M‹TOLOJ‹DEN TEOLOJ‹YE ESHABÜ’L KEHEF
Seven Sleepers: from Mythology to Theology
Les gens de la caverne: de la mythologie à la théologie
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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, Do¤u kaynaklar›nda Eshâbü’l Kehef olarak geçen Yedi Uyurlar üzerinde durulmuﬂtur.
Sözlü gelenekten gelerek kutsal kitaplar aras›nda yaln›zca Kur’an-› Kerim’de yer alan bu hikâyenin yaﬂat›ld›¤› co¤rafyalardaki kültür ortamlar›ndan nas›l etkilendi¤i incelenmiﬂtir.
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ABSTRACT
In this study, we have investigated the story of Seven Sleepers or “Eshâbü’l Kehef” as it is usually called in oriental sources. Among holy books, it appears only in Koran, but it is mostly belongs to oral traditions. We have investigated how the story has been affected by the cultural environment it is told.
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Mecmua ad› alt›nda yay›mlanm›ﬂ
eserde, Eshâbü’l Kehef’in hikâyesi ﬂöyle
anlat›l›r:
Kur’anda Kehef Suresinde 307 sene
uyuyanlar›n Hikâyesidir.
Yedi yi¤it idiler. Efesus ﬂehrinde
otururlard›. ﬁehrin bir padiﬂah› vard›.
Ad›na Dakyanus derlerdi. Tanr›l›k güderdi, kendine tapt›r›rd›. Tapm›yanlar›
ateﬂe att›r›rd›, müﬂrik bir padiﬂaht›.
Dakyanus’un ﬂerrinden korkarlard›.
ﬁehrin kap›s›nda bir put vard›. Puta secde etmeyen ﬂehre giremezdi. Bir
gün Kudüs taraflar›ndan bir kiﬂi geldi,
ﬂehre girmek istedi.
- Puta secde et, sonra gir, dediler.
- Etmem, dedi, ﬂehre girmedi, kap›
d›ﬂ›nda bir hamam vard›, hamama iﬂçi
durdu. O gün hamamda meymenet görüldü. Bu kiﬂi iyi bir kiﬂi idi, gündüzleri
oruç tutard›, ibadet ederdi.
Hamama ﬂehir ulular›n›n o¤ullar›

gelirdi. Bu er kiﬂi ile konuﬂurlard›. Bir
gün hamama Dakyanus padiﬂah›n o¤lu
geldi, yan›nda uygunsuz bir kad›n getirdi, soyup hamama sokmak istedi. Hamamc› kabul etmedi. Ulu kiﬂilerin o¤ullar› da hamamc›dan yana oldular. Padiﬂah›n o¤lu hamamc›ya sövdü, Ulu kiﬂilerin o¤ullar›na da sövdü, Zor kulland›,
Kad›n› soydu, hamama soktu, ard›ndan
kendi de girdi. Bunlar› hamamda kan
tuttu, öldüler. Dakyanus haber al›nca atlad›, hamama geldi, sordu: “O¤lum neden öldü” diye.
- Hamamda kan tuttu, ikisi de öldü
dediler. ‹nanmad›. Ulu kiﬂilerin o¤ullar›n› öldürecek oldu. ﬁehir ahalisi baﬂ kald›r›r diye korktu. Yi¤itlere iliﬂmedi.
Dakyanus, y›lda bir ﬂenlik yapard›.
ﬁehir ahalisini puta secde ettirirdi. O y›l
gene ﬂenlik yapt›. Ahali secde etti. Ulu
kiﬂilerin o¤ullar› secde etmedi. Bunlar
alt› yi¤ittir. Dakyanus sordu:
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- Niçin secde etmezsiniz?..
Eshabi Kehef’in ulular› Mekselîna
idi. Padiﬂaha karﬂ›l›k verdi:
- Sen bize bir nesneye secde edin diyorsun. O nesneyi insan yapm›ﬂt›r. ‹nsan›n yapt›¤› Tanr› olmaz. Biz Tanr›ya secde ederiz dedi.
Dakyanus sordu:
- O halde sizin Tanr›n›z kimdir? dedi. Mekselîna karﬂ›l›k verdi:
- Bizim tanr›m›z yerlerin ve göklerin tanr›s›d›r. Biz ondan gayri tanr› bilmeyiz dedi.
Bunu duyunca Dakyanus emir verdi:
- Bu kiﬂileri zindana at›n, yar›na
kadar düﬂünsünler. ‹mana gelirlerse
koyverin, gelmezlerse ateﬂe at›n, ac›
içinde ölsünler, dedi.
O gece bu alt› yi¤it zindandan ç›k›p
kaçt›lar. Karanl›kta nereye gideceklerini
bilmiyorlard›. Da¤ yolunu tuttular. Yolda bir çobana rastlad›lar. Çoban sordu:
- Ey yi¤itler, nedir bu sizdeki hal?
Bu kadar neden korktunuz? Dedi.
Söylemediler. Çobandan ekmek istediler. Çoban ç›kard›, ekmek verdi. Gene sordu:
- Nedir bu sizdeki korku? Bana söyleyin. Size benden ziyan gelmez dedi.
Çobana yemin verdirdiler. Çoban
söylemem diye yemin etti. Bunun üzerine baﬂlar›ndan geçeni anlatt›lar. Çobandan gizlenecek yer sordular. Çoban onlarla birlik oldu. Yehlus Da¤›n›n yolunu
tuttular. Çoban›n bir köpe¤i vard›. Ad›na
K›tmîr derdi. Arkalar›na düﬂtü. Çoban
bunlar› Yehlus da¤›nda bir ma¤araya
iletti. Köpek de girmek istedi. Köpe¤i
kovdular. Ma¤arada havlar, arayanlara
haber verir diye korktular. Köpe¤e taﬂ
att›lar. Köpek gitmedi, peﬂlerini b›rakmad›, ma¤araya girecek oldu. Köpe¤e
taﬂ vurdular. O zaman köpek dile geldi:
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- Ey yi¤itler, beni niçin taﬂlars›n›z?
Bana niçin vurursunuz? Beni niçin ay›rmak istersiniz? Sizin ﬂimdi arad›¤›n›z›
ben çoktan buldum. Sizin ﬂimdi ermek
istedi¤iniz s›rra ben çoktan erdim. B›rak›n beni. Ben de sizinle geleyim, ma¤arada sizinle kalay›m.
Eshab› Kehef, köpe¤in konuﬂmas›ndan hayrete düﬂtüler. Vurduklar›na piﬂman oldular. Ma¤araya girdiler korkular› azald› bu ma¤araya Râk›m derlerdi.
Eshab› Kehef yedidir. Birincisinin
ad› Yemlîhâ’d›r. Eshab› Kehef’in ulusudur. Dakyanusa karﬂ› gelen yi¤it budur.
‹kincisinin ad› Mislînâ’d›r. Üçüncüsünün ad› Mekselînâ’d›r. Eshab› kehefin
en küçükleridir. Dördüncüsünün ad›
Mernûﬂ’dur. Beﬂincisinin ad› Debernuﬂ’dur. Alt›nc›s›n›n ad› ﬁazenuﬂ’dur. Bu
çoband›r. Yedincisinin ad› Kefeﬂtatayyuﬂ’dür. Sekizinci K›tmîr.
Yemlîhâ onlara hizmet ederdi. K›l›k
de¤iﬂtirip ﬂehre giderdi, yiyecek içecek
getirirdi. ﬁehirde olup bitenleri dinler
anlard›, gelir ma¤aradakilere haber verirdi.
Dakyanus padiﬂah zindandan kaçan gençlerin babalar›n› sorguya çekti.
Nereye gizlendilerse aray›n bulun. Aray›p bulmazsan›z kendinizi ölmüﬂ bilin
dedi.
Dakyanus padiﬂah dellâl ba¤›rtt›.
Asker toplad›, kaçanlar› aramaya ç›kt›.
Yemliha bunu haber ald› koﬂtu. Ma¤araya geldi. Dakyanus’un aramaya ç›kt›¤›n› haber verdi. Eshab› Kehef yemeklerini yediler. ﬁaraplar›n› içtiler. Yemekten sonra derin bir uyku bast›. Uyudular, kald›lar. Köpek de uyudu. Ma¤aran›n kap›s›na yatt›, ön ayaklar›n› uzatt›.
Baﬂ›n› ayaklar›n›n üstüne koydu, uykuya vard›.
Dakyanus ma¤araya geldi. Dakyanus’un bir veziri vard›. Ad›n› Nazeryus
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derlerdi. Padiﬂah bu veziri çok severdi.
Ona son derece itimat ederdi. Dakyanus’un bütün serveti Nazeryus’un elinde
idi. Bütün hazinelerin anahtarlar› bu vezirde idi. Dakyanus Nazeryus’a dedi:
- Ey vezir? Ma¤araya gir bak. Arad›klar›m›z orada ise gel bana haber ver.
Nazeryus ma¤araya girdi, bakt›.
Eshab› Kehef ma¤arada idi. Hepsi yatm›ﬂlard›. Gözleri aç›kt›. Vezir seslendi
seslendi, sesini duyuramad›, Eshab› Kehef’i uyaramad›. Nazeryus vezir iyi kiﬂi
idi. Geldi, Dakyanus’a haber verdi:
- Arad›klar›n›z ma¤arada. Lâkin
hepsi de açl›ktan, susuzluktan ölmüﬂ,
dedi.
Dakyanus ma¤aran›n kap›s›n› s›k›
s›k› kapatt›rd›.
Vezir Nazeryus bunun Allah›n bir
hikmeti oldu¤unu anlad›. Eshab› Kehefin bir gün gelip uyanacaklar›n› düﬂündü. Ma¤aran›n içine bak›rdan bir levha
ast›rd›. Levhan›n üzerine bu yi¤itlerin
kim olduklar›n›, hangi padiﬂah devrinde
yaﬂad›klar›n› yazd›rd›. 4 A¤ustos günü
uykuya yatm›ﬂlard›. Levhaya bu tarihi
de kazd›rd›. Ma¤aran›n kap›s›n› iyice ördürdü.
Ma¤aran›n kap›s› kuzeye bakard›.
‹çine güneﬂ girmezdi. Yatanlar› rahats›z
etmezdi. Rakîm ma¤aras›na kuzey rüzgârlar› girerdi. Havas› serindi, temizdi.
Haftada bir kere gökten bir Melek iner,
Eshab› Kehef’i sa¤dan sola çevirirdi.
Topra¤a gelen yerleri çürümezdi. Eshab›
Kehef’in gözleri aç›kt›, gözleri aç›k uyurlard›. ‹nsanlar korkard›. Ma¤aran›n bulundu¤u yere gidemezlerdi. Çobanlar
korkular›ndan Yehlus da¤›na sürü süremezdi. Ma¤arada tamam üç yüz yedi y›l
uyudular.
Eshab› Kehef’in uyanmalar› zaman›
yak›nken ma¤aran›n kap›s› aç›kt›. Bir
gün çoban›n biri Yehlus da¤›na sürü sür-
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müﬂtü. Hava so¤uktu. Davarlar›n› gizleyecek yer arad›. Rakîm ma¤aras›na soktu. Çoban ma¤aran›n içinde gözleri aç›k
uyuyanlar› görünce müdhiﬂ korktu, Ma¤aradan ç›k›p kaçt›.
Eshab› Kehef’in uyanmalar› çok yak›nd›. Biraz sonra uyand›lar. Birbirlerine:
- Ne kadar uyuduk ola? Diye sordular. Biri dedi:
- Uyuyal› bir gün oldu.
Biri dedi:
- Bir günü geçiyor. Zira yatt›¤›m›z
zaman güneﬂ yukardayd›.
Yemlîhâ’ya:
- Karn›m›z ac›kt›. Git bize yiyecek
getir, yaln›z tetik dur, kendini belli etme,
bizi ele verme, dediler.
Yemlîhâ para ald›. Ma¤aradan ç›kt›.
Ma¤aran›n kap›s›n› bir acaip buldu. Kap›da y›k›lm›ﬂ bir duvar gördü. Yürüdü.
Yollar› yabanc› otlar kaplam›ﬂt›. ﬁehrin
kap›s›na vard›. Kap›n›n önündeki put
kalkm›ﬂt›. Putun yerinde bir kilise vard›.
Kilisenin üstünde bir haç iﬂareti gördü.
ﬁehrin hali harapt›. Evlerden yerli
yerinde olanlar vard›, velâkin insanlar
de¤iﬂmiﬂti. Aralar›nda bildik yoktu. K›l›k, k›yafet baﬂka idi. Yemlîhâ’y› da kimse tan›m›yordu. Yabanc› bir ﬂehir gibiydi. “Bir gecede dünya ne kadar çok de¤iﬂmiﬂ” diye kendi kendine hayret etti.
Karn› ac›km›ﬂt›. Bir ekmekçi dükkân›na girdi. Cebinden para ç›kar›p ekmekçiye verdi. Ekmek istedi. Ekmekçi
paray› eline ald›, evirdi, çevirdi.
- Bu para geçmez, bu para evvel zaman paras›, dedi.
Yemlîhâ sordu:
- Bu para bu memleketin paras› de¤il mi? Niçin geçmez? Dedi.
Ekmekçi:
- Bu para büyük. ﬁimdiki paralar
küçük. Senin Para eski zaman paras›,
ﬂimdi kimse almaz, dedi.
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Yemlîhâ dedi:
- Ben her gün bu paradan veriyorum, ekmek al›yorum. Dün geçiyordu.
Bu gün nas›l geçmez? dedi:
Ekmekçi:
- Bu paray› sen bir yerde bulmuﬂsun, yahut define ç›karm›ﬂs›n, dedi.
Yemlîhâ:
- Bu para geçer, dedi.
Ekmekçi:
- Bu para geçmez, dedi.
Bunlar böylece çeneleﬂirken ahali
topland›. Baﬂlar›na birikti. Yemlîhâ’n›n
k›yafetine ﬂaﬂt›lar.
- Bu adam define bulmuﬂ, Padiﬂaha
haber verelim, dediler.
Yemlîhâ bunu duyunca korktu. Yalvard›:
- Aman olsun haber vermeyin, Dakyanus beni öldürür, dedi.
Sordular:
- Dakyanus dedi¤in de kimdir? Dediler.
Yemlîhâ dedi:
- Dakyanus bu ﬂehrin padiﬂah›d›r.
Bu para onun paras›d›r dedi.
- Dakyanus diye bir padiﬂah yoktur
bu ﬂehirde. Üç yüz seneden fazla oluyor,
Dakyanus ad›nda bir padiﬂah gelmiﬂtir.
Amma ﬂimdi o adda bir padiﬂah yoktur,
dediler.
Yemlîhâ’y› Efesus padiﬂah›n›n saray›na götürdüler. Önce Kad›n›n yan›na ç›kard›lar. Kad› sordu:
- Defineyi nerede buldun?
Yemlîhâ karﬂ›l›k verdi:
- Ben define bulmad›m dedi.
Kad› üsteledi:
- Korkma. Bizim padiﬂah›m›zdan
sana bir kötülük gelmez. Defineyi nerede buldunsa söyle, dedi. Yemlîhâ:
- Ben define bulmad›m. Ben bu ﬂehirde oturan (Falan kesin) o¤luyum. Babam Ulu kiﬂidir. Ona sorunuz, dedi.
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Kad›:
- O adda bir ulu kiﬂi yoktur bu ﬂehirde dedi. Kad›ya ﬁatus derlerdi. ﬁatus
kad› Yemlîhâ’y› ald›, padiﬂah›n kat›na
götürdü, huzura ç›kard›.
Saltanat taht›nda genç bir padiﬂah
oturmuﬂtu. Kad›:
- Ey Hükümdar. Biz bu adamla anlaﬂamad›k. Siz anlaﬂabilirsiniz, dedi.
Yemlîhâ, baﬂ›ndan geçenleri bir bir
anlatt›. Memleket Ulular› toplanm›ﬂt›.
Padiﬂaha dediler:
- Ey Hükümdar, efsanede “Dakyanus padiﬂah zaman›nda birkaç genç bir
ma¤araya kapan›p uyuyacaklar. Aradan
zaman geçecek. Vakti gelince uyanacaklar, diye anlat›l›r; bunlar o gençler olmas›n?” derler.
Bunun üzerine Padiﬂah saray halk›n› yan›na ald›. Vezirini vüzeras›n› arkas›na düﬂürdü. Yehlus da¤›na ç›kt›.
Yemlîhâ k›lavuzluk ediyordu. Rakîm
ma¤aras›na vard›lar. Yemlîhâ önce girip
durumu arkadaﬂlar›na haber verdi. Eshab› Kehef Allah’a ﬂükrederek secdeye
kapand›lar. Padiﬂah ma¤araya girdi.
Dakyanus’un veziri Nazeryus’un ast›rd›¤›
levhay› okudu. Eshab› Kehef’in ahvalini anlad›. Uykuya vard›klar› tarihi
hesaplad›lar.
Üç yüz yedi y›l olmuﬂtu.
Padiﬂah:
- Ya Eshab› Kehef! Diye ba¤›rd›. Eshab› Kehef baﬂlar›n› secdeden kald›rd›lar. Padiﬂahla maiyetini gördüler. Padiﬂah Eshab› Kehef’e yiyecek, içecek verdi.
Mekselîna dedi:
- Ey Hükümdar. Bizi kendi halimize
b›rak›n.
Padiﬂah ve maiyeti ma¤aradan ç›kt›lar. Onlar ç›k›nca Eshab-› Kehef tekrar
uykuya dald›. Bu uyku son uyku idi.
Padiﬂah Eshab› Kehef’e ipekli ke-
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fenler diktirdi. Alt›ndan ve gümüﬂten tabutlar yapt›rd›. Büyük bir cenaze töreni
haz›rlatt›. Eshab› Kehef’i defnettirdi.
O gece, Eshab› Kehef padiﬂah›n rüyas›nda göründü:
- Ey Hükümdar. Bizi ipekli kefenlerden ç›kar. Bizi alt›n ve gümüﬂ tabutlardan ç›kar. Biz Cennet kefenleri içindeyiz” dediler.
Padiﬂah, ertesi günü onlar› ipekli
kefenlerden, alt›n ve gümüﬂ tabutlardan
ç›kard›. Eski elbiseleri içinde defnettirdi.
Ma¤aran›n kap›s›na bir de mabet yapt›rd›. 22 Ekim günü uyanm›ﬂlard›. Her y›l
22 Ekim tarihinde tören yap›l›r oldu, Eshab› Kehef’ten ﬂefaat umulur oldu.
Eshab› Kehef, ‹sa Peygamber’in do¤umundan önce uyumuﬂlar, ‹sa Peygamber’in peygamberli¤inden sonra uyanm›ﬂlard›r. Bu k›ssa insan›n öldükten
sonra tekrar uyanabilece¤ini ispat eder.
Haktaalâ her ﬂeylere kadirdir. (Mecmua
1951: 13-27)
“307 sene uyuyanlar›n hikayesidir”,
aç›klamas›yla baﬂlayan efsaneleﬂmiﬂ bu
hikay, Kur’an’da 18. sure olarak yer alan
Kehf Suresi’nde geçer. Surenin 9. ve 26.
ayetlerinde Eshâbü’l Kehf’ten söz edilmektedir. Hikayenin temellendirildi¤i
surenin ayetleri ﬂöyledir:
Rahman ve Rahîm Allah’›n ad›yla...
1. Hamd o Allah’a ki, kuluna Kitap’›, kendisinde hiçbir e¤iklik ve çeliﬂme yapmaks›z›n indirdi.
2. Kat›ndan dosdo¤ru gelen aç›k bir
söz olarak indirdi onu. Ki, zorlu bir iﬂ ve
oluﬂ konusunda uyars›n ve bar›ﬂa
yönelik hay›rl› ameller sergileyen müminlere, kendileri için güzel bir ödül öngörüldü¤ünü muﬂtulas›n...
3. Onlar, o hal üzere sonsuza dek
kal›c›d›rlar.
4. Ve “Allah bir çocuk edindi” diyenleri uyars›n diye indirdi onu.
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5. Ona iliﬂkin ne kendilerinin ilmi
vard›r ne de atalar›n›n. Söz olarak ne
büyüktür a¤›zlar›ndan ç›k›veren! Onlar
bir yalandan baﬂka ﬂey söylemiyorlar.
6. ﬁimdi sen, bu söze inanmazlarsa,
belki de arkalar›ndan kendini eritircesine üzüleceksin.
7. Biz, yeryüzündeki ﬂeyleri ona bir
süs yapt›k ki insanlar›, içlerinden hangisi amel yönünden daha güzeldir diye imtihan edelim.
8. Ve ﬂu da bir gerçek ki biz, yeryüzündeki herﬂeyi bir kuru toprak haline
elbette getirece¤iz.
9. Yoksa sen o Ashab-› Kehf’i, ma¤ara ve kitabe yâran›n›, bizim ayetlerimizden, hayrete düﬂüren bir tanesi mi sand›n?
10. Hani, o yi¤it gençler o mara¤aya
s›¤›nd›lar da ﬂöyle dediler: “Ey Rabbimiz, kat›ndan bir rahmet ver bize ve bizim için bir ç›k›ﬂ yolu lütfet iﬂimize”.
11. Bunun üzerine birçok y›l boyunca ma¤arada onlar›n kulaklar› üzerine
a¤›rl›k vurduk.
12. Sonra onlar› dirilttik ki, iki
zümreden hangisinin kald›klar› süreyi
daha iyi hesap edebilece¤ini belilim.
13. Biz onlar›n haberlerini sana
do¤ru bir ﬂekilde anlataca¤›z. ﬁu bir gerçek ki onlar, Rablerine iman etmiﬂ bir yi¤itler gurubuydu. Ve biz de onlar›n hidayetini art›rd›k.
14. Kalpleriyle aram›zda bir ba¤
kurduk/kalplerini dayan›kl› k›ld›k. Kalk›p ﬂöyle dediler: “Rabbimiz, göklerin ve
yerin Rabbidir. O’ndan baﬂka hiçbir ilaha yakarmay›z. Aksini yaparsak saçma
söz söylemiﬂ oluruz”.
15. “ﬁunlar, ﬂu kavmimiz O’ndan
baﬂka ilahlar edindiler. Onlar hakk›nda
aç›k bir kan›t getirselerdi ya! Yalan düzerek Allah’a iftira edenden daha zalim
kim olabilir?!”
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16. “Madem ki onlardan ve Allah d›ﬂ›ndaki tapt›klar›ndan yüz çevirip kenara çekildiniz, hadi ma¤araya s›¤›n›n ki,
Rabbiniz size rahmetinden bir nasip
yays›n ve iﬂinizde size kolayl›k ve baﬂar›
sa¤las›n”.
17. Güneﬂi görüyorsun: Do¤du¤u
vakit ma¤aralar›ndan sa¤ tarafa kayar,
batt›¤›
vakit ise onlar› sol tarafa do¤ru makaslay›p geçer. Böylece onlar ma¤aran›n
geniﬂ
boﬂlu¤u içindedirler. Bu, Allah’›n
mucizelerindendir. Allah’›n k›lavuzluk
etti¤i, do¤ruyu bulmuﬂtur. ﬁaﬂ›rtt›¤›na
gelince, sen ona yol gösteren bir veli asla
bulamazs›n.
18. Sen onlar› uyan›kt›rlar san›rs›n;
oysaki onlar uykudad›rlar. Onlar› sa¤ tarafa da sol tarafa da çeviririz. Köpekleri
de iki kolunu giriﬂe uzat›p yaym›ﬂt›r.
Onlar›n durumunu görseydin kesinlikle
onlardan yüz çevirip kaçard›n. Ve onlardan içine mutlaka korku doldurulurdu.
19. ‹ﬂte böyle! Onlar› dirilttik ki,
birbirlerine sorup dursunlar. ‹çlerinden
biri ﬂöyle konuﬂtu: “Ne kadar durdunuz?” Dediler: “Bir gün yahut günün bir
parças› kadar” Dediler: “Ne kadar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir. Siz ﬂimdi
birinizi bu gümüﬂ para ile kente gönderin de baks›n; kentin hangi yiyece¤i daha temizse ondan size bir r›z›k getirsin.
Ama nazik ve kurnaz davrans›n ki, sizi
kimseye fark ettirmesin”.
20. “Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taﬂlayarak öldürürler yahut
da sizi kendilerinin milletine döndürürler. O takdirde bir daha asla kurtulamazs›n›z”.
21. Böylece insanlar› onlar hakk›nda bilgilendirdik ki, Allah’›n vaadinin
hak, k›yamet saatinin de kuﬂkusuz oldu¤unu bilsinler. Çünkü onlar, aralar›nda
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ma¤ara yâran›n›n durumunu tart›ﬂ›yorlard›. “Onlar›n üstüne bir bina kurun”
dediler. Rableri onlar› daha iyi bilir. Onlar hakk›nda görüﬂleri galip gelenlerse
ﬂöyle dediler: “Üzerlerine mutlaka bir
mescit edinece¤iz”.
22. “Üç kiﬂiydiler, dördüncüleri köpekleriydi” diyecekler. ﬁunu da diyecekler: “Beﬂ kiﬂiydiler, alt›nc›lar› köpekleriydi”. Gayb› taﬂlamakt›r/bilinmeyen ﬂey
hakk›nda at›p tutmakt›r bu. ﬁöyle de
derler. “Yedi kiﬂidirler, sekizincileri de
köpekleridir”. De ki: “Onlar›n say›s›n›
Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakk›nda
bilgisi olan, çok azd›r”. O halde, onlar
hakk›nda yüzeysel bir tart›ﬂma d›ﬂ›nda
hiçbir çekiﬂmeye girme. Onlar hakk›nda,
konuﬂup duranlardan hiç kimseye bir
ﬂey sorma.
23. Hiçbir ﬂey için, “ben bunu yar›n
kesinlikle yapaca¤›m” deme.
24. “Allah dilerse” ﬂeklinde söyleyebilirsin. Unuttu¤unda, Rabbini an. Ve
de: “Umar›m ki Rabbim beni, bundan
daha yak›n bir zamanda baﬂar›ya / ayd›nl›¤a ulaﬂt›r›r”.
25. Onlar, ma¤aralar›nda üç yüz y›l
kald›lar; dokuz da ilave ettiler.
26. De ki: “Onlar›n ne kadar kald›klar›n› Allah daha iyi bilir. O’nun elindedir göklerin ve yerin gayb›. Ne güzel görendir. O, ne güzel iﬂitendir. Onlar›n,
O’ndan baﬂka bir dostlar› da yoktur. Ve
O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez”.
(Öztürk 1998: 267-70).
Hikayede Yedi Uyurlar’›n Hz.
‹sa’n›n do¤umundan önce uyudu¤u ve
Hz. ‹sa peygamber olduktan sonra uyand›klar› anlat›l›yor. Oysa, Eshab› Kehf ve
Zülkarneyn Hikayesi adl› eserde, ma¤ara arkadaﬂlar›n›n Hz. ‹sa’dan sonra uyuduklar› anlat›l›r (Sünbüllük 1943: 14).
Eshab› Kehif (Ma¤ara Sahipleri) adl›
baﬂka bir eserde ise anlat›lan hikayenin
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zaman› ‹sa’dan sonraya rastl›yorsa da
tarihin netli¤i söz konusu de¤ildir. Üzerinde anlaﬂ›lan tarih, ‹.S. 309 y›llar›d›r.
Bu konuda ilgi çekici olan bir rivayet
ﬂöyledir: H›ristiyan alimler Hz. Ali’ye bizim kitab›m›zda Eshâbü’l Kehef üç yüz
sene uyudu deniliyor. Sizin kitab›n›zda
niçin üç yüz dokuz sene yaz›yor diye sorarlar. Hz. Ali, Sene-i ﬁemsiye ile Sene-i
Kameriye aras›nda her bir yüzy›l için üç
sene fark oldu¤u ve bu fark nedeniyle üç
yüz senede dokuz sene fazla olaca¤› cevab›n› verir (Yücegönül 1966: 10-11).
‹ncil’i inceledi¤imde, Yedi Uyurlar
ile ilgili herhangi bir bölüm bulamad›m.
Oysa ki üzerinde çal›ﬂt›¤›m Türkçe kaynaklar, bu hikâyenin tüm kutsal kitaplarda yer ald›¤›n› iﬂaret ediyordu. Ankara’daki Frans›z Kilisesi’ne giderek, Rahip Jean ile yapt›¤›m görüﬂmede bana
aktar›lan bilgi Yedi Uyurlar’›n Tevrat ve
‹ncil’de yer almad›¤›, bu hikayenin Yunan ve Suriye efsanelerinden yay›larak
ünlendi¤i, kutsal kitaplardan yaln›zca
Kur’an’da yer ald›¤› ﬂeklinde olmuﬂtur.
Bu aç›klama da kaynak olarak al›nd›¤›nda “Yedi Uyurlar, kutsal kitaplar›n tamam›nda yer al›r” bilgisi yanl›ﬂ sunulmuﬂ bir bilgidir. Yedi Uyurlar yaln›zca
Kur’an’da 18. sure olan Kehf Suresi’nde
geçmektedir. Tevrat ve ‹ncil’de olay zaman› ‹sa’dan sonra oldu¤u için yer almayan Eshâbü’l Kehef hikayesi niçin
Kur’an’da yer alm›ﬂt›r sorusuna ﬂu rivayet ilginç bir yan›t oluﬂturur: Hz. Muhammed, Hz. ‹sa’dan 622 sene sonra ‹slam dinini yaymaya baﬂlam›ﬂt›r. Kendisine puta tapanlar, Yahudiler, ‹seviler,
Eshâbü’l Kehef hakk›nda soru sorarlar.
Allah, melek Cebrail arac›l›¤›yla ayetleri
gönderir ve burada hikaye k›saca yer almaktad›r (Sünbüllük 1943: 7-8).
Hikayenin dini kaynaklarda nas›l
yer ald›¤› konusundaki aç›klamalar›
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yapt›ktan sonra halk›n anlat› gelene¤inde, yaﬂad›¤› co¤rafyada toplum yaﬂam›
üzerinde nas›l bir etkisi oldu¤una bakmak yerinde olacakt›r.
Hollanda’da haz›rlanm›ﬂ olan ‹slam
Ansiklopedisi’nin Yedi Uyurlar maddesinde, H›ristiyan Bat›’da Efes’in Yedi
Uyurlar›’na, Arap literatüründe Eshâbü’l Kehf denildi¤i anlat›l›r. Hikayeye
göre ‹mparator Decius, H›ristiyanl›¤›
kabul edenleri yok etmeyi giriﬂti¤inde,
bu dinin hak dini oldu¤una inanan yedi
genç Efes yak›nlar›ndaki bir ma¤araya
s›¤›nd›lar ve yüzy›llar süren mucizevi
uykular›ndan H›ristiyan imparator Thedeius, zaman›nda uyand›lar. Uyand›klar› keﬂfedildikten sonra yeniden sonsuz
uykular›na dald›lar. Onlar›n dinlenme
yerleri alt›nc› yüzy›l›n baﬂ›ndan beri
kutsal kabul edilmektedir. Bu hikayenin
Yunan versiyonu en eski olan›d›r. Arap
edebiyat›nda geçen hikayeyi bilen Hz.
Muhammed’in kendi yaﬂarken yaz›ya
geçirtti¤i Kur’an’da bu hikayeye yer verilir. Hikaye kiﬂilerinin üç, beﬂ, yedi kiﬂi
oldu¤u konusundaki görüﬂler farkl›d›r.
K›tmîr adl› köpe¤in kutsal say›lmas› da
göze çarpar. Bu isim baz› kaynaklarda
sekizinci kiﬂi olarak da yer almaktad›r.
Efsane, Müslümanlar aras›nda yay›ld›ktan sonra çeﬂitli yerlerle ilgilendirilmiﬂtir. Do¤u Türkistan’da yapraklar›n üzerine Yedi Uyurlar’›n adlar›n›n yaz›lmas›yla ﬂeytan›n kaç›r›laca¤› inanc› yayg›nd›r. Endonezya’da mektuplara resmi kaﬂe olarak K›tmîr’in ad›n›n yaz›lmas›n›n
nedeni kay›plardan korunman›n sa¤lanmas›d›r (‹slam Ansiklopedisi 1999: 249
81).
Türkiye’de ve di¤er ‹slam Ülkeleri’nde Eshâbü’l Kehef’in hangi co¤rafi
bölgelerde yer ald›¤›, Yedi Uyurlar’›n yaﬂad›¤› yerlerin çeﬂitlili¤i hakk›nda yap›lan araﬂt›rmalarda de¤iﬂik görüﬂler yer
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almaktad›r. Yedi Uyurlar’›n nerede yaﬂad›klar›, hangi halklar›n anlat›lar›nda
yer ald›¤› da araﬂt›r›lmas› gereken konulard›r.
Enis Karakaya ve Selçuk Uygun’un
haz›rlad›¤› “Efes’te Yedi Uyurlar Mezar›”
adl› makalede Yedi Uyurlar’›n Kur’an’da
18. surenin 8. ve 25. ayetleri aras›nda
yer ald›¤› belirtiliyor. Oysa ki Yedi Uyurlar, Kur’an’›n 18. suresinde 9. ve 26.
ayetleri aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca
makalede yer alan; “kutsal kitaplar bu
öyküden de söz ederler,” aç›klamas›,
uzun zamand›r kullan›m al›ﬂkanl›¤›
oluﬂturmuﬂ yanl›ﬂ bir bilgiyi aktarmaktad›r. Kutsal kitaplardan yaln›zca
Kur’an’da bu bilgiye yer verilmiﬂtir. Makalede, Türkiye’de Yedi Uyurlar’›n yaﬂad›¤› yer olarak Tarsus yak›nlar›ndaki
antik Üfsüs ﬂehri, Elbistan kasabas› civar›nda Afﬂin’in 6 km bat›s›nda yer alan
Çobanp›nar› ma¤aralar›, Selçuk yak›n›ndaki Efesos ﬂehri gösterilmektedir
(Karakaya ve Uygun 1989: 46-48).
Ercüment Melih Özbay’›n “Yedi
Uyurlar” adl› makalesinde yaﬂan›lan
co¤rafya olarak gösterilen yer Selçuk ve
Tarsus’tur (Özbay 1970: 3674).
Faruk Sümer’in Eshâbü’l Kehef (Yedi Uyurlar) adl› kitab›nda, ‹spanya’n›n
G›rnata ﬂehri yak›nlar›ndaki Loﬂa köyünde bulunan Eshâbü’l Kehef ma¤aras›ndan söz edilmektedir. G›rnata yak›nlar›ndaki harabelerin de Dakyanus’un
ﬂehrinden kalma oldu¤u söylenir. Cezayir’in güneyinde Setif kasabas›n›n N’gaous köyündeki yedi büyük kabrin Yedi
Uyurlara ait oldu¤u söylenir ve bu kabirlerin halk› kötülüklerden korudu¤una
inan›l›r. M›s›r’da Kahire yak›nlar›ndaki
Mukaddem Da¤›’nda bulunan ma¤ara,
Eshâbü’l Kehef ma¤aras› kabul edilmiﬂtir. Ürdün’de Amman’a yak›n olan bir
ma¤aran›n 10. yüzy›lda Er-Rakim ad›n›
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taﬂ›d›¤›
söylenmektedir.
Suriye’de
ﬁam’›n güneyindeki Belka yöresinde
Husba köyü yak›n›nda bir ma¤aran›n
ad› Eshâbü’l Kehef’dir. Afganistan’da
Kâbil’in kuzeyindeki Meymene ﬂehrinde
Eshâbü’l Kehef’e ait olan bir mescit oldu¤u bilinmektedir. Do¤u Türkistan’da
Turfan’›n 75 km do¤usunda Toyok denilen yerdeki ma¤ara ve cami Eshâbü’l Kehef ad›yla an›lmaktad›r (Sümer 1989:
26-30).
Yedi Uyurlar’›n yaﬂad›klar› co¤rafya konusunda ‹slam ve H›ristiyan araﬂt›rmac›lar›n›n paylaﬂt›klar› görüﬂ Anadolu’dur. Anadolu’da Selçuk yak›n›ndaki
Efesos ﬂehri yak›nlar›nda Eshâbü’l Kehf
ma¤aras› bulunmaktad›r. ‹bni Hurdazbeh, al-Rak›m diye tan›mlanan ma¤aralar›n Efesos’ta bulunduklar›na dikkat
çeker (Karakaya ve Uygun 1989: 48).
Rivayete göre Yedi Uyurlar’›n bu
ma¤arada kaç y›l uyuduklar› köpek K›tmîr’in her y›l de¤iﬂtirdi¤i üst üste duran
tüylerin say›lmas›yla tespit edilmiﬂtir
(Türko¤lu 1971: 6160).
Tarsus yak›nlar›ndaki bir tepede
Eshâbü’l Kehef ma¤aralar›n›n bulundu¤unu söyleyen El Mukaddesî, burada
‹mparator Dakyanus’un (Decius) kabrinin yan›nda bir mescit oldu¤undan söz
eder (Sümer 1989: 131).
Türk halk› aras›nda yayg›n olarak,
ma¤ara arkadaﬂlar›n›n ad›n›n yaz›l› oldu¤u ka¤›t yang›n yerine at›l›rsa yang›n› söndürür, bu yaz›l› ka¤›t a¤layan
bebe¤in yast›¤›na konulursa bebe¤in a¤lamas› kesilir, do¤um yapmakta zorlanan kad›n›n uylu¤una bu yaz›l› ka¤›t
ba¤lan›rsa do¤um kolaylaﬂ›r gibi inançlar yer almaktad›r. Ma¤araya gidip dua
etmekle hastal›klardan kurtulunaca¤›,
dileklerin gerçekleﬂece¤i gibi geleneksel
düﬂüncelerle Ramazan ay›nda bu yerler
ziyaret edilir (Sümer 1989: 20-21).
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Yedi Uyurlar’›n isimleri Bat› kökenli kaynaklarda Malkhos, Markianos,
Maksimlianos, Ioannes, Denis, Serapion,
Kostantionos olarak yer al›rken, do¤u
kökenli kaynaklarda de¤iﬂerek Yemliha,
Mekselina, Mislina, Mernuﬂ, Debernuﬂ,
Sazenuﬂ, çoban Kefeﬂtatayyuﬂ olarak
geçmektedir (Karakaya ve Uygun 1989:
48).
Kur’an’da geçen “Er Raqîm”,
ma¤ara arkadaﬂlar›n›n baﬂlar›ndan
geçenleri anlatan taﬂ veya maden
kitabedir (Sümer 1989: 22).
Adana Maliyesi Emekli Sand›k
Emini Zembilli Hac› Ali Menekﬂeo¤lu
ﬂiirlerinde Yedi Uyurlar’› ele al›rken
hikayenin kendisini çok etkiledi¤ini de
söylüyor. ﬁiirlerinden baz› al›nt›lar
yap›yorum:
Allah’a s›¤›n›p Kehf’e girdiler
Arad›klar› S›rra hemen erdiler
Cemalullah› onlar aç›k gördüler
K›tmîrde o anda erdi murada
(Menekﬂe 1979: 5).
309 y›lda ﬂaﬂ›p kald›n›z
Hakk›n hikmetinden siz ne ald›n›z
(Menekﬂe 1979: 6)
309 y›l yat›p kalkanlar
Mevla rütbesini baﬂa takanlar
Kudret eliyle atum atanlar
Mevcuttur burada gelin de görün
(Menekﬂe 1979: 7).
“Yedi Uyurlar efsanesinin yüzy›llar›
içeren ve de¤iﬂik co¤rafyalarda yer alan
benzer özellikleri nas›l aç›klanabilir?”
sorusu bu araﬂt›rmay› Tarihi Kültürel
Halkbilimi Okulu kuramc›lar›ndan Ratzel’in görüﬂüne götürür. Ona göre uluslar tarihsel karakter taﬂ›r ve kültür göçleri sayesinde uluslar›n birbirleriyle iliﬂki kurmas› sa¤lan›r. Kültür unsurlar›
yeryüzünde düzensiz olarak görülmezler, benzer kültür unsurlar› bir arada
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bulunurlar. ‹nsan›n yarat›c› gücü yeni
bir ﬂey üretmek yerine taklit etmeyi
seçer. Göçler nedeniyle birbirleriyle
tan›ﬂan uluslar birbirlerinin kültürlerinden taklit yoluyla etkilenirler (Çobano¤lu 1999: 55). Kültürün göçlerle uluslar›
etkiledi¤i, mitlerin ve efsanelerin bu yolla yay›ld›¤› kabul edilebilirse de
Malinovski’nin belirtti¤i gibi, kültür
cans›z bir ﬂey de¤ildir (Çobano¤lu 1999:
158). Bu nedenle de de¤iﬂik co¤rafyalarda parçalara bölünmüﬂ olan yeniden birleﬂtirilemez. Buradan ç›kard›¤›m sonuç,
Yedi Uyurlar efsanesinde benzer özellikler olmas›na ra¤men,de¤iﬂik co¤rafyalarda efsanenin yaﬂat›ld›¤› ortam›n
her zaman farkl› oldu¤u ve taklit edilerek de¤il bulunulan ortama göre
yeniden yarat›larak farkl›laﬂt›r›ld›¤›d›r.
Uluslar için kendi gelenekleri içinde
yaﬂatt›klar› ve yeniden yaratt›klar› tektir ve farkl›l›kta buradad›r.
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