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ASIIABÜ'L-KEHF'İN TARİHSEL SÜRECi 

Doç. Dr. İlyas GÖKHAN* 

ÖZET 
ASIIABÜ'L-KEHF'İN TARİHSEL SÜRECi 

Bu bildiride Maraş-Afşin'de bulunan Ashabü'l-Kehf Mağarasının 
tarihsel süreci incelendi. Roma İmparatorluğu zamanında Efsus 'ta Hıris
tiyanlığı kabul eden 7 genç baskılar yüzünden bir mağaraya sığındılar. Bu 
mağarada 300 yıl uykuya yattılar. Onlar uyandığı zaman Efsus'a Bizans İm
paratorluğu hakim olmuştu. Efsus valisi bu mağaranın önüne bir kilise inşa 
etti. Mağara'nın olduğu Efsus şehri Selçuklular tarafından fethedildi. Buraya 
Maraş valisi cami, han ve medrese inşa etti. Dulkadir Beyleri de bu mağara
ya önem verdiler. Osmanlı Döneminde de Efsus ve Kehf mağarasına önem 

· verildi. 
Anahtar kelimeler: Ashabü'l-kehf, Maraş, Efsus, Afşin, Roma, Bizans, Sel
çuk, Osmanlı, Dulkadir 

ABSTRACT 
ASHABU'L-KEHF OF THE PROCESS 

In this paper, in the Maraslı -AfsinAshabü'l-KahfCave examined the 
histerical process. In the Efsus the time of the Roman Empire accepted Chris
tianity took refuge .in a ca ve of the seven young prints. This cave lay asleep 
for 300 years. They had been dominated by the Byzantine Empire Efsus'a 
when they wake up. Efsus govemer has built a church in front of the ca ve. 
Efsus the city was conquered by the Seljuks in the cave. Here the govemer 
of Marash, mosques, khans and has built a madrasa. Dulkadir Bey gave im
portance to this cave. Efsus importance during the Ottoman period and was 
awarded the cave Cave. 
Key words: Ashabu'l-Kehf, Marash, Efsus, Afsin, Roman, Byzantine, Sel
juk, Ottoma~, Dulkadir 
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Bildirimize başlarken "Ashabü'l-Kehf' isminin doğru yazılışma da 
dikkat etmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Bazı araştırmacılar bu ismi 
"Eshab-ı Kehf' şeklinde yazmaktadırlar. Hatta Ashabü' 1-Kehf ismi Af şin' de 
mağaranın olduğu yönü gösteren levhalarda, turizm haritalarında ve devle
tin resmi belgelerinde Eshab-ı Kehf şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış yanlış 
olup eshab kelimesi "sehebe" fiilinden gelmekte olup yerde sürüklenmek, 
çekmek, peşi sıra sürülmek gibi anlamları vardır. Eshab ise isim olarak bulut 
anlamına gelir. Ashab ise "saha be" fiilinden gelmekte olup arkadaşı, dostu, 
refakatçisi ve yoldaşı olmak demektir. Ashab isim olarak arkadaş ve dost an
lamına gelmektedir. Asabü'l- Kehfmağara arkadaşları demektedir. Bu mağa
rada uyuyan yedi genç mağara arkadaşı olmuşlardır. Bu sebeplerden dolayı 
bu ifadeyi "Ashabü'l-Kehf' şeklinde yazmak ve okumak gerekmektedir. 

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının muhtelif yerlerinde birçok 
Ashabü'l-Kehfmağarasının bulunduğu rivayet edilse de büyük ihtimalle bu 
mağara Afşin'de bulunmaktadır. Ashabü'l-Kehf mağarasının bulunduğu Af
Şin bölgesi tarih boyunca pek çok milletin hakimiyet sürdüğü ve medeniyet 
oluşturduğu bir bölgedir. Bölgede Asur Kolani Çağ, Hitit (Eti), Makedon
ya, Roma, Bizans, Müslüman Araplar, Selçuklular, Haçlılar, Dulkadi.rliler ve 
Osmanlılar gibi devletler hakimiyet sürmüşlerdir. Yedi Uyurlar hadisesinin 
geçtiği dönem M. S. 200'li yıllardır. Anadolu'da Hıristiyanlığın yayıldığı 
bir dönem olan bu süreçte bölgeye Büyük Roma İmparatorluğu hakimdir. 
Roma'nın zulmünden Hıristiyanlar Kapadokya'da yer altı mağaralarına sı
ğınmışlardı. Dönemin Roma imparatoru ise Decius ( Dakyus- Dakyan us) 
(249-251) olup zalim bir hükümdardı. Onun zamanında Hıristiyanlığı kabul 
edenlere ağır işkenceler yapılmaktaydı. Yedi Uyurların uyandığı dönem ise 
M. S.450'li yıllardı. Bu dönemde ise Büyük Roma İmparatorluğu ikiye ayrıl
mış olup Afşin yöresine Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu hakimdi. Döne
min Bizans imparatoru II. Teodosios ( 408--451) olup adil bir hükümdardı. Bu 
imparator Yedi Uyurlar hadisesini duyunca karısı ile birlikte mağarayı ziya
rete gelmiştir. Hıristiyanlarca da kutsal yer olarak kabul edilen Efsus bölgesi 
ile ilgili VII. Yüzyıl Hıristiyan kaynakları bilhassa da Süryani kaynaklarında 
bilgiler bulunmaktadır. 

Ashabü'l- Kehf mağarasının ağzı doğu yönündedir. Yedi Uyurlar Hadi
sesi ortaya çıktığında dönemin bölgedeki valisi mağaranın ağzına bir kilise inşa 
ettirmişti. Bu kilise şimdiki mescidin yerindeydi. Devrin mimari tarzı olan Korint 
nizarnı ile inşa edilen kilisenin kalıntıları ile mescit yapılmıştı. Günümüzde mes
cidin içindeki sütün ve kıble tarafında bulunan taşlardan bu anlaşılmaktadır. 

637 Yılında Müslümanlar Maraş ve Afşin bölgesini fethettiler. Aynı yıl
larda Antakya, Misis ve Tarsus bölgesi de fethedilmişti. Müslüman 
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Araplar Tarsus'u bölgenin merkezi yapmışlardı. . Oluşturulan Avasım ya da 
Su~ eyaletinin merkezi olan Tarsus 'ta Müslüman valisi bulunmaktaydı. Ma
raş, Antakya ve Malatya bölgesi de Tarsus'a bağlıydı. O sırada Efsus (Afşin) 
bölgesi de Tarsus'a bağlıydı. Bundan dolayı da Efsus ile Tarsus kanştınlmış
tır. Efsus'tan bahseden bazı İslam kaynaklan burayı Tarsus'un beldelerinden 
biri olarak zikretmişlerdir. Bundan dolayı da daha sonraki dönemlerde bu ma
ğara Tarsus 'ta aranrnıştır. Bölgede bulunan bir mağaraya da Kehf mağarası 
denmiş tir. ı 873 'te Osmanlı Padişahı Abdülaziz buraya bir cami inşa ettirmiş
tir. Tarsus'taki mağaranın olduğu bölgede Hıristiyanlık dönemine ait kilise ve 
kalıntılan bulunmamaktadır. Aynca bu mağara Kehf Sure'sinde anlatılanlara 
uymamaktadır. Mağaranın ağzı ise güney yönüne bakmaktadır. Burası mağa
radan ziyade bir kuyu şeklinde yapıya benzemektedir. 

Tarsus 'un adı hiçbir zaman Efsus olmamıştır. En eski kaynaklar 
Tarsus 'tan bahsetmektedir ler. Ama hiçbir zaman buranın adını Efsus olarak 
zikretmemişlerdir. Çukurova bölgesinin en eski şehirlerinden biri olan Tar
sus hakkında bilgi veren Ksenophon (M.Ö.430-362) "Anabasis Onbirrlerin 
Dönüşü" adlı eserinde Tarsus 'tan bahsederken Tarses ismini kullanmıştır. 
(Ksenophon, 20 ı ı: 3 9-4 ı) İskender tarihini kaleme alan Flavius Arrianos adlı 

. yazar Miladi I. Yüzyılın sonlannda Tarsus 'tan Tyros şeklinde bahsetmiştir. ( 
Arrianos, 2005: 93) Yine M.I. yüzyıl yazar Strabon adlı yazar Tarsus'tan bah
sederken Tauros adını kullanrnıştır.(Strabon, 2009: 3- ı ı) 

İsHlm kaynaklarında daha çok Efsus'taki mağaranın Kehf Ehlinin 
uyuduğu yer olduğu kabul edilmektedir. KaynaklardaAfşin'in eski adı olarak 
Ebsus, Efsus, Arabsus, Arabisus gibi isimlerle geçmekte olup bu yer Dik
yanus/Dakyanus (Diokletianus) şehri olarak bilinirdi. XIII. Yüzyılın başında 
ünlü İslam Coğrafyacısı Yakut'ul- Hamevi Mucemül' -Büldan adlı eserinde, 
Efsfıs 'u Anadolu şehirlerinden Elbistan yakınlannda bir nahiye olarak zikre
der ve Ashabü' 1-Kehf ve er-Rakim 'in orada bulunduğunu yazar. Kendisi Ana
dalulu olan bu müellifburada harap halde bulunan büyük eserlerin olduğunu 
belirtir. (Yakut, ı996: 73) Bu şehri ı237'de Kayseri'ye giderken Ashabü'l
Kehfmakamı olduğu için ziyaret ettiğini belirten Halebii tarihçi İbnü'l-Adim 
Efsus 'la ilgili ayrıntılı bilgiler verir. Bu bilgilere göre: Ashabü '1-Kehf ehlinin 
yaşadığına inanılan mağara bir dağ yamacında olup, önünde ziyaretçiler için 
Maraş valisi tarafından inşa ettirilmiş misafirhane ve diğer binalar bulunmak
tadır. Mağaranın yakınında adı Efsus olan bir kasaba olup, yıkılmış ve harap 
halde bulunan surlan hala ortadadır. Bu bilgileri verdikten sonra İbnü'l-Adim 
Ashabü'l-Kehf ehli ve onlann yaşadığına inanılan şehir hakkında bilgi veren 
sahabe, tarihçi, müfessir, muhaddis ve Anadolu'ya gaza amacıyla gelen Müs
lüman komutanlarm isimleri ve verdikleri bilgileri aktarır. Bütün bu bilgi ve 
rivayetlere dayanarak söz konusu Ashabü'l-Kehf ehlinin bulunduğu mağara 
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mağara ve şehrin Efsus olduğunu açıklar. Efsus: Yedi Uyurlar'ın uyuduğu 
mağaranın bulunduğuna inanılan şehir. Kehf: Yedi Uyurların uyuduğu ma
ğara, er-Rakim ise onların isiml~rinin yazılı olduğu bakır levhanın adıdıt. 
İbnü'l-Adim daha VII. Yüzyılda Islam büyükleri ve tefsircilerinin Ashabü'l
Kehf ma ğarasından bahsettiklerini belirtir. 

İbnü'l-Adim eserinde 30 sahife ayırdığı Tarsus'la ilgili maddesinde 
Ashabü'l-Kehf Mağarası'nın bu şehirde olduğuna dair hiçbir kayıt düşme
miştir. Bazı bilgin ve din alimlerinin Ashabü'l-Kehf Mağarası'nın Tarsus'ta 
olduğuna dair bilgileri ise bir yanlış anlaşılınadan kaynaklanmaktadır. İslam 
fetihleri sırasında oluşturulan Bizans hudutlarındaki Sugfu ya da Avasım şe
hirlerinin merkezi genellikle Tarsus olup valisi de burada oturmaktaydı. Ef
sus ya da Arabisus olarak zikredilen Ashabü '1-Kehf Ma ğarası 'nın bulunduğu 
mevkiden bahsedilirken, burası Tarsus 'un beldelerinden biri olarak verilir. 
Yakut el-Hamev!, eserinin bir yerde Efsus'u, Elbistan yakııiıarında zikre
çlerken, başka bir yerinde de Tarsus Sugfuu'nda Ashabü'l-Kehf beldesinin 
olduğunu yazar. (Yakut, 1996: 231) Müellifin iki ifadesi de aynı yere işaret 
etmektedir. Çünkü bunu anlayabilmek için avasım ya da sugfu kelimelerinin 
ne olduğunu bilmek gerekir. Tarsus, Avasım'ın ya da Sugfu'un merkeziydi. 
Buradan Antakya'ya, Maraş'a, Afşin'e, Elbistan'a ve Malatya'ya katlar olan 
yerler Tarsus 'un sugfuu yani oraya bağlı şehirlerdi. Burada bahsedilen sugfu 
bir şehrin sının olmayıp, İslam hudutları ile Hıristiyanlar arasındaki bütün 
sınır bölgelerini kapsamaktay dı. Anadolu' da birçok yer gibi Efsus ya da Ara
bisus da Avasım'ın merkezi olan Tarsus'a bağlıydı. Ancak zamanlaAshabü'l
Kehfmağarası Efsus'da değil de Tarsus'ta aranmaya başlanmıştır. Ashabü'l
Kehf ya da Efsus 'un nerede olduğu konusunda tefsirci veya din alimlerinden 
ziyade tarihçi, coğrafyacı, sanat tarihçisi ve arkeologların sundukları kanıt 
ve görüşleri esas almak daha mantıklı gelmektedir. Birinci gurup gezip gör
meden bulunduğu yerde elde ettiği kaynak ve delillerle açıklama yaparken, 
ikinci gurup tarihi, coğrafi ve arkeolojik bilgilere dayanarak hüküm verir. 
Günümüzde Ashabü'l-Keflı'in Tarsus'ta olduğunu söyleyenierin XIII. yüzyıl 
müelliflerinden İbnü'l-Adim'in eserinde, başta Hz. Ömer olmak üzere bazı 
sahabe ve Anadolu'ya ilk giren Müslüman komutanların görüşlerine dayana
rak yazdığı Efsus maddesini dikkate almadıklan anlaşılmaktadır. Buna karşı
lık bu müelliften dört beş yüz yıl sonra yaşayan Evliya Çelebi ve Katip Çelebi 
gibi Osmanlı müelliflerinin görüşlerine dayanmaktadırlar. Oysa daha I. İzz
zeddin Keykavus (1211-1220 ve kardeşi Alaeddin Keykubad (1220-1237) 
zamanında Maraş Emiri tarafından Afşin' deki Ashabü '1-Kehf ma ğarası ön ün-. 
de yapılan mescit, medrese, hankah ve kervansaray gibi eserler görmezlikten 
gelinmiştir. Dulkadir Beyliği ve Osmanlılar zamanında da burada pek çok 
eser inşa edilmiştir. Hatta bu yapıların taşlan incelendiğinde Bizanslılar 
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zamanmda burada yapılnu olan kilise ve bazı binalarm kalıntılanndan alm
dığı_anlaşılır. Buradaki mescidin sütün başlan Korint ve İon tarzı denilen mi
mari tarzlarm özelliklerini yansıtır. Ashabü'l-Kehf hadisesinin Anadolu'da 
ilk Hıristiyanlar zamarnnda geçtiği düşünülürse, daha onlar zamanmda bura
sının kutsal bir yer kabul edilmesi bu yapılarm olmasıyla karntlanmaktadır. 
Ashabü'l-Kehf'in Tarsus'ta olduğunu iddia edenler buradaki en eski eserin 
XIX. Yüzyılda yapılnuş olduğunu görmezlikten gelmişlerdir. Yabancı ta
rihçi ve coğrafyacılann da neredeyse tamamı Ashabü'l-Kehf mağarasmm 
Afşin' deki yer olduğunu kabul etmektedirler. Bu konularda hüküm verilirken 
tarihi belgeler daha iyi incelenerek, coğrafi bilgiler ve arkeolajik malzemeler 
de dikkate alınmalıdır. ( Sümer, 1985; 35, R. Yinanç, 1988:311-319) 

Yahya b. Muin adlı müellif tarihinde ismi Azabzus olarak yazılan 
Arabsus Şam köylerinden biridir. İbn Hurdadbih'te adlı coğrafyacıAshabü'r
Rakim'in bulunduğu, Tarkis ismiyle arnlan yerin Bilad-ı Rum'un nahiyele
rinden biri olduğunu ifade etmektedir. Orada Afsis kalesi bulunmakta olup 
Ashabü'l-Kehf' burasıdır diyerek Mesleme adlı Müslüman komutanın Rum'a 
(Anadolu) sefere giderken buradan geçtiğini belirtmektedir. Hz. Ömer'e ait 
olan bir ri vayete göre, Anadolu 'ya yürüyen İslam ordularının başmda bulunan 

. komutanlar, kendileri ile düşmanlan arasmda Ashabü'l-Kehf ehlinin saklan
dığı mağara olanArabsus 'un bulunduğunu söyleyerek b uranın korumasız ol
duğunu beyan etmişlerdir. Halife deAshabü'l-Kehf ehlinin hayırlı insanlar ol
duğuna dair sözler söylemiştir. Bu sırada İslam Ordulan Anadolu 'ya Maraş' a 
bağlı Pazarcık-Hades (Bozlar), Akçaderbend veElbistan yoluyla girerlerdi. 
Elbistan üzerinden Efsus'a uğrayan İslam ordulan buradan Kayseri'ye doğru 
geçerlerdi. İşte bu seferler sırasında Efsus yakınlannda bulunan Ashabü'l
Kehfmağarası hakkında da bilgiler verilmiştir. Ebu Ubeyde, Hades'in (Çağ
layancerit- Bozlar) nahiyelerinden biri olarak zikrettiği Arabus 'un Ashabü'l
Kehf ehlinin yaşadığı mekan olduğunu beyan eder. 

İbnü'l-Adim, ziyaret ettiği Ashabü'l-Kehfmağarasıyla ilgili gözlem
lerini yazar. Burada Maraş sahibi (M. H. Yinanç, 1340: 87) tarafından vakıflar 
kurularak binalar tesis edildiğini, bir çardak bulunduğunu insanlarm bura
ya ziyaret amacıyla geldiklerini yazar. Aynca mağaranm Kur'an-ı Kerim'de 
anlatıldığı özelliklere uyduğunu belirterek Kehf Suresi'nin iki ayetini ya
zar. (İbnü'l-Adim, 1992: 330-335) İbn Hurdadbih ve Kazvin1 gibi müellifler 
Ashabü'l-Kehf'in Rum dağlarında (Anadolu) bir yerde olduğunu zikrederler. 
(Hurdadbih, 1988:106-107, Kazvini, 1988: 208-209) Ashabü'l-Kehf ehlinin 
yaşadığı mağaranm nerede olduğu hala tartışılmakla birlikte Mşin'de oldu
ğunu hemen hemen kesinleşmiştir (Sümer, 1989: 30; R.Yinanç 1988: 311-
312). Artık dini, tarihi, coğrafi ve arkeolajik belge ve kalmtılann bu şehrin 
Mşin'de olduğunu ispatlamıştır. (Özkarcı, 2007: 629-701) Ashabü'l-Kehf 
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Mağarası 'nın Afşin' de olduğuna dair Faruk S ümer Hoca değerli bir eser yaz
mıştır. Bu eserde tefsir, hadis ve tarih kitaplan incelenerek, Ashabü'l-Kehf 
ehlinin yaşadığı mağaranın Afşin' de olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. 
(Sümer, ı989: ı4-50) Refet Yinanç Hoca ise Ashabü'l- Kehf vakıfian üze
rinde bir makale yazmıştır. Bu makalede Selçuklu, Dulkadirli ve Osmanlı 
Dönemlerinde Ashabü'l- Kehf vakıflan ve mütevellileri tahrir ve arşiv ka
yıtlanndan çıkanlarak incelenmiştir. (R.Yinanç, ı988: 311-3ı9) YineAfşinli 
olan Ali Avşaroğlu adlı araştırmacı da Ashabü'l-Kehf'le ilgili önemli bir eser 
ortaya koymuştur. 

Bizans Dönemi 
Bizans İmparatorluğu zamanında Göksun, Afşin ve Elbistan önemli 

bir Thema'ydı (bölge). Bir İstanbul Patriği V. Yüzyılın başında Göksun'dan 
Efsus'a giderken yolda ölmüştü. Bilhassa Hurman şehri ve k;alesi hem İran 
hem de Irak üzerinden gelen yolların kesişme merkeziydi. Araplar İstanbul 
yolunun Hurman'dan geçtiğini yazmaktadırlar. ıo7ı Malazgirt savaşından 
sonra Ermeni asıllı bir Bizans valisi olan Plıileretos Efsus'tan Urfayakadar 
uzanan bir Ermeni beyliği kurmuştu. Phileretos Huni'yi (Artıtaş) Ermeni
lerin dini merkezlerinden biri yapmıştı. Burada bir Katagigosluk ( Ermeni 
Patriklik Merkezi) oluşturulmuştu.(Mateos, ı987: ı76) ' 

Selçuklular Döneminde Ashabü '1- Kehf Mağarası 
Anadolu'nun Türkler tarafından fethi sırasında ı086'da Emir Bul

clacı adlı bir Türkmen beyi Afşin ve Maraş bölgesini Plıileretos 'un elinden 
almış ve bölgede ı 097 yılına kadar bir beylik kurmuştu. ı 097' de Haçlılar 
tarafından kuşatılan Selçuklunun başkenti İznik'in yardımına giden Emir 
Buldacı'dan bir daha haber alınamamıştır. ı097'de Konya- Kayseri-Göksun 
ve Maraş üzerinden Antakya'ya giden Haçlılardan aynlan bir kol Afşin ve 
Elbistan yöresini de işgal edip burada bir feodal beylik kurdular. Bir Haçlı ko
mutanı adına Hurman kalesinde bir yazıt bulunmaktadır. Haçlılarm bölgedeki 
hakimiyeti 1149'a kadar aralıklarla sürer. Bu dönemde Danişmentli ve Sel
çuklular Elbistan ve Afşin bölgesine akınlarda bulunurlar. Sultan I. Mesud'un 
oğlu II. Kılıç Arslan Afşin, Elbistan ve Maraş'ı alır. II. Kılıç Arslan'ın sultan
lığı zamanında ıı80 'lerde komutanlanndan Hüsameddin Çoban' a Maraş ikta 
edilir. Hüsameddin Çoban, oğlu ve torunlan 1258'de bölgenin Ermenilerin 
eline geçişine kadar bir Selçuklu Maraş Uç Beyliği kurarlar. Hüsameddin Ha
san Bey tarafından oluşturulan Maraş Uç Beyliği onun soyundan gelenler 
tarafından 1258'e kadar devam etmiştir. Bu dönemde adı Maraş emiriolarak 
geçen Melik İbrahim hariç, dört emir görev yapmıştır. Ancak bunlardan Nus
retüddin Hasan Bey müstesna diğerlerinin Maraş ve çevresinde herhangi bir 
imar faaliyetinde bulunup bulunmadıklannı bilmiyoruz. Nusretüddin Hasan 
Bey'in uzun süre bu görevde bulunması ve zamanının en güçlü ümerasından 
biri 
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olması nedeniyle sürekli saldınlara ve tahribata uğrayan Maraş'ı ve çevresini 
yeniden imar ettirdiği belirtilir. Ancak onun yaptırdığı eserlerden Ashabü'l
Kehf'tekiler hariç günümüze kadar gelmemiştir. 

Nüsretüddin Hasan Bey, Ashabü'l-Kehf'in bulunduğu Afşin ilçesi
nin 7 km kuzeybatısında bulunan yerde bir külliye inşa ettirmiştir. Bu külli
ye mescit, hankah (tekke), medrese veribattan (kervansaray) oluşmaktadır. 
(R.Yinanç, 1988: 311-319) Bu binaların daha önce burada bulunan yapılar 
üzerine veya onlardan kalan sütun ve taşlarla inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
Roma veya Bizanslılar zamanında Hıristiyanlar tarafından burada inşa olu
nan bir kilisenin varlığı bilinmektedir. Özellikle mescidin yapısına bakıldı
ğında kullanılan malzemenin eski bir kilise veya Bizans eserinden kaldığı 
açıkça anlaşılır. 1277'de Baybars'ın Anadolu seferine katılan ve Ashabü'l
Kehf'teki eserleri gören İbn Abdi'z-Zahir oradaki mağaraya yakın bir yerde, 
üzerinde Rumca ve eski yazılar bulunan bir sütun gördüğünü yazmaktadır. 
Müellifkendisinin daha önce Husban'a yakın Belka'da(Ürdün) olduğu iddia 
edilen Ashabü'l-Kehf mağarasının gerçek yerinin burası olduğunu da söy
lemektedir. (Sümer, 1985: 75) Hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar ta
rafından kutsal mekanlardan biri sayılan Ashabü'l-Kehf mağarasına birçok 
ziyaretçi gelmekte idi. Bunların ihtiyaçlarının karşılanması ve konaklamala
rının sağlanması için burada binalara ihtiyaç vardı. Bundan dolayı I. İzzeddin 
Keykavus 'un emriyle Maraş Emiri Nusretüddin Hasan Bey, bu eserleri inşa 
ettirmiştir. Bu külliyenin inşasına I. İzzeddin Keykavus zamanında başlan
mış ve I. Alaeddin Keykubad'ın sultanlığı döneminde 1233 'te bitirilmiştir. 
Eserlerin yapılış tarihine bakildığı zaman 20 yıl kadar inşaatın sürdüğü an
laşılmaktadır. Ribatın kİtabesi "Bu tekkenin yapılmasını, Galip Sultan Ulu 
Şahinşah (1 İzzeddin Keykavus 'un lakabı Sultanü '!-Galip 'tir), lvfilletlerin 
sahibi, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, dünyanın ve dinin kudreti, fatih
ler fatih i, Emiri 'l mü' mininin burhanı, Keyhüsrev oğlu Keykavus zamanında 
ulu, yüce, bilgili, adil emir ve kumandan, Tanrı 'nın yardımına ve rahmetine 
muhtaç, Sultana mensub İbrahim'in oğlu Ebu Ali Hasan emretti, Bu 612 yı
lının Ramazan ayında tamamlandı., (Miladi, 1215 Aralık veya 1216 Ocak 
ayı) (Sümer, 1989: 42-43, Yinanç, 1988: 312) Hicri 612 (Miladi 1215-16) 
ve mescidin kİtabesi "Bu ribatzn inşasını dünya ve dinin yücesi ulu sultan, 
fatihler fatihi ve Emiri '!- Mü 'miiıin 'in yardımcısı Keyhüsrev oğlu Keykubad 
devrinde Beylerbeyi İbrahim oğlu Nusretüddin Hasan 'zn emri üzerine Tanrı 
ona yardımını güçlendirsin 630 yılında yapıldı., Miladi, 1232-1233 miladi 
tarihleri göstermektedir. (Sürner, 1989: 44-45, Yinanç, 1988: 312) Aslında 
bu mescidin kitabesi olmayıp 1902 yılında mescidin tamiri sırasında duvarın 
içinde bulunmuş ve mescidin kapısı üzerine konmuştur. Nusretüddin Hasan 
Bey tarafından yaptınldığı rivayet edilen medresenin ise kitabesi yo~. 
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Bu külliyenin esasını cami, zaviye ve medrese meydana getirmektedir. Os
manlı belgelerinde ribat, zaviye manasma gelmektedir. Zaviye, tekk:e, ribat 
aynı zamanda misafirhane anlamına da gelir. Bundan dolayı mescidin üzerin
deki kitabenin başka biresere ait olduğu sanılmaktadır. (Yinanç, 1988:312). 

İnşa edilen binaların devamlılığını sağlamak ve gelen giden ınİsa
firlerin ihtiyaçlarını temin etmek için deMşin ilçesinde bugün Atlas Yazısı 
denilen ovadaki birçok köyün vergi gelirleri Ashabü'l-Kehf vakfına bağış
lanmıştır (M. H.Yinanç, 1340: 92, R.Yinanç, 1988:312-314). Bu eserlerin ko
runması ve yaşatılmasına daha sonraki dönemlerde büyük önem verilmiştir. 
Osmanlı belgelerinde Ashabü'l-Kehf vakfından, buranın görevlilerinden ve 
bir takım vergi muafiyetlerinden bahsedilmektedir. Bunun I. Alaeddin Key
kubad tarafından vakfedildiği de belirtilmektedir. Bu vakıf Dulkadir Beyliği 
ve Osmanlılar zamanında da korunmuş ve eserler de çeşitli tarpiratlardan ge
çirilmiş, yeni yapılar eklenerek günümüze kadar ulaşmıştır. (R:Yinanç, 1988: 
123-123, Karadeniz, 2008: 186) 

Daha öncede belirtildiği gibi Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında pek 
çok yerinde Yedi Uyurlar olarak bilinen ve 300 yıldan fazla uyuduklarına inanı
lan Ashabü '1-Kehf ehlinin mağaraları olduğuna inanılır. Bu mağaralardan biri 
olan Efsus 'takinin olayın cereyan ettiği yer olduğunu ifade eden birçok bilgin 
bulunmaktadır. Bunlar Muhammed İbn İshak (ö.767), Taberi, Zemahşeri (ö. 
1144), el-Herevi (ö. 1215), Yakutel-Hamevi (ö.1229), İbnü'l-Esir (ö.1234), 
İbnü'l-Adim (ö. 1260), Zekeriya el-Kazvinl (ö. 1283), İbn Bibi, Kadı Beyzavi 
(ö.1292), Muhyiddin İbn Abdi'z-Zahir (ö.1292), Ebu'l-Fida (ö. 1331), İbn 
Kesir (ö. 1369) ve İbn Haldun (ö. 1406) gibileri olup mağaranın Efsus'ta 
olduğu konusunda birleşirler. (Sümer, 1989,32-37) Ortaya çıkan sorunlardan 
biri de Efsus 'un neresi olduğudur. Anadolu' da yeri belli olan bugünkü Mşin 
eski ismi ile Efsus varken, başka bir yerlerde Efsus aranmıştır. Selçuklular 
zamanında burada yapılan eserlerden önce Bizans dönemine ait kilise kalıntı
larını varlığı tespit edilmiştir. Selçuklu dönemi kaynakları Ashabü'l-Kehf'in 
yerini Afşin olarak göstermektedirler. Osmanlı tahrir ve evkaf kayıtlarında 
ise Anadolu' da Ashabü '1- Kehf mağarasının sadeceMşin' de olduğuna işaret 
edilmektedir (R.Yinanç, 1988: 311-312). 

Memluk dönemi tarihçilerinden Baybars el-Mansuri ed- Devadarİ 

de (ö.l325) Baybars'ın Anadolu seferini anlatırken, Ashabü'l-Kehf ve er
Rakim'den bahsederek buıiların Efsus'ta bulunduğunu ve sultanın buradan 
geçtiğini söyler. (el-Mansuri, 1998: 155) Son dönem Memluk tarihçisi İbn-i 
İ yas da bu makamın yeri konusunda diğer müelliflerle aynı :fikirdedir. (İbn-i. 
İlyas, 1996: 208-212) Ünlü İslam Coğrafyacısı Yakut el- Hamavi de bu ma
ğaranın bugünküMşin'de olduğunu söyleyenlerden biridir. (Yakut,1996: 73) 
M. Halil Yinanç, İ. Kılıç Kökten, Faruk Sümer ve Refet Yinanç gibi 
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müelliflerimiz de yaptıklan araştırmalarda Ashabü'l-Kehf mağarasının yeri
nin_kesin olarak Afşin' de olduğunu kabul etmektedirler (M. H. Yinanç: 1340: 
44-49, Kökten,1960: 44-49, Sümer, 1989: 32-40, R.Yinanç,1988: 312). 

Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın 1237'de ölümü üzerine yerine 16 Ya
şındaki oğlu II. Gıyaseddin Kehhüsrev geçer. Onun zamanında, Moğolların 
önünden kaçan binlerce Türkmen Anadolu'ya sığınır. Bunlar arasında Türkis
tan ve Horasan Erenleri de bulunmaktaydı. Mevlana ve Hacı Bektaş Veli gibi 
sufiler Selçuklu ülkesine geldiler. Genç Selçuklu sultanı zevk ve sefaya dal
mış ve devlet yönetimini Sadettin Köpek adlı vezirine bırakmıştı. Bu vezir de 
mal ve mülk peşine düşüp hatta sultanlığı ele geçirmek istemişti. Bu yüzden 
Anadolu'ya gelen Türkmenler ve erenlerle ilgilenen olmamıştı. Amasya'da 
Baba İlyas Borasanı adlı Türkmen Dervişi yönetimden memnun değildi. 
Onun mürltierinden Baba İshak Kefersud (Gerger) ve Samsat'ta büyük bir 
ayaklanma başlatıp şeyhinin bulunduğu Amasya'ya doğru ilerlerken Maraş 
üzerinden Elbistan' a gelir. Önüne çıkan Selçuklu ordulan dağıtılır. Maraş, 
Göksun, Mşin ve Elbistan yöresinden pek çok Türkmen de bu ayaklanmaya 
iştirak ederler. Bu sırada Elbistan bölgesinde yaşadığını zannettiğimiz Hacı 
Bektaş Veli bu isyana iştirak etmez. Ancak kardeşi Menteş, Baba İshak isya
nına katılır. Selçuklular Amasya'daki Baba İlyas'ı ölüdürler. Şeyhlerinin öl
dürüldüğünü öğrenen Baba İshak ve adamlan Konya'ya doğru yürürler. An
cak önlerine çıkan Selçuklu ordusu Kırşehir Malya ovasında onlan bozguna 
uğratır. Baba İshak ve Hacı Bektaş Veli 'nin kardeşi Menteş öldürülür. Hacı 
Bektaş Veli, bir müddet Elbistan yöresinde yaşar. Bu sırada Ashabü'l- Kehf 
mağarasının bulunduğu yere gelerek bir süre burada kalır. Selçuklulann Baba 
İshak isyanına katılanlara ve yandaşlanna karşı yürüttükleri siyaset sebebiyle 
kendsini emııiyette hissetmeyerek izini kaybettirmek için daha güvenli bir yer 
olan Sulucakarahöyük'e (Hacıbektaş) çekilerek orada ömrünü tamaınlar. 

Dulkadir ve Osmanlı dönemlerinde de kutsal bir yer olarak kabul edi
len Efsus 'taki Ashabü'l-Kehf' e önem verilmiştir. Buraya bazı yapılar yanında 
bölgede yaşayanlar vergiden muaf tutulmuşlardır. Bölge insanı Yedi Uyurla
rm isimlerini çocuklanna vermişlerdir. 

Sonuç: Dünyanın muhtelif yerlerinde olduğu iddia edilen Ashabü'l
Kehf ehlinin 3 09 yıl uyuduğuna inanılan ma ğaranın biri de Kahramanmaraş' ın 
Mşin ilçesinde bulunmaktadır. Ashabü'l-Kehf olayı Hıristiyan kaynaklannda 
anlatılmaktadır. Bu olayın olduğunu Kur'an-ı Kerim de Kehf Suresinde ha
ber vermektedir. Mesele bu olayın nerde cereyan ettiğidir. Arkeoloji, Coğraf-

-ya, Astronorni ve Sanat tarihi gibi ilimlerden faydalanarak ve Tarih ve Tefsir 
kitaplarındaki bilgilere bakarak güçlü ihtimalle Ashabü'l-Kehf mağarasının 
Mşin'de olduğunu söyleyebiliriz. 
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