a
vari gündüz, ibadeti ile meşgul oluyordu. Zaman böyle sürüp gider
ken bir gece kiralın oğlu bir kadın ile hamama geldi. Havarî kiralın oğ
luna: "sen kiralın oğlu olduğun için bir kadınla hamama gelmen hiç 
yakışık almaz. Pek ayıptır." dedi. Kiralın oğlu bu sözlerden utanarak 
kadınla birlikte hamamdan uzaklaştı. Fakat kiralın oğlu sonra bu ha
reketinden pişman olup kadınla yine hamama geldi. Havarî yine önle
mek istedi. Fakat kiralın oğlu ona söğdü ve kadınla birlikte hamama 
girdi.

"Giricek" ikisi dahi hamamın içinde öldüler. Melike haber irdikî 
Hamamcının ecîri( yani havari) oğlunu öldürdü dediler" Bunun üzeri
ne kiralın adamları Havari’yi alıp götürmek istediler. Fakat Havarî 
kaçmıştı. Havari’nin arkadaşlarından olan gençleri aradılar ise dc on
lar da kendilerini tutuklayacaklarını anlayıp kaçmışlardı. Yolda ken
dileri gibi aynı inancı taşıyan birine rast geldiler. Onun yanında bir de 
kppek vardı. Hep birlikte bir mağaraya girdiler. Mağaraya gcccleyin 
girmişlerdi. Onlar: "bu gece burada yatalım, sahahleyin vereceğimiz 
karara göre hareket ederiz" dediler. O anda Yüce Tanrı onlara uyku 
verdi. Ertesi gün kıral ve adamları izleyerek mağaranının önüne gel
diler ve gençlerin içeride olduklarını anladılar. Fakat Ulu Tanrı yü
reklerine korku saldığından onlardan hiç biri içeri biri girmeye cesa
ret edemedi. Düşündüler. En sonunda içlerinden biri dedi ki: "yanla
rına varmak istememiz onları öldürmektir. Mağaranın ağzını "berki- 
d irsek” yani iyice kapatırsak onlar dışarı çıkamayacaklarından 
açlıktan ve susuzluktan ölürler" Kıral bu görüşü doğru buldu. Mağa
ranın kapısını iyice kapattılar.

Aradan çok zaman geçti, nice yıllar birbirini izleyip gitti. Sonra ay
nı ülkede Bendosis(=Theodosius) adını Bendosis(=Theodosius) a
dım taşıyan melik yani kıral, imanı (emiz, inancı güzel, yüreği iyilikle 
dolu bir hükümdardı. Bu melik6Syıl hükümdarlık etti. Ancak kavmi- 
nin ileri gelenleri arasında derin görüş ayrılıkları vardı. Gerçekten o n 
lardan bir kısmı Ulu Tanrı’nın birliğine inanıyor, ölümden sonra di
rilişin olacağını,cennet ve cehennemin varlığını kabul ediyorlardı. Fa
kat çoklan d a :" hayat ancak şu yaşadığımız "dünya hayatı"dır.Sadecc 
ruftlardirileccktir. Cescdlerde dirilmeolmaz" diyorlardı. Bcndosis, bu 
görüş ayrılığından çok üzgündü. Bunun için gcce gündüz Ulu Yara- 
tan’a yakarıp ve yalvarıp Ey yücelerden yiice Allah'ını lütfen ¡a boş i-
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nançh kişilere gerçeği göster böylece kavnı'ım doğru yolda yürüsün, fesat
çılar onları saptırmasınlar. Sapıklık şüphesiz günahların en büyüklerin
dendir. dedi. Ulu Tanrı, günlü sevgi ile dolu olan melikin dileğini ka 
buletti. Efsüs halkından Evliyâsadlı lemizruhlu kulununaklınaşusöz- 
leri getirdi; git mağaranın ünündeki duvarı yık ve mağarayı koyunla- 
rına ağıl yap". Evliyâ Ulu Tanrı’nın söylediği gibi yaptı. Mağaranın 
ağzı açıldı. Bu sırada Ulu Tanrı'da gençleri uyandırdı. Onlar dün ge
ce yatmış gibi uyandılar. Yüzlerinde ve vücudlarında hiç bir değişik
lik yoktu. Yemliha’dan, eskisi gibi, şehre gidip yiyecek almasını ve 
kendileri hakkında neler söylendiğini öğrenmesini istediler. Ycmliha 
da kalkıp şehre yollandı.

Yemliha şehrin kapısına geldi. Kapıda halkın, "müm’minlerden 
yani inananlardan" olduklarını gösteren bazı işaretler görüp hayret e l
li. Sonra,şehrin diğer kapısına gitti. Orada da aynı işaretlere rastlaya
rak hayreti bir kat daha arttı. Kendi kendine şöyle söyledi, "diin müs- 
lamanlar gizli yerlerde iken, şimdi görünür yerlerde saygınlık içinde 
dolaşıyorlar. Sonra yürürken karşılaştığı birine: "bu şehrin adı nedir 
diye sordu? Şehrimizin adı Efsûs’dur "cevabım aldı. Bu ccvap Yemli- 
ha’nın şaşkınlığını daha da arttırdı. Vcyine kendi kendine şunları söy
ledi. Şu olanlar aklıma bir noksanlık (halef) gelmiş olduğunu açıkça 
gösteriyor. İyisr mi bu halk beni tanımadan ve kimseden bana bir za
rar "irmeden” işlerimi görüp beni bekleyen arkadaşlarımın yanına dö
neyim", sonra yiyecek satın almak için bir dükkâna girdi. Kesesinden 
bir dirhem çıkarıp dükkâncıya uzam. Dükkân sahibinin dirhemin ke
siliş tarzı ile süsleri dikkatini çekti; bir müddet inceledikten sonra ya
nında duran arkadaşına gösterdi. O da dirheme hayretle bakıp diğer 
arkadaşına verdi.

Böylccc Yemliha’nın dirhemi epeycc ellerde dolaştı. Sonra onlar- 
:"bu kişi gömü bulmuş" diye aralarında gizlice konuştular. Yemliha’- 
ya gelince o konuşmaları duyunca bu adamların, kendisini tanıdıkla
rı için, Dakyanus’a ileteceklerini sanıp korktu v e" dirhem sizin olsun 
yemeğinizi de istemem "koiî" yani bırakın beni gideyim dedi" onlar i - 
se;

"Ey yiğit senin halin niccdir. Gömüyü nerede buldun bize bildir. 
Biz de ortağın olup seni gözleyelim, değilse seni melike götürürüz; on
dan hiç bir şeyi gizleyemezs;n" dediler. Yemliha ne cevap vereccğini
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bilmediği için onu melik’in işlerine bakan iki valiye götürdüler. Fakat 
valiler iyi insanlar olup, birinin adı Aryûs, diğerininki do Asiayûs idi. 
Yemliha ise kendisini melik Dakyanus’un katına çıkardıklarını sanıp 
korkusundan ağlıyordu. Ancak iki kişiyi görüncc korkusu azaldı ise 
de nc söyleyeceğini bilemedi. Valiler (müdebbir) süslü dirheme bakıp 
hayret etliler ve: “Ayyiğit bulduğun define kandadır" yani nerededir, de
diler. Yemliha "ayıttı", yani şöyle d ed i:"ben define bulmadım. Bilakis 
bu dirhemi babanım malından aldım. Bu para Efsâs ıa kesilmiştir. Bana 
ne oldu bilemiyorum. Ben kendimi bu şehrin halkından biri bilirdim. Hal
buki dünden beri ne bildiğimiz birine rastgeldtm, nc de beni bilen biri be
nî gördü. Diln bu şehre Dakyamts hükmederdi. Bugün ise siz hükmedi
yorsunuz." Valiler Yemliha’nın sözlerine şöyle cevap verdiler: "Dak- 
yamıs öleli çok zaman olmuş, ölümünden nice yıllar geçmiştir. Bit ai’çı
da sayısı az olmayan hükümdarlar da gelmiş ve gitnıiş/erdir. Sen ise çok 
genç bir yiğitsin, bir delikanlısın senden bu durumuna uygun düşecek, o
nu doğnılayacak bir söz söylemeni bekleriz" dediler. Bunun üzerine 
Yemliha: "Biz birkaç yiğit ( delikanlı genç) idik. Dakyanus'un kavminin 
puta tapmasından nefret ederek, dünkü gün kaçıp şehrin dışındaki Ben - 
celûs dayındaki bir mağaraya sığındık. Arktıdaşlanm şimdi oradadırlar. 
Yiyecek almak ve Dakyanus’un bize ne yapacağını öğrenmek için beni 
şehre gönderdiler. Benim de şehirde başıma bu işlet geldi. Sözlerime i 
nanmazsanız gelip hep birlikte mağaraya gidip arkadaşlarımı görelim" 
dedi. Yemliha’nın bu lekliTini uygun bulan valiler halk ile birlikle ma 
ğaraya yollandılar. Onlardan bir kısmı atlı, bir kısmı da yaya idi. Yem- 
liha’nın arkadaşları,onun yakalandığıııısanırıışlar kendilerinin de tu 
tuklanmak üzere olduklarından şüphe etmeyip birbirleri ile vedalaş
tıktan sonra namaza durdular. Arlık kadere boyun eğmişlerdi. Fakat 
onlar bu durumda iken Yemliha çıkageldi. Arkadaşları gecikmesinin 
sebebini sordular. O da anlattı. Vali Aryus ve Efsûs halkının kendileri
ni görmek için mağaranın dışında beklemekte olduklarını haber ver
di. Böylece onlar da Ulu Tanrı’nın âyel (hir gerçeğin anlaşılmasını 
gösteren alâmet, işaret, delil) ve kudretinin nasıl vukua geldiğini an 
ladılar. Bu "denlu" uykuda olduktan sonra uyanmalarının dirilişin o* 
lacağına ve kıyametin kopacağına şüphe götürmez bir âyet bir delil 
(âlâmcl olduğunu iyice bildiler.

Sonra Ycmliha’nın ardınca Aryus ve halk mağaranın kapusuna "ir- 
dile?’yani ulaştılar. Sonra mağara arkadaşlarının başından geçenlerin
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yazıldığı iki levhayı sandıktan çıkırtp okudular. Onlar da yazılı o lan
ları öğrendiler. Ulu tanrıya hamd edip dirilişin olacağını yakından bil
diler. Sora Eshabü’I-Kchrin yanına girdiler, birbirleri ile konuşlular. 
Gençler Dakyanus’un yaptıklarını anlattılar.

Sonra Arvüs hükümdarları Bendosis’c Eshabü'l Kchfin durum u
nu bildiren birm ektub gönderdi. Melik mektubu okuyunca Ulu Tan- 
rı’ya "hamd ve şükr edip pek sevindi" çok geçmeden de yakın adamla
rı ve devletinin ileri gelenjcri ile allanıp yola çıktı ve Eslıabü’l-Keh- 
Fin yanına vardı. Onlar oturuyorlardı. Bendosis ayakta hepsini birer 
birer kucakladı. Sonra Gençler melike cm âneııcbulundular = istida=  
ve dua ettiler. Melik önlerinde dururken gençler "uykuya vardılar" 
Ruhları kabz olunmuştu.

Melik onlardan herbirinin alımdan bir labut içine konulmasını bu 
yurdu. Fakal geccleyin uykusundan gençleri gördü. Gençler kendisi
ne: "biz olundan ve gümüşten yamatmış değiliz. Biz topraktan yaratıldık 
ve yine toprağa dönmek isteriz. Bu sebeble bizi mağarada toprak üzerin
de bulduğun ¡>tbi bırak. Böylece Ulu Tanrı bizi orada d/n/fjftt”dcd iler.

Halk mağara’dan çıktıktan sonra Ulu Tanrı’nın yüreklerine verdiği 
korku ile bir daha mağaraya giremediler. Sonra, iyi kalbli melik ma
ğaranın kapısı önüne bir mcscit yapurdı. Bu mescit hem ibadet yeri 
hem de ziyaret vazifesini gördü18.

18 Tefsir-i Tibyiln vcT efsîr-i Mevîllik, İsıanbul, 1321,3,5.42-52.
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4iít j»j-T 4wjiŜ  î jU/Ij j-jf' j*i. i^ jJl
i^U^jj-ti j_— 4(j* 1 ^  j lx íj  ’̂ 4”̂

ií<0T 0¿j*i -Ç*"
j jJ L ii 4IİJ u j^ t l *J*1 Jiü

jylcJU* ilu-jíVíj -> ujj-JI) ĵü-V ó-ií y j j l'
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• j ( i  J . . U  . j j j l  J j l c  &¿i\t *  j 'J. 'LiJ i  P j* *  ı î - * * j '

j l̂ j4il jj  *j wj-bl fU» ojf-} '¿ f
¿¡fotfjijH íg*y jj( .i¿Á íl-jj  j j j i  1İ *1
■(** v-*-*/""t#̂ 1 *Jj'T ifjjU * j j  >T^ içîjaI « jl>

f y  ¿íTl oüitH * .Jjf* ííjJ l»  *J[ * kf-ij' 
V .' '-*>*'■ i / ' l j - : *  •■ * / 5"iJJ

4*jl ls~j—'k'',S'dJ~'t'J j'~1 t-y JJ * *itT
S; Ji*- ***** jfJtl J^Jij i/jJjl o l j  J j»*“ cVJc11 *-1^1

-̂"»-L. Jj~* Ş I > 1»  1̂-L’ ¿Jj_y $ y

a*1¿ u jj li^  _/*Jĵ “1 ÿil ¿u« V *
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ŜfCpl ¿!£ JLl ¿T ̂ J — _J ̂  ¿ 4 iS* ^  1 J"¿l &»-*»)
îı*'T j  j*-;’" O'*“* JU *W £  Ijf J * j J*j¡ 1 1 j* l J-

gS j. j'T ■* ll *  jl— JJİ;I f> J ?  J;i l  j[>

i 'A )  t i / T  t jjk ' f . j j  j T j j l f i j í '  j j j i j T t ' T  l î j j - i '

j j j j i  ¿.T J t ' j / T  > ^  .« .V  ij i; \_ r - j* iü ïr  t i p ,  >

'dJW Aij ¿ iß *  i f /  *0*jW 'i/ >"-'•>í' *>jf}
l I j ;  w jjy jT  Lj  a.'¿j±i j lS ^ tilT  jJcT j ^ 4 -  j*Vji

,¿j ¿lia* > w  / v t  *=1^ oVji .¿x T ^ T j 
j 1̂ ’ ■>;í- y  ¿ i* j  iî- ï j  4  f / í u ^ í  jó Í-V l ü j \jjii

jléjUytJ J^T cfj tiJ  j'v* j

^ ' / / b  ■ ffy /'*:* ó-‘iJ/ ’,J*¡ J-̂ ) ifj) jD /  rf>Vj' v-t^ ”J
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