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İSRAILİYY AT İLE MİTOLOJİ ARASINDA 
TARİHSEL BAKlŞ AÇlSlYLA GÖLGELENEN ASIIAB-I KEHF 

Özet 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK* 

Bilindiği gibi Eski ve Yeni Ahid'te anlatılınayan ancak İslam öncesi kültürlerde 
dilden dile dolaşan Aslıab-ı Kehf kıssasına Kur'an da atıfta bulunmuştur. Kıssa, 
isralliyyat ile mitoloji arasında tarihsel bakış açısıyla geçmişten günümüze hep göl
gelenmiştir. Kur'an'da anlatıldığı gibi geçmiş kültürlerin "gayba taş atarak" Aslıab-ı 
Kehf'in mağarada ne kadar kaldıklan, sayılannın ne kadar olduğu gibi konularla il
gilenmeleri (K.ehf ı 8/22, 26), olayın esasını kavrayamadıklannı göstermiştir. Kur' an 
mitolojilerden söz etmemesine (Nahl ı6/24) ve her konuda olduğu gibi mağara ar
kadaşlan konusunda da "gerçeği" aniatmasına (Kehf ı8/13) rağmen, Kur'an sonrası 
kültürün de bundan kaçamadığı ve değinilen konulara ilaveten kıssanın gerçekleştiği 
yerin neresi olduğu tartışmalan baş göstermiştir. Bütün bu spekülatif yaklaşımlar, 
kıssanın mesajını gölgelemiş ve okuyucu ile kıssanın arasındaki mesafeyi açmış
tır. Oysa Kur'an mağara arkadaşlannın Allah'tan rahmet ve hidayete götürecek bi
linç istediklerini, Allah'ın onlann hidayet bilincini artırdığını, bu olayın Allah'ın 
ayetlerinden biri olduğunu anlatır ve muhatablanndan onlar hakkında bilinen ve gö
rünenin dışında bilgi arayışına girmemelerini ister. Biz de bu çalışmada Kur'an'ın 
isteğine uyarak, kıssanııı kendisinden çok ondan çıkanlacak hisseye odaklanacak, ya 

· da Kur'an'ın deyişiyle kıssanın evrensel hakikat tarafını irdelemeye çalışacağız. 
Anahtar Kelimeler: Aslıab-ı Kehf, Yedi Uyurlar, Kur'an, İsrailiyyat, Mitoloji. 

ABSTRACT 

ASHAB AL-KAHF AS BEING SHADOWED 
BETWEEN ISRAILIYYAH AND MYTHOLOGY 

Quran refers to the story of the Kahf s imilar to the pre-Islami c cultures, w hi ch is not 
mentioned neither in the New Testament nor Old Testament. The story has been sha
dowed until taday mostly because of the Israiliyyah and mythological approaches. 
The people pre-prophetic time of Islam did not understand what is really meant in 
the story because they were questioning how many days did sleepers stayed in the 
cave, how many people were they (Kahf ı 8/22, 26) ete. Even though Quran does not 
mention mythologies (Nahl 16/24) and explains the reality (K.ahf ı8/13) regarding 
to friends of the cave, pro-Quran culture could not escape from this threat and the 
place of the ca ve have been questioned by the Muslims. These kin ds of approaches 
have brought a big gap between the readers and the story and prevented them to un
derstand the main message. However, Quran do es explain that the people of the cave 
asked guidance from Allah, which will show them the righteousness and blessing, 
that God opened their minds and hearts, and that this verse is one of the mirades and 
proofs of Allah, and does not want reader to struggle for leaming more other than 
these kinds ofmessages. In this study, by listerring the message of the Quran, we will 
focus on the message other than the story's details, in anather word as Quran says; 
we will examine the story's universal reality. 
Key Words: Ashab al-Kahf, Seven Sleepers, Qur'an, Israiliyyah, Mythology. 

*msenturk@bayburt.edu.tr- Bayburt Üniversitesi İliihiyat Fakültesi 
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GİRİŞ 
Aslıab-ı Kehf Kıssası, 9 ila 26. ayetleri arasında yer aldığı Kehf 

Süresi'ne ismini vermiştir. Mushaf sırasına göre 18. sırada bulunan Kehf 
Süresi, meklddir ve genellikle kabul edildiği üzere nüzül sırasına göre 69. 
Süredir (Derveze, 1984: I/16; Cerrahoğlu, 1991: 86-87). 

Sürede ashab-ı kehf'ten (9-26) başka, iki bahçe sahibi (34-44), dünya
ahiret karşılaştırması (45-49), Adem-İblis (50-53), Müsa-alim kul ve Zül
karneyn (83-98) olaylan anlatılmaktadır. Süre, mağara arkadaşlan olayını 
"kzssa", iki bahçe sahibinin olayı ile dünya (-ahiret) hayatını ve -bize göre-

. zıı:nni olarakAdem-İblis olayını "mesel" olarak tanımlamaktadır. Sürenin 54. 
ayetinden hareketle Musa-alim kul ile Zülkameyn anlatımlarının da mesel 
olarak tanımlanabileceği söylenilebilir. Kur' an, 'meselin kıssa edilmesinden' 
doğrudan söz etmemekle beraber; Nahl 16/112 ile 118. ayetlerinin bağlam 
ilişkisimeselinde kıssa edilebileceğini gösterir (Sayı, 1995: 1 76). Buna göre 
kıssanın olayın işleyişinin aktanlmasını sağladığı, meselin ise olayı çarpıcı 
hale getirerek ilk:e(ler) çıkanlmasına imkan tanıdığı; böylece mesel ile kıssa
nın bir bütün halinde gerekli sonuçlan çıkarmada insana değerlendirme im
kanı verdiği ve kıssa ile meselin ortak noktasının da bu olduğu söylenilebilir 
(Sayı, 1995: 175, 179; Özcan, 1995: lll). 

Bilindiği gibi, Kur'an'da anlatılan kıssalann gerçek olup olmadı
ğı, başka bir deyişle tarihi mi edebi mi olduğu tartışılagelmiştir. Daha çok 
modem dönemde dile getirileri 'Kur'an kıssalannın tarihsel bilgiden ziya
de; edebi ve sanatsal bir tarz olarak ibret verme amacını taşıdığı' şeklindeki 
yaklaşımın (Halefullah, 2002: 23-24, 153-235), klasik dönemde de tartışılan 
bir husus olduğu görülmektedir (Razi, 2000: XX/102). Biz çalışmamız sınır
lan içerisinde ne Kur'an kıssaları etrafındaki bu tartışmanın ne de mağara 
arkadaşlan kıssasnnn gerçekliği tartışmalannın (Ersöz, 1991: III/465-466; 
Wensinck, 1977: IV/372; Halefullah, 2002: 216; Öztürk 2010: 330-332) ay
nntılanna girmeyecek ve Kur'an'ın mitolojilere yer vermediği (Nahl 16/24; 
Kalem, 68/15; Mutaffifin 83/12) ve onun anlattığı kıssalann gerçekleri ifade 
ettiğine dair kabulümüzü zikretmekle yetineceğiz (Şimşek, 1993: 49-66; Şen
gül, 1996: 77-91; Demir, 2003: 124-128). 

Bu doğrultuda bize göre aslıab-ı kehfkıssası gerçektir ve yaşanmıştır. 
Zira sürede kıssanın anlatırnma başlandığında, 13. ayetteki "sana onların ha
berini hak ile. anlatacağız/ u(C./ u29u·•:tJ'-?~-uyl;f. Y1J(29:' ifadesindeki "hak 
ile/ y!J(29:' kısmını birçok müfessir gibi (Tab eri, 2003: XV/179; İbn Atıyye, 
2001: III/501; Razi, 2000: XXI/83; İbn Kesir, 1999: III/82; İbn Aşür, 1997: 
XV/271; aynca bkz. Al-i İmran 3/62) "gerçek (veya doğru)" olarak anlıyor ve 
kabul ediyoruz. Aynca Salalı Halidi'nin de belirttiği gibi, "hak ile" nitelemesi 
okuyucu ve araştırmacılarm Allah'ın gerçek ve doğru kelamı ile yetinip 
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israliyyat ve mitoloji içeren kaynaklara başvurmamalan yönünde bir çağn 
olsa gerektir (Halid!, 2005: II/38). Öte yandan ayette yer alan nebe' kelimesi
nin Kur'an bağlamında daha çok "öncekilerin ve peygamberlerin haberleri" 
ile "kıyamet" gibi 'gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi kesin hadise(ler)' (En'am 
6/34; Tevbe 9/70, 94; Nebe' 78/2; vd.) anlamında kullamlması, yine sürenin 
başında Kur'an'da hiçbir eğriliğin bulunmadığı hatırlatmasının bu anlamı pe
kiştirdiğini düşünüyoruz. Aynca gerçek olaylardan ibret almanın daha etkili, 
muhayyel mesellerinde gerçek mesellerden çıkanlmış olduğu husfısu dikkate 
alındığında; Kur' an' daki mesellerin gerçek olmasının çok daha kuvvetli bir 
ihtimal olduğu düşünülebilir (Sayı, 1995: 175). 

Kehf Süresi'ndeki bütün bu kıssa ve mesellerle aniatılmak istenenin, 
başka bir ifadeyle sürenin ana konusunun lınan-küfür ve dünya-ahiret tercih
leri ile bu çerçevedeki ilahl sınav olduğu söylenebilir (Kehf 18/7, 28 vd. Ayn
ca bkz. İslamoğlu, 20 ll a: 183 ). Şöyle ki, sırasıyla mağara arkadaşlan geçici 
dünyayı terk edip "kalıcı hayn", ahireti seçmişlerdir. İblls, kibirle cennetini 
ve ahiretini kaybederken, Adem kaybettiği cennete geri dönmek için tevbe 
yolunu tutmuştur. Musa ve alim kul meseli ile dünya hayatı ekseninde bakıl
dığında, ilah! sınav esprisi gereği, hayır görünenin şer, şer görünenin de ha
yır olabileceği aniatılmak istenmiş gibidir. Nihayet Zülkameyn gibi dünyaya 
hükmetsen de, bunun geçici bir hükümranlık olduğu ve esas olanın "kalıcı" 
ahiret hayatı olduğu aniatılmak istenıniştir denilebilir. 

Bir önceki süre İsra'nın sonu ile konu edindiğimiz süre Kehf'in baş
lannda, Kur'an'ın hak üzere indiğinden ve Hz. Peygamber'in (sas) uyancılık 
ve müjdeleyicilik özelliğinden söz edilmesi de, hem iki sürenin münasebeti 
hem de Kehf'in ana teması noktasında ilgi çekici bir durum olarak görünmek
tedir (İsra 17/105; Kehf 1811-2, 13). 

Aslıab-ı Kehf kıssasının mesaj(lar)ı, isralliyyat ile mitoloji arasın
daki yaklaşımlarla geçmişten günümüze hep gölgelenrniştir. O nedenle biz 
tebllğirnizde Kur'an'ın çağnsına uyarak, "gayba taş atmayacak" ve kıssayı 
başka kaynaklarda aramayacak; geçmiştekiler gibi mağara arkadaşlannın sa
yılan, mağarada ne kadar kaldıklan ve söz konusu mağaranın neresi olduğu 
gibi konularla ilgilenmeyeceğiz. Kıssanın evrensel hakikat tarafını irdeleye
rek, ondan çıkanlacak lıisseye odaklanmaya çalışacağız. Zira Kur'an'a göre, 
hak kıssadan alınacak hisse öğüt, hatırlama, tefekkür ve ibrettir (A'raf7/176; 
Hud 111120; Yfı~uf 12/111). Bunun için kıssanın mesajım Kur'an dışında ara
mayacak ve çalışmamızı, 'ayetlerin mesajı kendileri(nde)dir' ilkesinden ha
reketle, ayetleri "adım adım"' dikkatlice, çözüınleyerek, "kendimize" ve "ha
yata okumak" (İslamoğlu, 2011 b: 704, 1185; Okuyan, 2011: 26-27) sfıretiyle 
hazırlamaya çalışacağız. 

l.Kur' an' da Aslıab-ı Kehf Kıssası 
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Ashab-ı Kehf'inKur'an'daki anlatırnma geçmeden önce, nüzfıl sebe
bini hatırla(t)mak yerinde olacaktır. 

Kaynaklarda anlatıldığına göre, bazı Yahudi ya da -muhtemelen İbn 
Aşili'un dediği gibi- Hıristiyan din adamlarının yönlendirmesiyle, Kureyş
liler Hz. Peygamber' e ilk devirlerde kaybolmuş olan gençler, doğusuyla ba
tısıyla yeryüzünü dolaşmış olan kimse ve rnh hakkında sorular sormuşlar; O 
da "inşaallah" demeden, -vahiyden bir cevap gelir ümidiyle- sorularına ertesi 
gün cevap vereceğini söylemiş, ancak on beş gün süresince vahiy gelmeyince, 
müşrikler sorularına cevap verilmediği gerekçesiyle yaygarayı basmışlardır. 
Rasülüllah bu durumdan rahatsız olunca da Kehf Süresi ile İsra 17/85. ayet 
inmiştir (Vahıd!, 2006: 208-209; İbn Aşür, 1997: XV/242-243; Kadı, 1996: 
249-260; Elmalılı, trs.: V/3219-3220). 

Çalışmamızda Kur' an' da Aslıab-ı Kehf kıssasının anlatımını, mağara 
öncesi ve mağaraya sığınma süreci ile mağaradan çıkış ve mağara sonrası dö
nen: olmak üzere, iki başlık altında inceleyeceğiz. Sürenin 10-17. ayetlerinde 
anlatılan dönemi, -uyanmanın mecaz! anlamıyla- "Birinci 'Uyanış' ve Ma
ğaraya Sığınma", 18-27. ayetlerde anlatılan dönemi ise -uyanmanın gerçek 
anlamıyla- "İkinci Uyanış ve Mağaradan Çıkış" başlığı altında işleyeceğiz. 

1.1. Birinci 'Uyanış' ve Mağaraya Sığınma 
Allah'ın varlığına ve birliğine lman ederek, karanlıklardan aydınlığa 

ulaşan ve böylece -mecazen-: "uyanmış" olan bir grup genç, Allah'tan rahmet 
ve çıkış yolu talep ederek "dünya karanlığından" "mağara aydınlığına" sığın
mışlardır. 

Bu gençler sığındıkları mağarada Allah tarafından yıllarca uyutul
muşlardır. Mağarada kaldıkları süre içerisinde gençlerin mağaranın genişçe 
bir yerinde bulundukları ve güneşin onlara "zarar vermeyecek şekilde" ma
ğaranın-içeridekilere göre olsa gerek- sağından doğup mağarayı "makaslaya
rak" solundan battığı anlaşılmaktadır. Hidayeti tercih eden kimseye Allah'ın 
hidayet ettiği, sapınayı tercih eden kimse için ise hidayete götürecek dost ve 
rehber bulunmadığı belirtilerek; bu durumun -zımnen- hidayete erenler için 
Allah'ın mucizelerinden biri olduğu belirtilmektedir. Ayrıca muhtemelen çü
rümeye karşı, gençlerin uykudayken sağa sola çevrildikleri, köpeklerinin de 
mağaranın eşiğinde uzandığı ve dışarıdan bakanların onları uykuda zannede
rek, onlardan uzak duracağı·ve böylece korundukları anlatılmaktadır (Kehf 
18/10-17; bkz. İbn Keslr, 2000: IX/113-115). 

Sonraki dönemlerde mağara arkadaşlannın kaç kişi olduklarını tar
tışan kimselerin (İbn Keslr, 2000: IX/125-126; Elmalılı, trs.: V/3243-3244), 
gençlerin mağarada 300 ya da -hicri takvime göre (İbn Keslr, 2000: IX/125-
126)- 309 yıl kaldıklarını ileri sürmelerine rağmen; bu konudaki mutlak bil
giningayb bilgisine sahip olan Allah'ın elinde olduğu ifade edilmiştir. 
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Hz. Peygamber'in hicret esnasında sığındığı Sevr Mağarası'nda yol 
arkadaşı Hz. Ebu Bekr'e (ra) "üzülme Allah bizimle beraberdir" (Tevbe 9/40) 
demesi gibi, Allah kıyam ettikten sonra sığındıklan mağarada gençlerle "be
raber" olmuş ve onlara "rahmet ve kolaylık" ilisan etmiştir. Mağara, kendi
sine sığınan gençlerin önce uzleti!Hıra'sı, sonra da hicreti/Sevr'i/Medme'si 
olmuştur. Mağaraya sığınmalan, zamana karşı "ümı:nlleşerek", "yaşadıkları 
çağın (b )ağlanndan kurtulup, zihnen, fiilen ve rühen annmalannın" (Kaplan, 
20ı2: web) göstergesi olmuştur. Dünyakaranlığına karşın mağara aydınlığı
na sığınan gençler, daralan dünyaya karşı genişleyen bir mağara bulmuşlardır 
(Halid!, 2005: II/53-54). 

Aslıab-ı Kehf'in mağaralan genişlemeye ve aydınlatmaya devam et
mektedir. Onlar gibi yaşadığımız dünyanın darlığından ve karanlığından şika
yet eden ve Allah'tan rahmet ve hidayet bilinci isteyen kimselerin kendilerine 
"mağara(lar)" edinmeleri gerekmektedir. Başka bir ifadeyle mağara arkadaşı 
olmak, yaşanmış ve bitmiş bir süreç değildir ve küfiir, şirk ve zulüm bombar
dımanından koruyacak "sığınaklar" edinmek halen gerekli olan ve olacak bir 
süreçtir. 

1. 2. İkinci Uyanış ve Mağaradan Çıkış 
Gençler, Allah tarafından yeniden "diriltilip" uyandıklarında, arala

nndan birini para ile temiz yiyecek ve nzık ternın etmek üzere şehre gön
dennişlerdir. Ona şehirde dikkatli/"latif' hareket etmesini ve kendilerini 
hissettirmemesini; zira şehir halkının yerlerini öğrenirlerse, kendilerini öldü
rebileceklerini veya dinlerinden döndürülebileceklerini; o takdirde hem dün
ya hem de ahirette asla kurtulamayacaklannı söylemişlerdir (Kehf 18/18-20). 

Görüldüğü gibi mağara arkadaşlannın kendi paralan vardır ve onlar 
hak yolunun diğer davetçileri gibi, davet ehlinden herhangi bir karşılık bek
lentisi içinde değillerdir (Şuara' 26/ı09, ı27, 145, ı64, 180; vb.). Gençlerin 
yiyeceğin temiz ve "helal" (İbn Kesir, 2000: IX/ı ı 8) olmasına çok önem ver
dikleri anlaşılmaktadır. Mağaraya saklanınakla kendilerini bedenen güvence 
altına almış olan gençler, temiz ve helal yiyecekle kendilerini rühen ve alılaken 
de korumayı düşünmüş olmalıdırlar. Yine şehre gönderdikleri arkadaşlanna, 
gizli ve hissettirmeden hareket etmesi yönündeki talimatlan, korunma güdü
sü ile açıklanabilir. Ancak anlaşılan o ki, Aslıab-ı Kehf'in korkulan, sadece 
dışlanmak, sürülmek ya da öldürülmek değil; aynı zamanda ve belki daha çok 
dinlerinden döndürülme ve bu sfuetle ebedi kurtuluştan uzaklaşma tehlikesi
dir. 

Allah bir şekilde şehir halkının gençleri bulmalarını ve böylece 
Allah'ın va'dinin hak olduğunun, kıyametinde şüphesiz gerçekleşeceğinin 
anlaşılınasını sağlamıştır (Kehf ı 8/2 ı). 

463 



20-22EYLÜL2012KAHRAMANMARAŞ---------------------------

Ashab-ı Kehf,_uzun süren uykularından uyandıklarında, kıyamet günü 
kabirierinden kalkan insanların "ne oluyor?!" (Zilzal 99/3) demelerine benzer 
olarak (Halid!, 2005: II/63-64) ve yüz yıl uyutulduktan sonra "diriltilen" kim
se gibi (Bakara 2/259), "bir gün ya da daha az" kaldıklarını düşünmüşlerdir. 
Ancak "ne kadar kaldığımızı en iyi Allah bilir" diyerek bu konuyu gerek
siz yere uzatmamışlar ve bu örnek tutumlanyla da bize mesaj vermişlerdir 
(Halid!, 2005: II/64). 

2. Aslıab-ı Kehf'in Kur'an'da Belirtilen Başlıca Nitelikleri 
Bilindiği gibi, Kur'an'ın kıssa anlatımlarında öncelikli hedefi tarihi 

malümat değil, ibret vermek olduğu (Şimşek, 1993: 66; Öztürk, 2010: 21-
25) için, Kur'an lassanın özüne ve esasına taalluk etmeyen konularda detaya 
girmez. Buna göre Kur'an mağara arkadaşlarındanAllah'a lman edip O'ndan 
rahmet ve çıkış yolu isteyen, kalpleri lınan üzere pekiştirilen ve inançlan uğ
runda kıyam eden gençler olarak söz etmektedir. 

2. 1. Genç Olmaları 
Gençlik, Kur'andave hadislerde -bizatihl olmasa da- övülen bir nite

liktir. Örneğin içinde yaşadığı toplumun putlarını kıran ve mağara arkadaşlan 
gibi kendisine doğruyu yanlıştan ayıracak bigelik/rüşd verilen Hz. İbrahim 
(as), "genç" olarak nitelendirilmiştir (Enbiya 21/51, 60). Her ne kadar Hz. 
İbrahlın'in genç olması, kavıni tarafından muhtemelen "tecrübesizlik ve aklı 
ermezlik ... " anlamında değerlendirilmişse de; Hz. İbrahim, gençliğin sağla
dığı kirlenmeınişlik ve enerji ile putlara karşı durmuştur. Zira gençlerin söz 
konusu "tecrübesizliğinin", onlara çağının problemlerinden daha az etkilen
ınişlik gibi bir avantaj sağlayabileceği göz ardı edilmemelidir. Coşku, atıl
ganlık, fedakarlık, değerlere bağlılık ... gibi özellikleriyle gençler devrimierin 
ve reformların enerjisi olmuşlardır (Halid!, 2005: II/39-40). Hz. Peygamber 
de (sas) Allah'a kulluk içinde yetiş(tiril)en gençleri övmüştür (Buhan, Ezan, 
36). Peygamberlerin kendileri de, ilk takipçileri de genellikle gençlerden 
oluşmuştur. Örneğin Hz. Peygamber'in ilk sahablleri daha çok gençlerdendi 
(Hamidullah, 1993: 1187-108; Derveze, 1984: V/60). 

Bilindiği gibi, Kur'an'daki Hz. İbrahim ve aslıab-ı kehf'ten mülhem 
feta/genç kelimesinden hareketle, İslam tasavvuf kültüründe de "gençlik/ 
yiğitlik" anlamında fütüvvet kavramı ve adabı geliştirilmiş ve bunun için 
fiitüvvetnameleryazılmıştır (Havva, 1991: VI/3166; Uludağ, 1996: XIII/259-
261; Ocak, 1996: XIII/264-265; Yılmaz, 2006: 35-63). 

Özetle mağara arkadaşlan sürede Allah'a lınan eden ve Allah'ın 
hidayetlerini artınp kalplerine metanet verdiği gençler olarak nitelendirilmiş
tir (Kehf 18/13-14). 

2. 2. YalnızAllah'a İman Etmiş Olmaları 
Aslıab-ı Kehf, Allah'a tevhld üzere lman etınişlerdir. Kur'an'da genç 
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lerin hangi peygamberin getirdiği ilkeler doğrultusunda hareket ettikleri, han
gi dlni kabul ettikleri belirtilmese de, bu dillin "geniş anlamıyla" İslam oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Gençlerin lınanlarına şirk kanştırmadıklan, şirki Hak'tan sapmak ola
rak telakld ettikleri, şirke bulaşmış toplumlarını eleştirdikleri, Lokman gibi 
(Lokman 3 1113) şirki zulüm ve Allah'a iftira olarak gördükleri anlaşılmakta
dır. Yine içinde yaşadıklan şirke bulaşmış toplumlarına, bu konuda herhangi 
bir delile sahip olmamalan nedeniyle eleştiri yöneltmişlerdir. Bu da kendi 
inançlannın zımnen tahldki olduğunu göstermektedir. Zaten Allah da gençle
rin hidayet bilinçlerini artırdığını belirtmektedir. 

2. 3. Allah'tan Rahmet ve Rüşd İstemeleri 
Mağaraya sığınan gençler, Allah 'tan rahmet ve doğruya ulaştıracak 

bir bilinçlrüşd istemişlerdir. 
Rahmet kelimesi sürede altı yerde geçmektedir. Süredeki bu ayetlere 

(Kehf 18/10, 16, 58, 65, 82, 98) göre, gaffu ve rahlm olanAllah Hz. Musa'ya 
(as) "ilm-i ledün" öğretecek olan salih kula, o salih kulun duvarı onarmasıyla 
kendilerine ait gömüyü çıkarma fırsatı verilmiş ikiyetim çocuğa ve Ye'cüc 
ve Me'cüc'e karşı set inşa eden Zülkameyn'e rahmet verdiği gibi; mağara 
arkadaşlarına da lınanı nas!b ederek, mağaraya sığınınayı öğreterek, müşrik 
kavimlerinden aynimalarını sağlayarak, ve onları mağarada uzun süre koru
yarak ... rahmet ihsan etmiştir. Böylece gençler, inançlarını yaşayamamalan 
nedeniyle daralan dünyaya karşı, Allah'ın rahmetiyle genişleyen bir mağara 
bulmuşlardır. 

Mağara arkadaşlannın Allah'tan talep ettikleri rüşd hida.yet manasın
dadır (Ragıb, 2002: 3 54) ve Kur' an' da da bu anlamda kullanılmaktadır (Örnek 
olarak bkz. Bakara 2/186, 256; Hucurat 49/7; vd.). Sürede dört yerde geçen 
(Kehf 18110, 17, 24, 66) ve ikisi aslıab-ı kehfbağlamında kullanılan rüşd mü
fessirlerce içinde bulundukları durumdan kurtulmalarını sağlayacak bir çıkış 
yolu, doğruyu yanlıştan ayıracak ve doğruya ulaştıracak bir bilinç ... olarak 
yorumlanmıştır (Kurtub!, 2003: X/362; İbn Aşür, 1997: XV/299; İslamoğlu, 
2011 b: 555, 557). Nitekim aslıab-ı kehf gibi genç olan Hz. İbrahim'e de rüşd 
verilmiştir (Enbiya 21/51). Süredeki diğer iki yerde ise Hz. Peygamber'e ma
ğara arkadaşları gibi rüşde hidayet edilmesi için Allah' a yönelmesi ve Hz. 
Musa'nın da kendisine ilim verilen kuldan rüşdü öğrenmesi emredilmektedir. 

2. 4. Kalplerinin Pekiştirilmesi 
Allah, kendisine lınan eden gençlerin kalplerini lınan üzere sabitle

diğini ve azim, sabır ve sehat ile birbirlerine kenetlediğini belirtmektedir. 
Aynı şekilde Kur'an Bedir'de Allah'ın yağmur şeklinde gelen yardımının, 
mücahidleri manevi kirlerden arındırmak, kalplerini birbirine kenetlemek ve 
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ayaklannı hakikat üzere sabitlemek amacını taşıdığını ifade etmektedir (Enfal 
8/11 ). 

2. 5. Kıyam Etmeleri!Uzlete Çekilmeleri!Hicret Etmeleri 
Gençlerin kıyam etmeleri üç şekilde anlaşılmıştır: Biri kal(kış)mayı 

"gerçek anlamda" alıp gençlerin buluştuklannda ayağa kalkarak 'göklerin ve 
yerin Rabbi'ne lınan ettiklerini ve O'ndan başkasına kulluk etmeyeceklerini, 
zira böyle bir tutumun haddi aşmak olacağını ikrar etmeleri'; diğer ikisi ise 
kıyamın "mecaz olarak", batılinanca sahip krala ve onun batıl inancına baş
kaldın ile insanlardan aynlarak Allah' a iltica etmeleri anlamındadır (K.urtub1, 
2003: X/365-366). 

Öyle anlaşılıyor ki, gençler ilk aşamada hak dlne inanmış ve kavimle
rinin inancının batıl olduğuna kanaat getirip küfre başkaldırmışlardır. Ancak 
-bunun pasif bir başkal dm olduğu söylenilebilir. Zira tevhld inancını benim
seyen gençler baskı ve zulüm karşısında uzleti ve hicreti tercih etmişlerdir. 
-Bqylece daha önce de belirttiğimiz gibi, sı ğındıklan mağara gençlerin önce 
"Hıra'sı" sonra da "Sevr'i" olmuştur. 

3. Aslıab-ı Kehf'in Kur'an'da Belirtilmeyen Nitelikleri 
Mağara arkadaşlan etrafında çok fazla spekülatif bilgi türe(til)miş 

(Taberi, 2003: XV/96-210) olmasına rağmen; Kur'an onlann kaç kişi ve kim
ler olduklan, meslekleri, ne zaman ve hangi devirde yaşadıklan, hangi dille 
mensüb olduklan, hak dille nasıl inandıklan, yaşadıklan şehir, sığındıklan 
mağara, mağarada ne kadar kaldıklan, köpeklerinin adı ve rengi ... gibi ko
nular hakkında aynntı vermemiştir. İbn Kesrr'in tabiriyle bunlar (dünyev1 ve 
-uhrev1) maslahatı bulunmayan hususlardır ve o nedenle Kur' an' da belirtilme
miştir (İbn Kesrr, 2000: IX/117, 122; krş. Halim, 2005: ID77, 81). 

Kur'an, bu tür aynntılara değinınediği gibi, kıssanın görünen kısmı 
dışında tartışmaya girilmemesini ve kıssa hakkında gaby1 bilgi konusunda 
atıp tutanlara soru sorolmamasını emretmiştir. Hz. Peygamber bu emre uy
muştur, zira bu konuda O'ndan merv1 rivayet(ler) yoktur. Emre kısmen sa
habenin de uyduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 22. ayetteki "onları bilen azdır/ 
I"T ':?tÜ~~· JJT ı3Ll(,?S' kısmıyla ilgili olarak; İbn Abbas'ın (ra) ''ben Allah'ın 
istisna ettiği kimselerdenim, onlar yedi kişiydiler" şeklindeki değerlendirme
si (Taber1, 2003: XV/219) dışında konuyla ilgili rivayet bulunmamaktır. 

Yeri ve zamarn belirtilmediğinden kesin olarak bilinmemesine rağ
men, ülkemizde ve dünyanın farklı kültür ve coğrafyalannda aslıab-ı kehf 
hikayelerine ve mağaralanna rastlanmasının bir anlamı bulunmaktadır. Bu 
anlam, bize göre kültürümüzdeki Nasreddin Hoca, Yünus Emre ve San Saltuk 
gibi kült kişilikler için çeşitli yerlerde yapılan anıt mezarlar/makam kabirieri 
gibi; geleneğin toplumun mağara arkadaşlannın değerlerini benimsernesi ve 
onlarla özdeşleşmek istemesidir. Aynca kapalılık ve belirsizliğe karşı, anlatı 
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ve anıtlada somutlaştırma ve böylece daha işlevsel hale getirme (örneğin bu 
sempozyumdaki dramatizasyon) durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Müfessirlerin konuyla ilgili nakillerini de bu doğrultuda değerlendirmek ge
rekir. 

4. Aslıab-ı Kehf Olayına Sonrakilerin Yaklaşımları 
Mağaralannı belli etmek üzere konulan yazılı bir kitabe nedeniyle 

(İbn Hanbel, Müsned, N, 274; Taberi, 2003: :XV/157-161; İbn Kesrr, 2000: 
IX/106-107; Elmalılı, trs.: V/3225; Mevdudi, 1986: III/141; Ateş, trs.: V/292; 
İbn .Aşür, 1997: XV/260) "ashab-ı raklrn" olarak da anılan ve yıllarca uyutul
duktan sonra aslıab-ı kehf'in tekrar diriltilmeleri, kendileri ve içinde yaşadık
lan toplum için yeniden dirilişi ve ahiretin varlığını gösteren bir mucizedir. 
Ancak hem onlann döneminde hem de sonrasında yaşamış olan insanlarm 
olayın özü ile değil de, onlan bu özden uzaklaştıracak, esasa taalluk etmeyen 
ve ibret değerini öteleyen aynntılarla meşgul olduklan görülmektedir. 

Buna göre gençlerin döneminde yaşayan ve Taberi'nin aktardığı gibi 
onların inancını paylaşıp paylaşmadıklan kesin olarak belli olmamakla be
raber, gençlerin inancına sahip çıktığı anlaşılan insaniann (Taberi, 2003: 
XV /211, 216) bu olayı bir kabir veya mabed ile anıtlaştırmak istedikleri gö
rülmektedir. İbn Kesrr'den başlamak üzere -eski ve yeni- selefi müfessirler
ce olumsuz anlam yüklense de (İbn Kesrr, 2000: IX/120; Mevdudi, 1986: 
III/162-163; İslamoğlu, 2011 b: 560-561; Halid!, 2005: II/75-76); muhteme
len iyi niyet taşıyan ancak olayın özünü ıskalama ihtimali de bulunan söz 
konusu tutum, mağara arkadaşlan olayının "nispeten" doğru aniaşılmadığını 
gösteren bir uygulama olsa gerektir. 

Daha sonraki nesiller, -örneğin İbn Atıyye'ye göre Hz. Peygamber 
dönemi yahudlleri (İbn Atıyye, 2001: III/507) - mağara arkadaşlannın kaç 
kişi olduklannı, mağarada kaç yıl kaldıklannı tartışmışlardır. Her iki durum
da da sayılar verilmesine rağmen, bu konulan en iyi gayb bilgisine sahip olan 
Allah' ın bildiği belirtilmektedir. Oysa Kur' an' da kı s s anın ( dln1 ve dünyevi) 
fayda sağlamayan aynntılanyla uğraşılmaması ve görünenin dışında gereksiz 
bilgi arayışına girişilmemesi emredilmiştir. 

Nübüvvet asnndan sonra başlayıp günümüzü de içine alan dönemde 
ise aslıab-ı kehf olayının nerede gerçekleştiği ve mağaralannın neresi olduğu 
tartışmalan baş göstermiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an'da bu 
konuda herhangi bir bilgi olmamasına rağmen; -yukanda arz ettiğimiz neden
lerle olsa gerek- ülkemizde Tarsus, Efes, Efsus (Afşin), Lice gibi şehirlerde; 
dünyada ise İspanya'dan Cezayir' e, Mısır'dan Ürdün'e, Suriye'denAfganis
tan ve Doğu Türkistan'a kadar çeşitli ülkelerde aslıab-ı kehf'e ait olduğu söy
lenen mağaralar bulunınaktadır (Ersöz, 1991: III/467; Öztürk 2010: 323). 

5. Kıssanm Verdiği Mesajlar 
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Kıssalann amaçlanndan birinin Hz. Peygamber'e ve Müslümanlara 
moral destek olduğu kabul edilebilirse de; Ahab-ı Kehf Kıssası'nın dmi ve 
ahlaki mesaj vermekten çok Hz. Peygamber'i müşrikler karşısında zor du
ruma düşürmernek ve nübüvvete halel getirmernek amacını güttüğünü iddia 
etmek (Öztürk 2010: 330) onu tarihsel alana hapsetmek olsa gerektir. Oysa 
diğer kıssalar gibi, söz konusu. ettiğimiz kıssanın da Hz. Peygamber' e ve 
Müslümanlara destek işlevine ilaveten, günümüz insanına verdiği/vereceği 
mesajlanndan söz edilebilir. 

Görebildiğimiz kadanyla kıssada anlatılan evrensel gerçekler; tevhld, 
gerektiği zaman bu uğurda mücadele, kıyam ve hicret, Allah'ın rahmeti, 
yardımı ve buna güvenmek, Allah'ın va' di, yeniden diriliş ve ahiret inancı, 
Allah'ı hesaba katmadan hareket etmeme, Allah'tan başka sığınılacak melce' 
bulunmaması, kıssalann özü ile meşgul olunup gerçek amacı dışında değer
lendirilmemesi ve iradenin Allah'ın iradesi ile kayıtlı oluşu ... gibi hususlar
dır. 

Bütün olarak kıssanın ana temasının ''yeniden diriliş (ba's) ve ahiret 
inancı" olduğu söylenilebilir. Zira kıssanın anlatımına başlamadan hemen 
önceki ayetlerde, yeryüzünün türlü nimetlerle donatılmasılyeşillendirilmesi 
(Kehf 1817) ve sonrasında kurutulmasının; hayat ve ölüm, ölüm ve yeniden 
dirililiş konusunda aslıab-ı kehften daha canlı ve göz önünde işaretler olduğu 
belirtilmektedir. Buna göre .f\..llah her mevsim toprağın üstündekileri canlan
dırması (Ankebüt 29/63; Rum 30/50; vb.) ve harab olmuş şehre uğrayıp da 
"Allah bütün bunlan öldükten sonra nasıl diriltecek?!" diye soran ve bunun 
üzerine Allah'ın kendisini yüz yıl ölü olarak bıraktıktan sonra dirilttiği (ba's) 
ve mağara arkadaşlan gibi bir gün ya da daha az kaldığını düşünen kimse 
(Bakara 2/259) gibi; aslıab-ı kehf de Allah'ın ölümden sonra dirilişi gösteren 
ayetlerindendir/ delillerindendir. 

Değerlendirme ve Sonuç 
Ahab-ı Kehf Kıssası, yeniden diriliş ve ahiret ana teması etrafında, 

özetle tevhld inancı ile bu uğurda mücadele, kıyam ve hicreti anlatmaktadır. 
Bunu yaparken Allah' ın rahmetine ve yardımına sığınma yı, Allah' ın. va' dini 
ve özellikle yeniden dirilişi ve ahiret inancını batırdan çıkarmamayı; aynca 
Allah'ı hesaba katmadan hareket etmemeyi, zira Allah'tan başka sığınılacak 
melce' bulunmadığını belirtmektedir. Son olarak kıssaların özü ile meşgul 
olunmasını, gerçek amacı dışında değerlendirilmemesini ve insan iradesinin 
Allah'ın iradesi ile kayıtlı olduğunu vurgulamaktadır. _ 

Afşin' de veya başka yerlerde, ülkemizde veya başka ülkelerdeAslıab-ı 
Kehf' e ait olduğu söylenen mağaralan ve müştemilatını, tevhld mücadelesi
nin anı(msatıl)lması ve insanlarm bu mücadeleyi ve bu mücadeleyi verenlerin 
değerlerinin benimsenmesi bakımından önemli bir araç olarak kabul etmek 
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gerekir. Ancak bu noktada aracın amaç haline getirilmemesi ve lassanın özü
nün ve mesajının ikinci plana itilmemesi önemlidir. 

Kehf Süresi'nde bulunan Ahab-ı Kehf Kıssası'nın sonu, mağara ar
kadaşları konusunda münakaşa edilmemesi ve Kur'an dışı kaynaktan bilgi 
arayışına girilmemesi emriyle son bulmaktadır. Görünen o ki, Hz. Peygamber 
(sas), bu emre uymuştur. Zira bu konuda O'ndan merv1 rivayetler bulunma
maktadır. Emre sahabe de kısmen uymuştur. Çünkü İbn Abbas dışında konuy
la ilgili rivayet yok gibidir. O halde sıra bizdedir. Bizim de lassanın kendisine 
ve vermek istediği mesaja odaklanarak, çalışmalarımızı kıssa ile mesajı ve 
ondan çıkaracağımız hisse arasındaki mesafeyi kapatacak yönde yoğunlaştır
mamız daha doğru olacaktır. 
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