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Özet 

Kur'ân'da bahsi geçen Peygamberler, kavimler veya önemli kişiler ile ilgili kıssalar 

çokça bulunmaktadır. Kur'ân'da kıssalarla ilgili bilgi verilirken, kıssaların zaman ve mekânı 

hakkında bilgi verilmemiştir. Kur'ân kıssalarında tarihte gerçekleşmiş olaylar anlatılmıştır. 

Erken dönemde bu kıssaların gerçekliği konusu tatışma konusu yapılmamıştır. Ancak yakın 

zamanlarda Kur'ân'da geçen kıssaların gerçek olmadığına dair bazı düşünürler ve batılı 

oryantalistler tarafından bir takım iddialar ileri sürülmüştür. Bu meyanda kimi düşünürler 

Kur'ân kıssalarının birer mitoloji olduğunu savunmuştur. Bu çalışmamızda Kur'ân kıssalarının 

gerçek olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, mitoloji ve Kur'ân kıssalarının hangi açıdan 

farklı olduğu hususu ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur'ân, Mitoloji, Kıssa, Gerçeklik, Tefsir 

MYTHOLOGY AND THE REALITY OF THE QISSA OF QURAN: THE CASE 

OF ASHAB-I KEHF 

Abstract 

There are many qıssas about past prophets, tribes or important people in the Qur'an. 

Information is not given about the time and place of these kıssas in the Qur'an. Real events 

that took place in history are told in the kıssas of the Quran. The issue of the authenticity of 

these kıssas was not discussed in the early period. However, in recent times, a number of 

ideas have been put forward by some thinkers and western orientalists that the qıssas in the 
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Qur'an are not true. In this field, they think that the  of the Qur'an are a mythology. In this 

study, based on the idea that the Qur'anic narratives are true, difference of the peculiarities of 

mythology and the narratives of the Qur'an. 

Key Words: Qur'an, Mythology, Qıssa, Reality, Tafsir  

 GİRİŞ 

Kur'ân okunduğu zaman, kıssaların Kur'ân'da önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu 

kıssalar, bir tarih perspektifinden söz ettiği gibi, insanların davranışını da değiştirmeyi 

hedeflemektedir. Kıssalarda insanların yaptığı davranışlar sonucunda, onların nasıl bir 

akibetle karşılaşılacağına dair örnekler sunulmaktadır. 

Kur'ân kıssalarının amacı insanlar için bir takım örnekler sunmaktır. Bu yönüyle 

Kur'ân'da kıssaların tarihi ve mekânı ile ilgili bilgilere yer verilmez. Kıssalarda daha ziyade 

ibretler ve öğütler ön plana çıkar. Zira Kur'ân kıssalarının hedeflerinden biri, insanların bu 

kıssalar üzerinde düşünmeleri ve ibret almalarını sağlamaktır.
1
  

Genellikle erken dönem İslam düşünürleri arasında Kur'an'da geçen kıssaların tarihî 

açıdan gerçek olduğu kabul edilmiştir. Modern dönemlerde öncelikle Batılı orayantalistler, 

Kur'ân kıssalarının tarihî gerçekliğe uymadığını iddia etmiştir. Bundan yola çıkarak 

oryantalistler, Kitab-ı Mukaddes için geliştirilen tenkit yöntemlerinin aynısının Kur'ân'a da 

uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu tutum kıssalara farklı yaklaşım konusunda 

belirleyici unsur olmuştur.
2
 

Erken dönem İslam düşünce tarihinde kıssaların gerçek olduğunun kabul edildiğini 

ifade edebiliriz. Modern dönemde ise, bazı düşünürler kıssalarla ilgili farklı yaklaşımlar 

sergilemiştir. Muhammed Abduh, Ahmed Han, Muhammed Ahmed Halefullah gibi 

düşünürler kıssalar ile ilgili farklı değerlendirmeler yapmıştır. Modern dönemde Kur'ân 

kıssalarının tarihî gerçekleri yansıtmadığını iddia eden ilk düşünürün Muhammed Abduh 

olduğunu söyleyebiliriz.
3
 

                                                           
1
 M. Sait Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş (İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1993), 79. 

2
 Şehmus Demir, Mitoloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 77. 

3
 Muhammed Abduh - Reşit Rıza, Tefsiru’l-Menâr (Kahire: Dâru’l Menâr, 1947), 1: 399. 
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Muhammed Halefullah da Muhammed Abduh'u örnek alarak Kur'ân kıssalarınının 

tarihî gerçekleri anlatmadığını iddia etmiştir. Halefullah'ın Kur'ân kıssaları için mitoloji 

kavramını ilk kullanan kişi olduğunu söyleyebiliriz.
4
 

Bu düşünürlerin ortak noktası kıssaların tarihî gerçekliğini arka plana atmaktır. Bu 

düşünürlere göre Kur'ân'ın amacı tarih bilgisi vermek olmadığı için, kıssaların tarihî 

gerçekliğinden de söz edilemez. 

Bu çalışmamızda bahsi geçen iddialardan yola çıkarak mitoloji ve kıssa kavramları 

çerçevesinde kıssaların tarihî gerçekliğini Ashâb-ı Kehf örneği üzerinden ele almaya 

çalışacağız. Bu açıdan çalışmamızda Batıda ve İslam dünyasında kıssaların tarihî bir 

gerçekliği anlatmadığı yönündeki iddiaları eleştiri konusu yapacağız. Konuyu daha iyi izah 

etmek için araştırmamızın başında mitoloji ve kıssa kavramlarını mukayeseli bir şekilde ele 

almaya çalışacağız. 

 1-MİTOLOJİ KAVRAMI 

Mitoloji, Yunanca kökenli bir kavramdır. Mitoloji, mit (mythos) kelimesine, söz 

anlamına gelen logos ifadesinin eklenmesiyle türetilmiştir. Anlamı itibariyle mit bilimi olarak 

çevirebileceğimiz mitoloji ifadesinde önem arz eden husus, mit kelimesinin ne anlama 

geldiğidir.
5
 Grek asıllı olan mythus maddesinin kök anlamı söz, nutk ve ilk zamanında 

cereyan etmiş olayları anlatmak iken, daha sonra kelimeye negatif anlamlar yüklenmiştir.
6
 

Azra Erhat, “Mitoloji Sözlüğü” adlı eserinde Eski Yunan dilinde “mythos”, “epos” ve 

“logos” sözcüklerinin, söz anlamında kullanıldığını ifade etmiştir.
7
 "Mythos söylenen veya 

duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamına gelir. Ama mythos'a pek güven olmaz, çünkü 

insanlar gördüklerini, duyduklarını anlatırken birçok yalanlarla süslerler. Bu yüzdendir ki 

Herodot gibi bir tarihçi, mythos'a tarihî değeri olmayan güvenilmez söylenti, der. Platon gibi 

bir filozof da mythos'u gerçeklerle ilişkisiz, uydurma, boş ve gülünç bir masal diye tanımlar."
8
 

                                                           
4
 Muhammed Ahmed Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el- ennu’l-Kasası   (Ankara: Ankara Okulu Yayınları), 

205. 
5
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 11, 12. 

6
 Sadık Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Kerim (İzmir: Nil Yayınları, 1993), 1. 

7
 Azra Erhat, Mi oloji  özlüğü (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996), 6. 

8
 Erhat, Mi oloji  özlüğü, 6. 
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"İlkçağlarda masal anlatmak, sözlü gelenekle dilden dile aktarılan efsanelerin 

ozanlarca sürdürülmesi gibi anlamlara gelen mythologein diye bir fiilin varlığından söz edilir. 

Bu fiilden türeyen Mythologia kavramı aynı anlama gönderme yapar.
9
 

Mit'in ne anlama geldiği hususunda üzerinde uzlaşı sağlanan bir tanımından söz etmek 

mümkün değildir. Ancak mitin ön plana çıkan temel özelliği, kutsal olana atıfta bulunmasıdır. 

Mit, kutsal bir öykü olarak evrenin yaratılmasını konu edinir.
10

 Mit bir öyküdür. Mit denince 

çoğu kişinin aklına öncelikle eski Yunan ve Roma Tanrılarının ve kahramanlıklarının hikâyesi 

gelir.
11

  

Mitolojiler, bir başlangıçlar tarihidir. Mitolojiler, dünyanın, hayvanların, bitkilerin ve 

insanların menşeini anlatır. Aynı zamanda mitolojiler, insanların ölümlü olduğunu anlatan, 

insanların toplumsal yanı olan varlık olduğuna dair bilgiler veren ve bütün eski olayları 

anlatan bir anlatım şeklidir.
12

 

"Mit bir yaratılış öyküsüdür. Bu öykülerde bir şeyin nasıl var olduğu anlatılır. Bu 

oluşumu veya yaratılışı gerçekleştirenler ise doğaüstü varlıklardır."
13

 Mitolojide önem arz 

eden hususlardan biri de mitlerin muhtevasıdır. Oluş, yaratılış, menşe mitolojinin temel 

konusudur. Zira her mitoloji varlığın, varlık aşamasına gelme sürecini anlatmaya çalışır.
14

 

Mitolojilerin muhteva bakımından genel olarak benzer konuları içerdiklerini söylemek 

mümkündür. Söz gelimi mitolojilerde ilk ana ve babanın yeryüzünün Tanrıları olduğu, 

Tanrıların insanları ağaç, kaya, bitki, çamur gibi unsurlardan yarattığı gibi konular ele alınır. 

Tufan, ölümden sonra diriliş, canavarları öldüren Tanrıların çocukları olan kahramanlar  genel 

olarak mitlerin ortak konularıdır.
15

 

 2-MİTOLOJİLERİN GERÇEKLİĞİ SORUNU 

Mitlerin gerçek olup olmadığı hususu sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Bu hususta 

mitlerin gerçekliğe tekabül ettiğinin savunanlar olduğu gibi, onların bütünüyle uydurma 

masallar olduğunu ifade edenler de olmuştur.
16

 

                                                           
9
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 12. 

10
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 12, 13. 

11
 Robert Alan Segal, Mit (Ankara: Dost Yayınları, 2012), 13. 

12
 Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Keri , 2. 

13
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 13. 

14
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 17. 

15
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 22. 

16
 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 20. 
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Mitlerin doğuşu ile ilgili ilk görüş belirten kişi Yunan Filozofu Evhemeros'tur. 

Evhemeros, halk tarafından uydurulmuş olan mitlerin gerçeklik boyutu olduğuna inanıyordu. 

Ona göre mitlerdeki Tanrılarda, eski dönemlerde yaşamış önde gelen şahsiyetlerin fazilet ve 

kötülüklerinin bir yansıması bulunmaktaydı. Buna göre mitlerdeki Tanrılar, halkın hayranlık 

duyarak Tanrılaştırdıkları şahsiyetlerdi. Bu görüş ilk Hıristiynalarca da kabul edildi ve 

Hıristiyanlığın yayılmasında bir argüman olarak kabul edildi.
17

 

Mircai Eliade'ye göre mit, gerçek ve kutsal bir nitelik taşıdığı için ibretlik hale gelir. 

Bu nedenle yenilenebilir bir şekle bürünür; çünkü bütün insan eylemleri için bir model işlevi 

görür ve tam bu nedenle, insan eylemini gerçekleştirme işlevi görür.
18

 

Yine Mircai Eliade'ye göre mit, kesin gerçekliği ifade eder. Mit, insanların adet ve 

inançlarının temelini ifade eder. Bu açıdan bakıldığında mit, masaldan ayrılmakta ve tecrübe 

edilmiş, bir araya getirilmiş bir hakikate göndermede bulunmaktadır.
19

  

"Kimi ilim adamları miti; gerçek dışı, tarih dışı ve tamamen uydurma masal şeklinde 

tanımlayıp, mitlerin ilkel insanların derinliği olmayan masalları yahut bilgisiz insanların hayal 

mahsulü hurafeleri olduklarını ifade eder."
20

  

E. B. Tylor'a göre, bilim miti lüzımsuz kıdığı gibi, aynı zamanda miti kabul edilemez 

görür. Zira bilimin ve mitin açıklamaları uyuşmaz. Bunun asıl nedeni, ikisinin de aynı olaylar 

için doğrudan açıklamalar yapıyor olmalarıdır.
21

 

"17. yüzyıldaki bazı bilginlerin düşüncelerine göre mitler, dinî geleneklerin şekil 

değiştirmiş halidir. Aydınlanma döneminin Fransız rasyonalistleri ise, mitleri hurafe ile 

eşdeğer kabul edip, reddettiler."
22

 

 3-KISSA KAVRAMI 

Kıssa kelimesi, (قصص) k-s-s kökünden türemiş olup, çoğulu kısastır. Buna göre kıssas, 

kıssalar anlamındadır.
23

 Kıssa, Arapçada haber anlamına gelirken, kasas, anlatılan haber 

                                                           
17

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 13. 
18

 Mircea Eliade, Mitler, Rüyalar ve Gizemler (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2017), 22. 
19

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 20. 
20

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 21. 
21

 Segal, Mit, 31. 
22

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 14. 
23

 Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.), 
“Kasasa”, 4/519. 



 

6 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

anlamına gelir.
24

 Kasas (القصص), araştırılan haber anlamına da gelir.
25

  Şu âyette bu anlamda 

kullanılmıştır. ( 
 
".İşte bunlar gerçek haberlerdir " (ِانَّ ٰىَذا ََلَُو اْلَقَصُص اْلَْق 

26
 

Kassa ( ََّقص)  fiili kesmek veya makasla kesmek anlamlarına gelir.
27

 Yine Kassa ( ََّقص)  

fiili beyan etme anlamına gelir. ( ََِنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك َاْحَسَن اْلَقَصص) "Sana kıssaların en güzelini 

anlatıyoruz."
28

 Yani sana bu beyanı açıklıyoruz.
 29

 

Arapçada (َقَصْصت الشيء) cümlesi bir şeyin izini takip etmek anlamına gelir.
 30

 Şu 

âyette bu anlamda kullanılmıştır: ( يوِ  ُقصِّ  َوقَاَلْت ِِلُْخِتوِ  ) "Annesi Musa'nın ablasına: Onun izini 

takip et, dedi."
31

 

Kıssa, bir şeyi birine bildirmek anlamında kullanılmıştır. Şu âyette bu anlamda 

kullanılmıştır: ( ِ ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك نَ َباَُىْم ِِبْلَّْق) "Biz sana onların haberlerini gerçek olarak 

anlatıyoruz"
32

 

Sonuç olarak kıssa haber, araştırılan haber, iz sürmek, takip etmek, kesmek gibi bazı 

anlamlara gelmektedir. 

 “Kıssayı geçmişte olmuş bir olayı, daha sonra gelecek insanlara, ders alınacak kısmını 

aktarmak şeklinde ifade edilebilir.”
33

 

Kıssaların temel amacı tarihî ve ibretli olayların izini sürmek ve bunlarla ilgili bilgiler 

vermektir. Kıssalarda amaç tarihi bilgi vermek olmadığı için genellikle kıssalarda zaman, 

mekân ve olayların tarihine yer verilmez. Kıssalarla insanların ibret almaları ve hidâyete 

ulaşmaları amaçlanır.
 
 

                                                           
24

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/519. 
25

 Râgıb İsfahânî, el-Müfre â  fî Garîbi’l-Kur‘ân, (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2005), “Kasasa”, 405. 
26

 Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin, Kur’ân-ı Keri  Meâli (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009), Âl-i İmrân 3/62. 
27

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/518. 
28

 Yûsuf 12/3. 
29

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/518. 
30

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/518. 
31

 el-Kasas 28/11. 
32

 el-Kehf 18/13. 
33

 Remzi Kaya, “Kur’ân-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri”, Ulu ağ Üniversi esi İlahiya   akül esi Dergisi 11/2 
(2022), 33. 
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 4-MİTOLOJİ VE KISSA KAVRAMLARIN MUKAYESESİ 

Mitolojiler ve kıssalar konu ve içerik bakımından kısmen benzer özelliklere sahip olsa 

da birçok açıdan birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Mit, temel olarak kutsal evrenin 

yaratılmasını kutsal bir öykü olarak anlatır.
34

 Kıssalarda ise, genellikle ibret alınması istenen 

tarihî gerçekliği olan olayları anlatılır. 

"Mit bir yaratılış öyküsüdür. Bu öykülerde bir şeyin nasıl var olduğu anlatılır. Bu 

oluşumu veya yaratılışı gerçekleştirenler ise doğaüstü varlıklardır."
35

 Halkbilimcilere göre 

mit, dünyanın yaratılışını anlatır. Mitin ana karakterleri Tanrılar ve yarı Tanrılardır.
36

 

Mitoloji, bir öyküdür. Bu öyküde Tanrılar ve doğaüstü varlıklar anlatılır. Mit, hakikatten söz 

eden uydurma bir açıklamadır.
37

 Mitolojide önemli ölçüde gizeme yer verilir. Mitlerde insan 

merkezde değildir. Mitlerin merkezinde gizemli bir dünyanın varlığı söz konusudur. Daha 

önce görülmemiş olaylar, Tanrılara veya şeytanlara isnad edilerek açıklanır.
38

 

Kıssalarda her şeyi yaratanın, tek olan Allah olduğu anlatılır. Kıssalarda Tanrı, yarı 

Tanrı ve şeytanların her hangi bir hükmü yoktur. Kıssalarada tek ilah anlayışı vardır ve her 

şeyi yaratan ve idare eden odur. 

Mitoloji, gerçekleri aklın alamayacağı bir biçimde yansıtan bir yapıya sahiptir. 

Mitoloji, varlığın oluşumunu, ilkel toplumun var oluş sürecini ve kaosu kosmosa dönüştüren 

mutlak gücün öyküsüdür.
39

 Yaratılış, oluş ve menşe mitolojinin temel konusudur.
40

 Mit, 

kozmogoniyi konu edinir. Zira mit açısından en önemli konu budur.
41

 

Kıssalarda anlatılan olaylar da bazen insan aklının sınırlarını aşan konulardır. Bu tür 

konular İslam literatüründe mucize olarak adlandırılır. Mucize doğa olaylarına muhalif olarak 

meydana gelen olağan üstü olaylardır. Mucizeler sadece Allah'ın iradesiyle meydana gelir. 

Kıssalar, konuları ve kısımları itibariyle mitolojilerden farklıdır. Mahiyetleri itibariyle 

kıssalar kısımlarını şöyle ifade edebiliriz: 

a-Tarihî kıssalar: "Âdem ve iki oğlu, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshak, 

Ya„kūb, Yûsuf, Şuayb, Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Yûnus, Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ gibi 

                                                           
34

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 12, 13. 
35

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 13. 
36

 Segal, Mit, 14. 
37

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 16. 
38

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 17. 
39

 Füzuli Bayat, Mi olojiye giriş (Çorum: Karam Yayınları, 2005), 4, 5. 
40

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 17. 
41

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 18. 
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peygamberlerin kıssalarıdır. Bunlardan özellikle Yûsuf, Âdem, Mûsâ ve Îsâ‟ya ait olanlar 

geniş yer tutar. Bazı şahsiyetler ve hadiselere dair kıssalar da bu kategoriye girer. Üzeyir, 

Lokmân, Zülkarneyn, Firavun, Nemrûd, Kârûn, Ashâb-ı Kehf, Ashâbü‟l-karye, Ashâbü‟l-fîl, 

Ashâbü‟l-uhdûd gibi."
42

 

b-Kur'ân‟ın nüzûlü sırasında meydana gelen olaylar: "Kur'ân‟da bu olaylar da kıssa 

formunda anlatılmıştır: İsrâ, Mi„rac, Hicret, Ahzâb, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, Hamrâü‟l-

esed, Tebük savaşları ve seferleri, Bey„atürrıdvân ve Hudeybiye Antlaşması gibi."
43

 

c-Gaybî kıssalar: "Bunlar yedi ayrı sûrede anlatılan Âdem‟in yaratılışı kıssasıyla 

kıyamet sahneleri, âhiret, cennet, cehennem, buralara girecek olanların durumu ve haberleri 

olup ibret için kıssa formunda anlatılmıştır."
44

 

Görüldüğü gibi mitolojiler daha çok yaratışı konu edinir ve daha ziyade gizemli 

varlıkları konu edinir. Oysa kıssalar bazen olağan üstü özelliği olan bir olay veya örnek 

alınması gereken bir olayı konu edinir. Kıssalardaki olağanüstü olaylar mucizevî olaylar 

şekilinde yer alır. Genel olarak mitolojilerin gerçeklikten uzak olduğunu söylemek 

mümkündür. Kur'ân kıssalarının ise tarihî gerçekleri ele almıştır. 

 5-KISSALARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER 

Kur'ân kıssalarının gerçek olup olmadığı hususu, modern dönemde çokça tartışılmıştır. 

Batı dünyasında  öncelikle Kitab-ı Mukaddeste mitolojik unsurların bulunup bulunmadığı 

hususu tartışma konusu yapılmıştır. Oryantalistler aynı tartışmayı Kur'ân için de gündeme 

getirmiştir. 

 Kur'ân kıssalarının gerçekliği hususu, erken dönemde İslam dünyasında tartışılan bir 

konu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Modern dönemde Muhammed Abduh ile birlikte 

Kur'ân kıssalarının gerçekliği tartışma konusu olmuştur. Kur'ân'ın mitolojik unsurlar 

içerdiğini mit (usture) ifadesini kullanarak dile getiren ilk şahıs, Halefullah olmuştur.  

Bu kısımda Kur'ân kıssaları ile ilgili bazı eleştirel konuları ele almaya çalışacağız. 

Kur'ân kıssalarının büyük oranda oryantalistlerin etkisiyle tartışma konusu yapıldığını 

söylemek mümkündür. Bundan dolayı öncelikle Batıda kıssalarla ilgili eleştirileri ele almaya 

çalışacağız. 

                                                           
42

 İdris Şengül, “Kıssa”, Türkiye Diyane  Vakfı İslâ   nsiklope isi, ts. (Erişim 08 Mart 2021). 
43

 Şengül, “Kıssa”. 
44

 Şengül, “Kıssa”. 
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 a-Batı Dünyasında Kıssaların Eleştirisi 

Batı dünyasında Kur'ân kıssalarının gerçekliği ile ilgili bir takım iddialar ortaya 

atılmıştır. Batıda öncelikle Kitab-ı Mukaddes'te mitolojik unsurların bulunup bulunmadığı 

konusu tartışılmıştır. 

Batıda ortaçağ sonrası dönemde Kitab-ı Mukaddes yorumu alanında yeni yöntem 

arayışları ortaya çıkmıştır. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren kutsal metin kritisizmi ifade 

edilmeye başlanmıştır. Bu durum daha sonra Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan 

arındırılması düşüncesini meydana getirmiştir.
45

 

İlk Hıristiyan ilahiyatçılar İncil'de mitin var olduğunu yadsımışlardır.
46

 Ancak 

mitolojik unsurların bol miktarda İncil'de bulunduğu bir gerçektir.
47

 Yahudî ve Akdeniz 

menşeli figürler ve ibadetler çok erken dönemde Hıristiyanlık tarafından benimsenmiş ve 

kendi inanç dünyasına dahil edilmiştir.
48

 

Batıda Reformasyon ve sonrası gelişmeler, Kitab-ı Mukaddes'in metin kritiğine tabi 

tutulması çabasının oluşumunu sağlamıştır. Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan 

arındırılması çabası, kutsal metin kritisizminin bir parçası ve devamı olarak gündeme 

gelmiştir.
49

 

Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan arındırılması çabasının Bultmann ile 

başladığını ifade etmek mümkündür. "İncil tahlillerinde yeni bir tarz geliştirmiş olan 

Bultmann, İncillerin mitolojik anlatım ve fikirler kapsadığını açık yüreklilikle söyleyerek, 

bunu benimser."
50

 

 Bultmann, mitolojiden uzaklaşmayı savunmuştur. Bultmann'a göre, olaylara tabiat 

üstü güçlerin müdahalede bulunması, olağanüstü güçlerin insan yaşamına müdahale etmesi, 

insanın şeytan tarafından baştan çıkarılması, kötü ruhlarca yönlendirilmesi ve mucize gibi 

konuların tamamı mitolojik konulardır.
51

 

                                                           
45

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 11. 
46

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 41. 
47

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 42. 
48

 Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Keri , 70. 
49

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 53. 
50

 Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Keri , 94. 
51

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 54. 
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Modern insanların düşünce yapısı bilimle şekillendiği için modern insan için mitolojik 

unsurlarla dolu olan Kitab-ı Mukaddes'in kabul edilmesi mümkün görünmemiştir.
52

 

Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan arındırılması çabasının temel nedeni, 

Kitab-ı Mukaddes'i modern insanların anlayacağı bir yapıya kavuşturmaktır. Buna göre Kitab-

ı Mukaddes'te geçen mitolojik unsurların elden geçirilmesi, anlamlandırılması ve inanılır bir 

hale getirilmesi gerekir. Bunun içinde Kitab-ı Mukaddes'teki mucizevi unsurların, öte 

dünyayla ilgili bilgilerin ve bu çerçevede sayılabilecek mitolojik unsurların sembolik anlatım 

kapsamına dahil edilerek gerçek varlıklarının olmadığı sonucunu beraberinde getirmiştir.
53

 

"Kitab-ı Mukaddes ile ilgili yapılan çalışmalarla birlikte batılı bazı düşünürlerin ve  

oryantalistlerin, Hırisyan reformasyon sürecinde ve sonrasında yaşadığı tecrübeden hareketle  

İslam dininin kutsal kitabı ve birincil kaynağı konumumda  bulunan Kur'ân'ı, Kitab-ı 

Mukaddes  statüsüne  indirgeyerek, Kitab-ı Mukaddes için geliştirilen tenkit yöntemlerinin 

aynısının Kur'ân'a da uygulanması gerektiğini ifade etmeleri de kıssalara farklı yaklaşımında 

belirleyici unsurlardan biri olmuştur."
54

 

Kimi batılı düşünürler, Kur'ân'da akla ve bilime aykırı unsurların olduğunu ifade 

etmiştir. Sir William ve Ernest Renan gibi düşünürler İslam'ın yapısında bir geriliğin 

olduğunu savunmuştur.
55

 

Bu yaklaşım sahiplerinin en çok üzerinde durduğu konu tarihî unsurların yer aldığı 

kıssalar konusu olmuştur. Kıssalardan yola çıkarak Kur'ân'da tarihi tutarsızlıklar olduğunu 

savunmuşlardır. 

Batılı düşünürler, kıssalar bağlamında Kur'ân'ın kaynağının Kitab-ı Mukaddes 

olduğunu savunmuştur. Bu yolla 18 yüzyılda Kitab-ı Mukaddes için gündeme gelen tenkid 

yöntemi Kur'ân'a da uygulanmak istenmiştir.
56

 

Kur'ân için kaynak arama girişimleri Hz. Peygamber döneminde başlamış ve sonraki 

dönemlerde devam etmiştir. Kur'ân kıssalarının Kitab-ı Mukaddesten, Yahudî ve Hıristiyan 

                                                           
52

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 58. 
53

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 61. 
54

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 77. 
55

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 77. 
56

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 79, 80. 
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çevrelerden alınarak oluşturulduğu düşüncesi, ortaçağ ve sonrasında Batıda onaylanan bir 

düşüncedir.
57

 

Modern dönemde bazı oryantalistler Kur'ân'daki kıssaların Kitab-ı Mukaddes'te 

anlatılan kıssalar arasında bir paralellik olduğunu dolayısıyla bu kıssaların Kitab-ı 

Mukaddes'ten alınmış olduğunu savunmuştur.
58

  

Paul Casanova'ya göre dünyanın sonunun yakın olduğu yönündeki düşünceler 

konusunda Hz. Peygamber, bir kısım Hıristiyan mezheplerinin etkisinde kalmıştır. Daha sonra 

bu yöndeki düşüncelerin Kur'ân'dan çıkarıldığını iddia etmiştir.
59

 

Batılı düşünürler Kur'ân kıssalarını inkâr yoluna gitmiştir. Söz gelimi W. Montgemery 

Watt, miraç kıssasıyla ilgili Weil'den bir görüş aktarmıştır. Buna göre miraç hadisesi sadece 

bir rüya veya görüntüden ibaretti. Watt da bu görüşe katıldığını ifade etmiştir.
60

 

Rudi Paret, Kur'ân kıssalarını şöyle inkâr etmiştir: " Vakıa, (Hz.) Muhammed çok Eski 

Ahit kıssalarına, özellikle Nuh ve Tufan kıssasına, Lut ve kavminin helak oluşu kıssasına ve 

Musa ile Firavun kıssasına başvurmuş ve bunları Vahiy Tarihi'nin erken döneminden diğer 

örneklerle insicam içerisinde- nesilden nesile, kavimden kavime tekerrür eden bir ilahi azap 

modeli geliştirmek amacıyla kullanmıştır. Bu esnada Eski Ahit kahramanları asli 

hüviyetlerinden epey bir bölümünü yitirmişlerdir. Nuh, Lut ve Musa, Muhammed'in kendi 

şahsının birer numunesi haline gelmişlerdir. Onların karşıtları, yani Nuh ve Lut'un kavimleri, 

Firavun ve Mısırlılar ise Muhammed'in çağdaşı müşrik Mekkeliler'in rolünü üstlenmişlerdir. 

Müstakil bir sürede bütün tafsilatıyla işlenen tek Eski Ahit kıssası durumundaki Yusuf 

kıssasında bile, tipik İslamî ibretçi ve irşadcı anlatım karakteri taşıyan bölümler serpiştirilmiş 

durumdadır. Eğer biz salt hissî açıdan Kitab-ı Mukaddes'teki orijinal anlatıma daha yüksek bir 

mertebe tanıyorsak bu doğaldır. Aslını söylemek gerekirse, Kur'anî anlatımdan edebî açıdan 

birşey ummak zaittir. Ancak Kur'an'ı sadece böyle edebî bir bakış açısıyla değerlendirecek 

olursak, ona karşı: ciddi haksızlık etmiş oluruz. Muhammed, Kitab-ı Mukaddes'teki 

malzemeyi iktibas ederken, Eski Ahit yazarlarının edebî hikâyeciliğiyle rekabet etmek gibi bir 

amaç taşımıyordu. Onun için birinci derecede söz konusu olan içerikti. O, nesillerce rivayet 

edilegelen, bildiği hikâyeleri inançsız kavmini yaklaşan bir helake karşı uyarmak ve küçük bir 

topluluk olan bağlılarını yüreklendirmek amacıyla kullanıyordu. Bu kıssalar onun 

                                                           
57

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 81. 
58

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 82. 
59

 W. Montgomery Watt, Kur’ân’a Giriş (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006), 67, 68. 
60

 Watt, Kur’ân’a Giriş, 66. 



 

12 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

dönemindeki bu renkliliğe ne kadar uyarlanabildi; önceki peygamberlerin yaşadıkları ortam, 

dönemin Mekke'sinde kendisine düşen tarihi role ne derece uygun düştü ve yine aynı "vahiy 

tarihi eksenli oluşum süreci" modeli orada ne denli bariz tezahür ettiyse, ona ve davasına o 

ölçüde yararlı olmuştur. Kur'an'ın Eski Ahit malzemelerini şematize edişinden, bu açıdan 

oldukça olumlu bir yön çıkarılabilir. Edebî nitelik meselesine gelince; bu Muhammed'in 

aktardığı kıssaların değerlendirilmesinde asla ölçüt olmamalıdır."
61

 

Batı dünyasında Kur'ân'daki kıssalara yapılan eleştiriler, bu kıssaların başka 

kaynaklardan alındığı ve tarihî gerçeğe uymağı yönündedir. Oysa Kur'ân kıssaları, vahiy 

mahsulü olup, herhangi bir kaynaktan rivayet edilmemiştir. Kitab-ı Mukaddeste benzer 

kıssaların anlatılmış olması bu durumu değiştirmez. Esasen farklı kaynaklarda bu kıssaların 

farklı versiyonlarının bulunması, kıssaların tarihî gerçekliğine vurgu yapmaktadır.  

 b-İslam Dünyasında Kıssaların Eleştirilmesi 

 "Batıda meydana gelen kutsal Metin kritisizmi ve bunun devamı niteliğinde olan 

Kitab-ı Mukaddes'i mitolojik unsurlardan arındırma çabalarının İslam dünyasına ve Kur'ân 

yorumuna yansıması özellikle kıssalar alanında görülmüştür. Bu çerçevede İslam dünyasında 

özellikle 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılda Kur'ân kıssalarını ve bu kısalardan bazılarını 

farklı bir yaklaşımla ele almayı ve yorumlamayı öneren çeşitli ilim adamları olmuştur. Bu 

yaklaşımlarla Kur'ân kıssalarında anlatılan olayların meydana geldiği ve tarihle mutabakat 

içerisinde olduğu şeklinde bilinen geleneksel yaklaşım sorgulanmaya başlanmıştır. 

Dolayısıyla kıssalar ekseninde anlatılan olayların vuku bulmamış olabileceği veya vuku 

olmuş olsa bile Kur'ân'da olduğundan farklı şekillerde anlatılabileceği gibi yakşımlar 

gündeme getirilmiştir."
62

 

 Modern dönemde Muhammed Abduh. (ö.1905), Kur'ân kıssalarının gerçekliğini 

sorgulama konusunda öncülük etmiştir. Nerdeyse kendisinden sonraki bütün düşünce 

akımlarını etkileyen Muhammed Abduh, kıssalarla ilgili oldukça dikkat çekici fikirler ileri 

sürmüştür.
63

 

 Muhammed Abduh bu konudaki görüşünü şöyle ifade eder: "Açıktır ki Kur'ân'da 

zikredilen kıssalarda, insanlara anlatılan şeylerin tamamının doğru olması gerekmez."
64

 

                                                           
61

 Rudi Paret, Kur’ân üzerine  akaleler, çev. Ömer Özsoy (Ankara: Bilgi Vakfi Yayınları, 1995), 97, 98. 
62

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 72. 
63

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 99. 
64

 Abduh - Rıza, Tefsiru’l-Menâr, 1: 399. 
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Abduh'a göre, Bakara sûresinin 102. âyetinde sihirden söz edilmiş olması, insanların sihir 

konusundaki inanç ve düşüncelerinin ispat edilmesi anlamına gelmez.
65

 

 Abduh'a göre, Kur'ân'da kıssalara öğüt ve ibret amacıyla yer verilmiştir. Kıssalara tarih 

bilgisi vermek veya geçmiş toplumlar hakkındaki haberlere inanılması için yer verilmemiştir. 

Bu nedenle, doğru olmasa bile muhataplarınca kullanılan ifade ve tabirlere yer verildiği 

olmuştur.
66

  

 Abduh, çoğunlukla olağanüstü boyutu olan kıssaları temsilî anlatım şeklinde 

yorumlama yoluna gitmiştir. Böylece mucizevî boyutu olan kıssaları yorumlayarak, olağan bir 

durum olmadığı sonucuna varmaya çalışmıştır. Abduh'un kıssaların gerçekliğin sorgulayan, 

bazı kıssaların tarihî gerçekliğinin olmayabileceğini veya temsilî olabileceğini ifade eden 

yaklaşımın mucize problemiyle yakından ilişkili olduğunu ifade etmek mümkündür.
67

 

 Klasik İslam modernizminin Hindistan kanadının önemli temsilcisi konumunda 

bulunan ve Abduh'un çağdaşı sayılan Ahmet Han da kıssaların gerçekliğini inkâr yoluna 

gitmiştir. Ahmet Han (ö. 1897) da Kur'ân kıssalarının tarihi gerçekliği uymayabileceği 

düşüncesindedir.
68

 

 Söz gelimi Ahmet Han, Hz. Adem'in cennetten çıkarılmasına ilişkin kıssanın 

metaforik olduğunu ifade etmiştir. Onan göre Hz. Adem, gerçek bir şahsiyeti değil, insan 

tabiatını temsil ettiği için Adem adında bir şahıstan söz edilemez.
69

 

 Ahmet Han, evrenin belli bir sistem içerisinde işlediğini ve bu sistemin dışında bir 

olayın, başka bir ifadeyle olağan üstü bir olayın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını 

savunur. Bu nedenle mucize kavramını bütünüyle reddeder. Kurân'daki mucizevî kıssaları 

yorumlayarak bunların olağan üstü boyutunun olmadığını savunur.
70

 

 Muhammed Ahmet Halefullah, Kurân kıssalarının gerçekliğini inkâr eden 

düşünürlerden biridir. Halefullah, bu konuda şöyle görüş belirtmiştir: "Kur'ân'ın tarihsel 

bilgilere işaret etmekteki amacı, öğüt ve ibret vermektir. Yani Kur'ân bu bilgileri tarihsel 

çerçeveden çıkartıp dinî çerçeveye oturtulmuştur. Bunun anlamı şudur: Tarihsel bilgiler 

olması dolayısıyla bu bilgilere; dinin bir bölümü veya onu oluşturan bir unsur olarak itibar 

                                                           
65

 Abduh - Rıza, Tefsiru’l-Menâr, 1: 399. 
66

 Abduh - Rıza, Tefsiru’l-Menâr, 399. 
67

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 101. 
68

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 102. 
69

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 102. 
70

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 103. 
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edilemez. Mademki Kur'ân'ın amacı bu değildir; o halde bu bilgilerin tarihsel değeri, Kur'ân'ın 

gözettiği bir durum da değildir."
71

 

 Halefullah'a göre, öğüt, ibret ve hidayetin hedeflendiği Kurân kıssslarında 

anlatılanların tarihsel bilgi olması şart değildir.
72

 

 Halefullah, Kur'ân kıssaları için mitoloji kavramını ilk kullanan kişidir. Halfullah bunu 

şöyle açıklar: "Mitolojik (ustûrî) kıssada, edebî öğeler bir bütün olarak kıssada bulunur. Bu 

yüzden buradaki edebî eylem, Kur'ân kıssalarının bundan önceki iki türünden bazı açılardan 

farklı olabilir."
73

 

 Halefullah'a göre Kur'ân kıssalarıyla ilgili problemin bir boyutu Kur'ân'da tarihsel 

hataları bulunduğuna dair iddialardır. Bu Mülümanlar ve gayri Müslimler arasında sürekli bir 

tartışma konusu olmuştur. Müslümanlar Kur'ân'da tarihsel hata olduğunu reddediyorlar. Buna 

göre Kur'ân'da anlatılanlar gerçek, diğerleri ise gerçek değildir. Tarih Kur'ân'a hükmedemez. 

Gayri müslümler ise bilimi ve bilimin ulaştığı sonuçları ileri sürerek Kur'ân'da bilimsel hata 

olduğunu iddia ediyorlar.
74

 

 Mustafa Öztürk de Kur'ân'daki kıssaların tarihi gerçekleri anlatmadığı yönünde görüş 

belirtmiştir. Kur'ân'daki tarihi olaylar dinî-ahlakî mesaj vermek için tağyir edilmiştir. Böylece 

geçmişte meydana gelen olaylar özgünlüklerini kaybetmiştir.
75

 

 Mustafa Öztürk, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır: "Önceki asırlarda yaşamış 

olan Müslümanların Kur'an algısına göre Kur'an'ın her bir ayeti, her bir ifadesi bir hakikati 

bildirmektedir, dolayısıyla hakikat olmayan hiçbir şey Kur'an'da yer alamaz. Bu sebeple böyle 

bir algıya sahip olan ilim adamlarının Kur'an kıssalarının tarihsel gerçekliğe uygun olup 

olmadığını tartışmaya açmamış olmalarını doğal karşılamak gerekir. Ancak 19. yüzyıldan 

itibaren Batı'da yapılan Kitab-ı Mukaddes araştırmalarında varılan bir takım sonuçların, bazı 

Müslüman ilim adamlarının Kur'an-ı Kerim algısını etkilemeye başlamasıyla birlikte, Kur'an 

kıssalarının tarihsel gerçekliği de tartışılmaya başlanmıştır."
76

 

  "Öyle anlaşılmaktadır ki, modernist Müslüman ilim adamlarının, Kur'an kıssalarının 

mitoloji kökenli olabileceğini ifade etmelerinin arkasında yatan en önemli sebep, bu 
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 Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el-Fennu’l-Kasası  , 76. 
72

 Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el- ennu’l-Kasası  , 94. 
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kıssalarda anlatılan mucizevi olayların rasyonalist bir mantıkla izah edilmesinin 

imkansızlığıdır. Zira modernist düşünce yapısına sahip Müslüman ilim adamları nezdinde, 

izah edilmesi en zor olan konu, mucize konusudur. Bu konu, ya bu mucizeleri, bir takım aşırı 

ve zorlama yorumlarla sıradan olaylar gibi göstermek yoluyla ya da bu tabiatüstü anlatımların 

aslında gerçekliğinin olmadığını, sadece mitoloji kaynaklı edebi anlatımlar olduğunu 

söyleyerek aşılmaya çalışılmıştır."
77

 

 Mucizevî olaylar olağanüstü olaylar olup, tabiatta her zaman geçerli olan kanunlarını 

dışına çıkan bir yapı arz eder. Bu durum bu olayların akıl ile tam olarak anlaşılmasını 

zorlaştırır. Modern düşünürler bundan hareketle mucizevi olayları bazı tabiat olayları ile 

yorumlamaya veya inkâr etme yoluna gitmiştir.  

 Genel olarak bilimsel bilginin sabit ve değişemez olduğu yönündeki düşünce ve 

teoriler, Kur'ân kıssalarının inkâr edilmesi sonucunu doğurmuştur. Oysa bilimsel teori ve 

düşünceler kesin ve değişmez olmayıp, zamanla yanlışlanabilmektedir. Geçmişte kesin olarak 

kabul edilen bilimsel terorilerin zamanla yanlışlanması, bilimsel teorilerin zaman içinde 

yanlışlanma ihtimalini artırmaktadır. Bu yönüyle bilimin ortaya koyduğu bazı teori ve 

verilerin gerçeğe dair bir tahmin olarak algılanabileceğini ifade edebiliriz.
78

 

 Bilimsel bilginin kesinliği ifade etmesinden yola çıkarak, bilimi ön plana alarak  

Kur'ân kıssalarının inkâr edilmesinin doğru bir sonuç ortaya koymayacağı açıktır. Bilimin 

dayandığı temellerin kaygan olması ve bilimsel verilerin yanlışlanma ihtimalinin olması 

dolayısıyla, bilimle kısssaların çatıştığı yerde bilimi tercih etmenin de anlamı kalmamaktadır. 

Bu durumda bilimi kullanarak kıssalarla ilgili, kıssaların inkârına varacak düzeyde yorumlar 

yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

 6-ASHAB-I KEHF KISSASININ GERÇEKLİĞİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR 

 Kur'ân‟da zikredidlen önemli kısslardan biri, Ashâb-ı Kehf kıssasıdır. Erken dönem 

İslam dünyasında Ashâb-ı Kehf kıssasının tarihî gerçekliği olan bir kıssa olarak kabul 

edildiğini ifade edebiliriz. Ancak modern dönemde bazı düşünürler bu kıssanın gerçek 

olmadığı ile ilgili görüşler ortaya koymuştur. 

 Ashâb-ı Kehf kıssasının gerçek olmadığını savunan düşünürlerden biri Ahmed Han'dır 

Ahmet Han Kehf sûresinin 18/9-22. âyetlerinde  anlatılan Ashâb-ı Kehf  kıssasına ilginç bir 
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yorum getirmiştir. Ahmed Han, bir mağaraya kapatıldıktan sonra, Hıristiyan gençlerin 

ölmeksizin asırlar boyu mucizevî bir uykuya daldıkları yönündeki geleneksel izahı red 

etmiştir. Ona göre bu insanlar hakikatte ölmüşlerdi. Havanın nüfuz edemeyeceği bir yerde 

uzanmış bulunan cesetleri mumyalanmış gibiydi. Bu sebeple bir gözleme deliğinden 

bakıldığında hiç zarar görmemiş canlı vücutlar gibi göründüler. Bu yüzden halk onları 

gördüğünde uyuduklarını zannetti.
79

  

 Ahmed Han'ın bakış açısına göre Ashâb-ı Kehf kıssası olağanüstü bir olay veya 

mucizevi bir olay değildir. Bu olay tabii bir olay şeklinde cereyan etmiştir. 

 Ahmed Han'ın mücizevi kıssalar konusundaki tavrı, rasyonel aklı hareket noktası 

olarak kabul etmesi ve dini hakikatin ölçüsünü tabii aklın normlarına indirgeyerek, tabiat 

kurallarına ve akla çelişik görünün her şeyi reddetme yönündedir. Ahmed Han'ın bu tavrı ile 

Batı'daki kutsal metin kritisizmi adıyla gündeme gelen, Kitab-ı Mukaddes'teki mitolojik 

unsurları tasviye etme ile devam eden ve modern insan tarafından kabul edilebilir, makul bir 

metne ulaşmayı hedefleyen çabalar arasında bir paralellikten söz etmek mümkündür.
80

 

 Ashâb-ı Kehf  kıssasının gerçek olmadığını savunan düşünürlerden biri de 

Halefullah'tır. O, bu yöndeki görüşlerini şöyle savunmuştur: "Kur'ân'ın Ashâb-ı Kehf 

konusundaki tutumu, ancak bazen realiteye mutabık olan ve bazen de mutabık olmayan, 

Yahudilere ait sözleri anlatan kişinin tutumundan ibarettir. Bu yüzden realiteye ters düştüğü 

biçimde, bu kıssaya herhangi bir itirazın yöneltilmesi doğru değildir. Çünkü olayın geçek 

yüzünü araştırmak, Kur'ân'daki kıssaların amaçlarından değildir."
81

 

 Halefullah, Ashâb-ı Kehf kıssasının mitolojik bir kıssa olduğunu savunur. Ona göre 

kimi oryantalistlerin Ashâb-ı Kehf kıssasını mitolojik bir kıssa olarak görmesinde bir problem 

yoktur. Zira bu tarz evrensel edebiyatın ve büyük dinlerin tarzıdır.
82

 

 Oryantalistlerin Halefullah'ın kıssalara yaklaşımı konusunda etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira Halefullah, oryantalistlerin Ashâb-ı Kehf ve Hz. Musa kıssası gibi 

kıssalarda çeşitli mitolojiler üzerine bina edilmesine dair iddilalarını kabul ederek, bu 
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mitolojik unsurların Kur'ân'a zarar vermediğini, bilakis Kur'ân'ın böyle bir üsluba sahip 

olmasının bir övünç kaynağı olduğunu ifade etmektedir.
83

 

 Her ne kadar Ahmet Han ve Halefullah, Ashâb-ı Kehf kıssasının tarihi gerçekliğini 

kabul etmese de bize göre bu kıssa gerçektir. Bu düşünürlerin temelde, Ashâb-ı Kehf 

kıssasında bulunan mucizevî unsurlardan dolayı bu kıssayı kabul etmediklerini söylemek 

mümkündür. Nitekim Kur'ân'da Allah, bu kıssanın gerçek ve yaşanmış bir olay olduğunu 

şöyle haber vermiştir.: ( َيٌة ٰاَمُنوا ِبَرّبِِّْم َوزِْدََنُىْم ُىًدى  ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك نَ َباَُىْم ِِبْلَّْقِ  اِن َُّهْم فِ  ت ْ ) "Biz sana 

onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç 

yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık."
84

 

 Nitekim kimi çağdaş düşünürler de bu kıssanın tarihi gerçekliği olan bir kıssa 

olduğunu ifade etmiştir: "Bu doğrultuda bize göre Ashâb-ı Kehf kıssası gerçektir ve 

yaşanmıştır. Zira sûrede kıssanın anlatımına başlandığında, 13. âyetteki “sana onların haberini 

hak ile anlatacağız ( َباَُىْم ِِبْلَّْق ِ ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك ن َ  ) ifadesindeki “hak ile ( ِ ِِبْلَّْق) kısmını birçok 

müfessir gibi “gerçek/doğru” olarak anlıyor ve kabul ediyoruz. Ayrıca Salâh Hâlidî'nin de 

belirttiği gibi, kıssanın “hak” olarak nitelenmesi, okuyucu ve araştırmacıların Allah'ın gerçek 

ve doğru kelâmı ile yetinip isrâliyyât ve mitoloji içeren kaynaklara başvurmamaları yönünde 

bir çağrı olsa gerektir. Öte yandan âyette yer alan nebe‟ kelimesinin, Kur'ân bağlamında daha 

çok “öncekilerin ve peygamberlerin haberleri” ile “kıyâmet” gibi gerçekleşmiş ve 

gerçekleşmesi kesin hâdise(ler) anlamında kullanılması; yine sûrenin başında Kur'ân'da hiçbir 

eğriliğin bulunmadığının hatırlatması bu anlamı pekiştirir diye düşünüyoruz. Ayrıca gerçek 

olaylardan ibret almanın daha etkili olduğu, muhayyel mesellerin de gerçek mesellerden 

çıkarıldığı husûsu dikkate alındığında; Kur'ân'daki mesellerin gerçek olmasının çok daha 

kuvvetli bir ihtimal olduğu düşünülebilir."
85

 

 7-ASHAB-I KEHF KISSASINDA GEÇEN KAVRAMLAR 

 Kur'ân‟da bir mağaraya sığınan gençleri konu edinen Ashâb-ı Kehf kıssasında ön 

plana üç kavram çıkmaktadır. Kur'ân‟daki bu kıssa okunduğunda, ilgili âyette ashabü'l-kehfi 

ve'r-rakîm ifadesinin geçtiği görülür. 
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 Ashâb-ı Kehf, ifadesinde iki kelime geçtiği için öncelikle bu kelimelerin tahlilini 

yapmaya çalışacağız. Ayrıca rakîm kelimesinin ifade ettiği anlamları açıklamaya çalışacağız. 

Böylece Ashâb-ı Kehf, kıssasının daha anlaşılır hale geleciğini düşünüyoruz. 

a-Ashab Kavramı 

Ashab kelimesi, s-h-b (صحب) kökünden türemiş çoğul bir kelimedir. Sahabe, sahib 

kelimesinin çoğulu iken, ashâh, sahabî kelimesinin çoğuludur.
86

 Ashâb, suhb kelimesinin de 

çoğuludur ve arkadaşlar veya dostlar anlamına gelir.
87

  

Arapçada sahip, dost ve arkadaş anlamına gelir.
88

 Sahip, ister insan veya hayvan, ister 

yer veya zaman olsun başkasından ayrılmayandır.
89

 Yine sahip, çok fazla birlikteliği olan 

kişiye denir. Bir şeye malik veya onda tassarruf etme yetkisine sahip kişiye de sahip denir.
90

 

İsteshebe (اصطحب) fiili, arkadaş olma ve beraber olma anlamına gelir.
91

 

Âyetlerde sahip, arkadaş anlamında kullanılmıştır: (  َمَعَنا َ  " (ِاْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِب۪و َِل ََتَْزْن ِانَّ اّللّٰ

Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber” diyordu."
92 

Âyetlerde ashâb, arkadaşlar anlamında kullanılmıştır. ( أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف

 Yoksa sen, (sadece) Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim " (َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آََيتَِنا َعَجًبا

ibret verici delillerimizden sandın?"
93

 

Sonuçta sahâbe, arkadaş, dost, refik, bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve 

arkadaş olmak gibi farklı anlamlara gelmektedir.
94

 

İslam kültüründe Hz. Peygambere arkadaşlık etmiş kişilere de sahabe veya ashab adı 

verilmiştir. İbnu‟s-Salâh eş-Şehrezûrî (643/1245), hadis ehli arasında Hz. Peygamber'i gören 
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herkesin sahabe kabul edildiğini ifade etmiştir.
95

 Sahâbî “Hz. Peygamber‟e mümin olarak 

erişen ve Müslüman olarak ölen kimse” şeklinde tarif edilmiştir.
96

 

b-Kehf Kavramı 

Kehf kelimesi, k-h-f kökünden türemiş olup, çoğulu kuhuf'tur. Kehf,  dağdaki en geniş 

mağara anlamına gelmektedir. Eğer mağara küçük olursa ona Arapçada ğar adı verilir.
97

 

Kehf, dağda oyulmuş bir ev gibidir. Tekehhefe fiili, dağda mağaranın olması 

anlamındadır. Yine kehf, sığınılan yer veya kişi anlamına gelir.
98

 

 İsfahanî'ye göre kehf,  dağdaki mağara anlamına gelmektedir.
99

 Kur'ân'da bu kelime 

şöyle geçmektedir: ( ًاَْم َحِسْبَت اَنَّ َاْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ۪قيِم َكانُوا ِمْن ٰاََيتَِنا َعَجبا) "Yoksa sen, (sadece) 

Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?"
100

 

Nizâmüddîn en-Nîsâbûrî  de kehf kelimesini, dağdaki geniş mağara şeklinde 

açıklamıştır.
101

 

c-Rakîm Kavramı 

Rakîm kelimesi, re-ke-me kökünden türemiştir. er-Rakîm, kalın hat anlamına gelir. 

Bazılarına göre ise kitabı noktalama anlamına gelir. Şu âyette merkum kelimesi, (  ِكَتاٌب َمْرُقوٌم) " 

O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir."
102

 Her iki anlama göre de 

yorumlanmıştır.
103

 

 Kur'ân'da rakîm kelimesi şöyle geçer: ( اَْم َحِسْبَت اَنَّ َاْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ۪قيِم َكانُوا ِمْن ٰاََيتَِنا

 Yoksa sen, (sadece) Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim ibret verici" (َعَجباً 

delillerimizden sandın?"
104
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 Bazılarına göre, âyetteki rakîm kelimesi yer ismidir.  Kimine göre ise, âyette 

bahsedilen gençlerin adlarının yazıldığı bir taş olup, ona nisbet edilmişlerdir.
105

 Nizâmüddîn 

en-Nîsâbûrî'ye göre rakîm onların köpeklerinin adıdır.
106

  

 Said b. Cübeyr ve Mücahid‟den rivayet edildiğine göre rakîm, taştan ve kurşundan bir 

levhadır. Onda adları yazılıydı ve mağaranın kapısına asılıydı. Bu durumda bu lafız fe‟il 

vezninde olsa da mef‟ul anlamı ifade eder. Bunun örneği şunun gibidir: İnsanlar kendi 

sözlerini dağa yazardı.
107

 

 Süddî‟ye göre, Rakîm onların ayrıldığı köyleridir. Bir başka görüşe göre, bu içinde 

mağara bulunan vadi veya dağ demektir.”
108

 

 8-KUR'ÂN'DA ASHAB-I KEHF KISSASI 

 Kur‟ân‟da zikredilen önemli kıssalardan biri Ashâb-ı Kehf kıssasıdır. Ashâb-ı Kehf, 

Kur'ân‟da bir mağaraya sığınan gençleri konu edinen bir kıssadır. Kur'ân'da Ashâb-ı Kehf 

kıssı, Kehf sûresinde şöyle anlatılmaya başlanır: ( َت اَنَّ َاْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ۪قيِم َكانُوا ِمْن ٰاََيتَِنا اَْم َحِسبْ 

 Yoksa sen, (sadece) Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim ibret verici" (َعَجباً 

delillerimizden sandın?"
109

 

 İbn Kesir bu âyeti şöyle açıklar: "Bu âyet, kısa ve özet olarak mağara ehlinin 

(ashabının) kıssasını haber vermektedir."
110

 

Nizâmüddîn Hasen b. Muhammed b. Hüseyn el-A„rec en-Nîsâbûrî,  bahsi geçen âyeti 

şöyle açıklar: “Ey insan! Sen sadece bu ayetlerimizin mi şaşırtıcı olduğunu sanıyorsun. Öyle 

sanma. Zira bizim tüm âyetlerimiz şaşırtıcıdır.”
 111

 

Müfessirler kehf kelimesini genellikle mağara olarak açıklamıştır. İbn Kesir, kehfi 

şöyle açıklar: "Kehf, burada zikredilen gençlerin sığındıkları dağdaki mağaradır."
112
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Müfessirler rakîm kelimesini farklı şekilde açıklamıştır. Avfî'nin İbn Abbâs'tan 

naklettiğine göre rakîm, Eyle (Kudüs) yakınlarındaki bir vâdînin adıdır. Katâde'ye göre de bu 

bir vadinin adıdır.
113

 

Mücâhid ise, rakîmin onların yaptıkları yapı olduğunu belirtir. Bazıları rakîmin onların 

mağaralarının bulunduğu vâdî olduğunu ifade etmiştir. Abdurrahmân İbn Zeyd b Eslem'e göre 

Rakîm, kitap (kitabe) anlamına gelir.
114

 

 Kur‟ân‟da Ashâb-ı Kehf'in mağaraya sığındıkları şöyle ifade edilir: ( َيُة ِاََل ِاْذ اََوى اْلِفت ْ

لََنا ِمْن اَْمرََِن َرَشداً اْلَكْهِف فَ َقاُلوا َرب َّنََٓا ٰاتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَىيِّْئ  ) " Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı 

da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şudurumda bize 

kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” demişlerdi."
115

 

 Allah'ın onları uykuya daldırdığı ve yıllarca uyuyakaldıklarını Kur'ân'da şöyle 

anlatılır:
116

 ( 
 
 Bunun üzerine biz de nice yıllar onların " (َفَضَربْ َنا َعلَٰٓى ٰاَذاِِنِْم ِف اْلَكْهِف ِس۪ننَي َعَددًا

kulaklarını (dış dünyaya) kapattık (Onları uyuttuk)."
117

 ( ْلِْْزبَ نْيِ َاْحٰصى ِلَما لَِبثَُٓوا ُُثَّ بَ َعثْ َناُىْم لِنَ ْعَلَم َاي  ا

 
 
 Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap " (اََمدًا

ettiğini bilelim."
118

  

 Kur'ân'da Allah, bu kıssanın gerçek ve yaşanmış bir olay olduğunu şöyle haber verir: 

( َيٌة ٰاَمُنوا ِبَرّبِِّْم َوزِْدََنُىْم ُىًدى   ََنُْن نَ ُقص    اِن َُّهْم ِفت ْ
َعَلْيَك نَ َباَُىْم ِِبْلَّْقِ  ) " Biz sana onların haberlerini gerçek 

olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların 

hidayetlerini artırmıştık."
119

 

 İbn Kesir'e göre, bunlar bütünüyle Hıristiyanlıktan önce yaşamıştır. Zira onlar 

Hıristiyan dinine mensûb olsalardı, Yahûdî hahamları onların haberlerini ezberleyip 

anlatmazlardı. İbn Abbâs'tan menkûl rivayette, Kureyş'lilerin Medine'deki yahûdî 

hahamlarına bir heyet gönderdikleri ve onlardan Hz. Peygamber'i imtihan etmek için bazı 
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şeyler istedikleri nakledilmiştir. Yahudiler de Kureyş'lilere bu mağara halkının haberini, 

Zülkarneyn'in haberini, ve ruhun durumunu Hz. Peygambere sormalarını istemişlerdi. Bu da 

gösteriyor ki; onların haberleri kitâb ehlinin kitaplarında saklanmıştır ve bunlar Hıristiyan 

dininden önceki dönemde yaşamışlardır.
120

 

 "Her ne kadar Ashab-ı Kehf‟in kimler olduğu ve hangi dönemde yaşadıkları net olarak 

ifade edilmese de Hz. Peygamber ile Hz. İsa (as) arasında yaşadıkları ve İsa (as)‟ın dinine tabi 

olan kimseler oldukları anlaşılmaktadır."
121

 

 Onların iman üzere oldukları Kur'ânda şöyle anlatılır:  

( ا ِمْن ُدونِوَ۪ٓ ِاَٰلاً َلَقْد قُ ْل نََٓا ِاذاً َشَططاً  َوَرَبْطَنا َعٰلى قُ ُلوِّبِْم ِاْذ قَاُموا فَ َقاُلوا َرب  َنا َرب  السَّٰمَواِت َواِْلَْرِض َلنْ  َنْدُعَوَ۬ ) 

 ( ٍ  َفَمْن اَْظَلُم ِمَّ  ِء قَ ْوُمَنا اَّتََُّذوا ِمْن ُدونِوَ۪ٓ ٰاَِلًَة  َلْوَِل ََيْتُوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بَ نيِّ ِلََٓ
ُؤَ۬  ىَٰٓ

 
ِن افْ تَ ٰرى َعَلى اّللِّٰ َكِذًِب ) " Kalkıp 

da, “Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O‟ndan başkasına asla ilâh demeyiz. Yoksa 

andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, O‟ndan başka tanrılar 

edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah‟a karşı yalan 

uydurandan daha zalimdir?” dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik."
122

 

 Kur‟ân‟da Ashâb-ı Kehf'in mağaraya sığındığı şöyle anlatılır: ( َوِاِذ اْعتَ زَْلُتُموُىْم َوَما يَ ْعُبُدوَن

ا ِاََل اْلَكْهِف يَ ْنُشْر َلُكْم َرب ُكْم ِمْن َرْْحَتِ  َ فَْأوَُُٓ۫ٓ ۪و َويُ َهيِّْئ َلُكْم ِمْن اَْمرُِكْم ِمْرَفقاً ِاِلَّ اّللّٰ ) " (İçlerinden biri şöyle 

dedi:) “Mademki onlardan ve Allah‟tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip 

ayrıldınız, o hâlde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz size rahmeti ni yaysın ve içinde 

bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın."
123

َوتَ َرى الشَّْمَس ِاَذا طََلَعْت تَ زَاَوُر َعْن  ) 

  ِ َماِل َوُىْم ِ۪ف َفْجَوٍة ِمْنُو  ٰذِلَك ِمْن ٰاََيِت اّللّٰ ُ فَ ُهَو َكْهِفِهْم َذاَت اْلَي۪منِي َوِاَذا َغَرَبْت تَ ْقرُِضُهْم َذاَت الشِّ  َمْن يَ ْهِد اّللّٰ

 
 
 güneşin, doğduğu (Mağaraya sığındılar. Orada baksan) " (اْلُمْهَتدِ  َوَمْن ُيْضِلْل فَ َلْن َتََِد َلُو َولِياًّ ُمْرِشدًا

zaman mağaralarının sağına vurduğunu; batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip 

gittiğini görürsün. Onlar ise mağaranın ortasındalar. İşte bu, Allah‟ın âyetlerindendir. Allah 
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kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur; kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu 

doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın."
124

 (  َوَذاَت َوََتَْسبُ ُهْم اَيْ َقاظًا َوُىْم رُُقوٌد  َونُ َقلِّبُ ُهْم َذاَت اْلَي۪منيِ 

ُهْم ِفرَارًا َوَلُملِ  َمالِ  وََكْلبُ ُهْم َِبِسٌط ِذرَاَعْيِو ِِبْلَو۪صيدِ  َلِو اطَّ َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم ُرْعباً الشِّ ْئَت ِمن ْ ) " Uykuda 

oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de 

mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp 

kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı."
125

 

 Kur‟ân‟da Ashâb-ı Kehf'in uyandırıldığı şöyle anlatılır: ( نَ ُهْم   اَءُلوا بَ ي ْ قَاَل  وََكٰذِلَك بَ َعثْ َناُىْم لِيَ َتسََٓ

ُهْم َكْم لَِبثْ ُتْم  قَاُلوا لَِبثْ َنا يَ ْومًا اَْو بَ ْعَض يَ ْومٍ  قَاُلوا َرب ُكْم اَْعَلُم ِبَا لَِبثْ ُتْم  فَابْ َعثَُٓوا َاَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم ٰىِذهَ۪ٓ ِاََل اْلَم۪ديَنِة قََٓاِئٌل ِمن ْ

ا اَزْٰكى َطَعامًا فَ ْلَيْأِتُكْم ِبرِ  ْزٍق ِمْنُو َوْليَ تَ َلطَّْف َوَِل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َاَحداً فَ ْليَ ْنظُْر اَي  هََٓ ) " İşte böyle uyuttuğumuz gibi 

onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar; içlerinden biri, “Ne kadar kaldınız?” 

dedi. (Diğerleri) “Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık” dediler; ve eklediler, 

“Kaldığınız müddeti rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla 

şehre gönderin de baksın, hangisinin yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin; ayrıca 

çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin."
126

اِن َُّهْم ِاْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ) 

وا ِاذاً اَبَداً   Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak " (يَ ْرُُجُوُكْم اَْو يُ۪عيُدوُكْم ِ۪ف ِملَِّتِهْم َوَلْن تُ ْفِلحَُٓ

öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler; işte o zaman ebediyen kurtuluşa 

eremezsiniz.”"
127

 

 Kur‟ân‟da bu kıssanın ibret için anlatıldığı ifade edilir: ( وا اَنَّ َوْعَد وََكٰذِلَك اَْعثَ ْرََن َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلمَُٓ

نَ ُهْم اَْمَرُىْم فَ َقاُلوا ابْ نُ   ِاْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ
 َرب  ُهْم اَْعَلُم ِّبِْم  قَاَل الَّ۪ذيَن َغَلُبوا اّللِّٰ َحقٌّ َواَنَّ السَّاَعَة َِل َرْيَب ۪فيَها 

 
َياًَن وا َعَلْيِهْم بُ ن ْ

 Böylece (kıssayı anlatarak insanları) onlardan haberdar ettik " (َعلَٰٓى اَْمرِِىْم لَنَ تَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجداً 

ki, Allah‟ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir 

zaman insanlar aralarında Ashâb-ı Kehf‟in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki: “Üzerlerine 
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bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir.” Onların yöneticileri ise “Bizler, kesinlikle onların 

yanı başına bir mâbed yapacağız” dediler."
128

 

 Kur'ân'da onların sayılarının ihtilaflı tatışmalara neden olduğu şöyle anlatılır: ( َسيَ ُقوُلوَن

َعٌة َوثَ  ِِتِْم ِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم  قُ ثَ ٰلثٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم  َويَ ُقوُلوَن ََخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم َرُْجاً ِِبْلَغْيبِ  َويَ ُقوُلوَن َسب ْ ْل َرّبَّ۪ٓ اَْعَلُم ِبِعدَّ

 
 
ُهْم َاَحدًا  َوَِل َتْستَ ْفِت ۪فيِهْم ِمن ْ

ًۖ
 (Sonra gelenler) " (َما يَ ْعَلُمُهْم ِاِلَّ قَ۪ليٌلٌ۠ َفََل ُُتَاِر ۪فيِهْم ِاِلَّ ِمرََٓاًء ظَاِىرًا

bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, “Onlar üç kişidir; 

dördüncüleri de köpekleridir” diyecekler; “Beş kişidir, altıncıları köpekleridir” diyecekler. 

“Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki: “Onların sayısını rabbim daha 

iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında 

tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme!”
129

 

 Allah, bu âyette halkın Ashâb-ı Kehf'in sayısı hakkında ihtilâf ettiklerini bildirerek üç 

ayrı görüşü nakletmektedir. Allah, ilk iki görüşü karanlığa taş atar gibi söylendiğini ifade 

ederek bu iki görüşün zayıf olduğunu belirtmektedir. 

 İbn Kesir'e göre, âyette üçüncü görüş nakledilirken, onun hakkında bir şey 

söylememiştir. "Sekizincileri köpekleridir." ifadesi bu görüşün doğruluğunu göstermektedir. 

Öyleyse fiilen vâki olan, bu son görüştür.
130

 

 Kur'ân'da onların ne kadar mağarada kaldığına dair bilgiler verilir:  

 ( 
 
ْيٍء ِاّّن۪ فَاِعٌل ٰذِلَك َغدًا

   (َوَِل تَ ُقوَلنَّ ِلَشاَ۬

 ( ُ  َواذُْكْر َربََّك ِاَذا َن۪سيَت َوُقْل َعسَٰٓى اَْن يَ هْ  اَء اّللّٰ ِدَيِن َرّّب۪ ِِلَقْ َرَب ِمْن ٰىَذا َرَشداً ِاِلََّٓ اَْن َيشََٓ ) "  

 “Allah izin verirse” demeden hiçbir şey için, “Şu işi yarın yapacağım” deme! 

Unuttuğun takdirde rabbini an ve “Umarım rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu 

gösterir” de."
131
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 Kur'ân'da Ashâb-ı Kehf'in mağarada ne kadar kaldığı ile ilgili bilgi verilir: (  َولَِبثُوا ِ۪ف

 Onlar mağaralarında üç yüzyıl kaldılar, buna dokuz yıl da " (َكْهِفِهْم ثَ ٰلَث ِماَئٍة ِس۪ننَي َواْزَداُدوا ِتْسعاً 

ilâve ettiler."
132

 ( ُ اَْعَلُم ِبَا لَِبثُوا  َلُو َغْيُب   َما ََلُْم ِمْن ُدونِ۪و ِمْن َوِلّ ٍ َوَِل ُقِل اّللّٰ
السَّٰمَواِت َواِْلَْرضِ  اَْبِصْر ِب۪و َوَاْسِْ  ْع 

 De ki: “Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli " (ُيْشرُِك ِ۪ف ُحْكِموَ۪ٓ َاَحداً 

bilgisi O‟na aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki! Onların Allah‟tan başka bir yöneticisi 

yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.”
133

 

 İbn Kesir, onların mağarada kalma süresini şöyle izah eder: Onlar ay yılıyla üç yüz 

dokuz (309) sene kaldılar. Bu, güneş yılıyla üç yüz (300) sene eder. Zirâ ay yılıyla güneş yılı 

arasında her yüz senede üç senelik fark vardır. Bunun için Allah Teâlâ, üç yüz dedikten sonra 

"Buna dokuz daha kattılar." buyurmaktadır.
134

 

SONUÇ 

Kur'ân'da kıssalar önemli bir yer tutmaktadır. Kur'ân'da geçmiş Peygamberler, 

kavimler veya önemli kişilerler ilgili kıssalar bulunmaktadır. Kıssalar, insanların ibret 

almalarını ve hidayete ulaşmalarını sağlamak amacıyla geçmiş Peygamberler ve kavimleri ile 

veya geçmiş toplumlarla ilgili Kur'ân-ı Kerim‟de anlatılan tarihî olaylardır. 

Kıssalar, mitolojilerden birçok açıdan farklıdır. Mitolojiler ve kıssalar konu ve içerik 

bakımından farklı özelliklere sahiptir. Temelde mitolojilerin konuları gerçek konular olmadığı 

halde, kıssalar gerçek olayları ele alır.  

Mit, kutsal bir öykü olup, temelde dünyanın yaratılmasını konu edinir. Bu yaratılışı 

gerçekleştirenler ise doğaüstü  varlıklardır. Mitolojide Tanrılar ve doğaüstü varlıklar anlatılır. 

Mitolojide önemli ölçüde gizeme yer verilir. Mitlerin merkezinde gizemli bir dünyanın varlığı 

söz konusudur. Daha önce görülmemiş olaylar, Tanrılara veya şeytanlara isnad edilerek 

açıklanır.  

Kıssalar ise bazı farklı konuları anlatır. Kıssalarada Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, 

İsmâil, İshak gibi Paygamberler veya önemli kişiler hakkında bilgiler verilir. Yine İsrâ, 
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 el-Kehf 18/25. 
133

 el-Kehf 18/26. 
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 İbn Kesîr, Tefsîrul-Kur’âni’l-Azîm, 3: 1408. 
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mi„rac, hicret, Ahzâb, Bedir, Uhud gibi tarihi olaylar hakkında bilgiler verir. Âdem‟in 

yaratılışı kıssasıyla kıyamet sahneleri, âhiret, cennet gibi konular da kıssaların konusudur. 

Görüldüğü gibi mitolojiler daha çok yaratışı konu edinir ve konularını daha ziyade 

gizemli varlıklar oluşturmaktadır. Oysa kıssalar bazen olağanüstü özelliği olan bir olay veya 

örnek alınması gerken bir olayı konu edinir. Ayrıca kıssalarda gizemli varlıklara yer verilmez. 

 Modern dönemlerde öncelikle Batılı orayantalistler, Kur'ân kıssalarının tarihî 

gerçekliğe uymadığını iddia etmiştir. Bundan yola çıkarak oryantalistler, Kitab-ı Mukaddes 

için geliştirilen tenkit yöntemlerinin aynısının Kur'ân'a da uygulanması gerektiğini ifade 

etmiştir. Bu tutum kıssalara farklı yaklaşım konusunda belirleyici unsur olmuştur.  

Modern dönemde bazı İslam düşünürleri de kıssalarla ilgili farklı yaklaşımlar 

sergilemiştir. Muhammed Abduh, Ahmed Han, Muhammed Ahmed Halefullah gibi 

düşünürler kıssalar ile ilgili farklı değerlendirmeler yapmıştır. Modern dönemde Kur'ân 

kıssalarının tarihî gerçekleri anlatmadığını iddia eden ilk düşünürün Muhammed Abduh 

olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed Halefullah da Muhammed Abduh'u örnek alarak 

Kur'ân'ın kıssalarınının tarihî gerçekleri anlatmadığını iddia etmiştir. Halefullah'ın Kur'ân 

kıssaları için mitoloji kavramını ilk kullanan kişi olduğunu söyleyebiliriz. 

Ahmet Han Kehf sûresinin 18/9-22. âyetlerinde  anlatılan Ashâb-ı Kehf  kıssasına 

ilginç bir yorum getirmiştir. Ahmed Han, bu kıssanın gerçek olmadığını iddia etmiştir. Bu 

bakış açısına göre bu olayda herhangi bir olağanüstülük veya mucize bulunmamaktadır. Bu 

olay tabii bir olay şeklinde cereyan etmiştir. 

Kur'ân'da geçen kıssaların tarihi gerçekler olduğunu ifade etmemiz gerekir. Modern 

düşünürler mücizevi olayları bazı tabiat olayları ile yorumlamaya veya inkâr etme yoluna 

gitmiştir. Oysa Kur'ân kıssaları tarihî olayları anlatmıştır. Kur'ân‟da zikredilen Ashâb-ı Kehf 

kıssası da tarihî gerçekliği olan bir kıssadır. 
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