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ÖNSÖZ

Sözün en doðrusunu söyleyen, her söz ve hareketinde
hem en doðru olan, hem de doðrulanan özel tabiriyle Sâdý-
ku'l-Masdûk olan Hz. Muhammed Aleyhisselâm, Ahiret haya-
týmýzda olduðu gibi dünya hayatýmýzda hatta uykularýmýzda
bile bize yol gösterir ve bizi hep doðru konuþmaya, doðru dü-
þünmeye ve doðruyu yapmaya yönlendirir; genel kaideler ko-
yar, uyulmasýyla insanýn kurtuluþa ereceði hayat tarzýný tenbih
ve zaman zaman da tavsiye eder. Âlemlere rahmet olarak
gönderilmesi hasebiyle (Enbiyâ, 107) insanýn her haliyle ilgile-
nir. En genel iþlerimizden tutunuz en lokal iþlerimize kadar
ümmetinin her haliyle alâkalanýr. Peygamberimiz'in (sallallâhu

aleyhi ve sellem) bu emir ve tavsiyeleri, bize sünnet-i seniyye yo-
luyla ulaþmýþ ve neredeyse 15 asýrdýr Ýslam Dininin
Kur’ân'dan sonra ikinci kaynaðýný oluþturmuþtur.

Zaten âlemlere rahmet olarak gönderilmesinin ilk teza-
hürü olarak Kur’ân-ý Kerim O'nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) ev-
vela ümmetine olan düþkünlüðünü ifade eder: "Size kendi
aranýzdan öyle bir Peygamber geldi ki, zahmete uðramanýz
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ona aðýr gelir, Kalbi üstünüze titrer, müminlere karþý pek þef-

katli ve merhametlidir." (Tevbe, 128).

Kendisini O'nun ümmetinden sayan ve O'na intisapla ifti-

har eden her insan, Efendimiz'in çok genel ifadelerinde bile

kendisini bulabilir, bizzat beni muhatap alýyor diye hayatýna

çeki düzen verebilir. Buna þöyle bir misal verilebilir ki, bir ta-

raftan bir vak'a tesbiti gibi gözükmekle beraber, ayný zaman-

da her insaný teker teker düþünmeye ve hayatýný tanzim etme-

ye yönlendiren þu meâldeki beyaný: "Nasýl yaþarsanýz öyle

ölürsünüz, nasýl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasýl dirilirseniz öy-

le haþr edilirsiniz." ne kadar mühimdir.

Ýnsan, hayatýnýn yorgun argýn cenderesinden kurtulup

istirahat için yataðýnýn baþýna geldiðinde de, yine Þâný Yü-

ce Nebi'nin nefesini ve fýsýltýsýný kulaðýnda iþitir, "þöyle þöy-

le okur ve þu dualarý yaparak yatarsanýz… ölümün küçük

kardeþi olan uykunuzda rahat olursunuz ve þayet size ayrý-

lan ömrün dolmasýyla uyanamayýp diðer aleme intikal eder-

seniz, iman ve Ýslam üzere þehit olarak ölmüþ olursunuz"

mealindeki tavsiyeleri, uykuda bile bizi yalnýz býrakmadýðýný

gösterir.

Kendisinden sonra kýyamete kadar gelecek olan bütün

insanlýðýn her haliyle ve her derdiyle ilgilenmeyi vazife bilen

Hz. Muhammed Aleyhisselâm, elbette insanýn en önemli ih-

tiyaçlarýndan biri olan uyku ve rüya alemiyle de yakýndan il-

gilenmiþ ve bu hususta bizlere yüzlerce hadis-i þerif intikal

etmiþtir. Nitekim bir gün ashabýyla oturup konuþurken Ken-

disinin son peygamber olduðunu bildirdikten sonra ashabý-

na: "Benden sonra vahiy kesilecek fakat mübeþþirât kala-

caktýr." buyurduðunda sahabe efendilerimiz: "Ya Resulallah
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'mübeþþirat' nedir?" diye sormuþlar, Efendimiz de: "Sadýk
rüyadýr." buyurmuþtur. 

Rüya ve rüyanýn tabiri, ayný zamanda Kur’ân-ý Kerim'de de
yer alan ve insan hayatý için önemli olan parametrelerden biri-
dir. Elbette ki, bunun iyi bilinmesi ve iyi öðrenilmesi insan için
bir ihtiyaçtýr. Ne var ki, insanýn bu ihtiyacýný, fal ve burç gibi Ýs-
lam'da mesnedi olmayan þeylerle gidermesi; hatta rüya bile
olsa, gördüðü rüyanýn tabirini Kur’ân ve Sünnet bilmeyen, Ýs-
lam kültürü ve mantýðýndan uzak olan insanlara yaptýrmasý çok
sakýncalýdýr. Sanýrým bu kitap zaten bunun için yazýlmýþtýr.

Asrýmýzda bütün bozulmasýna ve dejenere olmasýna rað-
men, insanýn yaratýlýþýnda yüksek gayeye sahip oluþu ve en
mükemmel cihazlarla mücehhez olmasý, onu daima metafizik
aleme yönlendirir, ruhaniyat aleminde gezdirir, umulmadýk
yerde ve umulmadýk anda onu kanatlandýrýr, manevi alemle-
re uçurur. Bu durumu insan, bazen bir rüya aleminde yaþar,
bazen üstesinden gelemeyeceði bir sýkýntý anýnda, bazen de
bir felakete mâruz kaldýðý anda kazanýr.

Elinizdeki kitap, özet olarak gerek rüyanýn mahiyetini, ta-
birini ve tabirdeki hassasiyeti, Kur’ân ve Sünnet perspektifin-
den mükemmel bir þekilde dört bölüm olarak ele almakta ve
detaylý bir þekilde incelemektedir. 

Bunlardan birinci bölüm "Rüyanýn Hakikati" adýný taþýmak-
tadýr. Bu bölümde uyku, rüya, rüyanýn hakikati ve tabir konu-
sunda oldukça araþtýrýlmýþ, geniþ ve kâfî bir malumat yer al-
maktadýr. Ayrýca ikinci bölüm olarak da "Kur'ân-ý Kerim'de Rü-
ya" baþlýðý altýnda Kur’ân'da bulunan rüya ve tabiri hakkýnda-
ki ayet-i kerimeler ele alýnýp iþlenmiþtir. Kitabýn üçüncü bölü-
münde ise "Hadis-i þeriflerde rüya" baþlýðý altýnda, Peygam-
ber Efendimiz'in rüya ve tabiri ile alakalý hadisleri geniþ bir
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yelpazede ele alýnmýþ, konunun önemine uygun þekilde sade
ve temiz bir üslupla okuyucularýn istifadesine sunulmuþtur.
Kitabýn dördüncü bölümünde de tarih boyunca görülmüþ her
biri ibret tablosu meþhur bazý rüyalar ele alýnmýþtýr. 

Kitabýn, okuyucular için çok faydalý olacaðý kanaatinde-
yim. Çünkü hissettiðim kadarýyla, kitapta samimi ifade ve duy-
gularýn bir araya gelmesinin yanýnda ilmî yaklaþýmlarý, temiz ve
duru vicdanýn hâsýl ettiði sýcaklýðý satýr aralarýnda okumanýz
mümkün olacaktýr. Okuyucularla kitabý baþ baþa býrakýrken rü-
ya ve rüya tabiri hakkýnda uzun araþtýrmalarý ve tabirleri olan
bir insan olarak, bu eserden çok istifade ettiðimi ve tekrar bil-
gilerimi yenilediðimi itiraf etmem belki bir kadirþinaslýk olacak-
týr. M. Yusuf GÜVEN ve Osman Fatih BELBAÐI kardeþlerimin
daha nice eserler vermesini temenni ediyor, Yüce Mevlâmýn
tevfikinin üzerimizde olmasýný niyaz ediyorum.

Dr. Ali BAYRAM
Ocak 2004 / Ýstanbul 
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GÝRÝÞ

Rüya, hakikat alemine açýlan pencerelerden, olmuþ ve

olacak hadiselerin aynen veya bir kýsým sembollerle müþahe-

de edilmesinden ibarettir. Rüyalarýmýz, yapýlan araþtýrmalara

raðmen hâlâ sýrrýný korumaktadýr. Rüyayý, Batýlý bilginlerin

"gün içinde karþýlaþtýðýmýz olaylarýn bilinçaltýnda büründüðü

hal" olarak tanýmlamasýna karþýlýk Doðulu bilginler -bu görüþe

katýlmakla beraber- onu daha çok bir "ilahî ve uyarýcý mesaj"

olarak görmüþ ve önemsemiþlerdir.

Bu kitabý hazýrlamaktan gayemiz, rüya gerçeðini gözler

önüne sermek ve onun dikkate alýnmayacak basit bir olay ol-

madýðýný göstermektir. Gayelerimizden bir diðeri de sizleri rü-

ya hakkýndaki ilk kaynaklarla buluþturmaktýr. Zira rüya

konusunda yazýlmýþ çok eser bulunmasýna raðmen bu eser-

lerin pek çoðunda rüya gerçeði ayet ve hadisler ýþýðýnda ele

alýnmamýþ, özellikle de bir metod dahilinde incelenmemiþtir.

Rüya tabirleri ile ilgili kitaplarda rüya gerçeði metodolojik ola-

rak ele alýnmadýðýndan, rüyalar bazýlarý itibariyle Ýslâm'ýn ru-
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huna uymayacak ve uç fikirler ihtiva edecek tarzda tabir edil-
miþ ve bu husus bir gelenek halinde þimdiye kadar gelmiþtir.
Rüya gerçeði belirli bir usul çerçevesinde ve bütün yönleriy-
le ele alan çalýþmalara ise çok az rastlanmýþtýr.

En temel kaynaðýmýz olan Kur'ân'ýn, rüya tabiri ilminden
bahsedip altý rüyaya yer vermesi ve tabirlerini bildirmesi, ha-
dislerde de ona geniþ bir yer ayrýlmasý göstermektedir ki; rü-
ya hadisesi hiç de küçümsenecek bir olay deðildir. 

Rüya denilince bir kýsým insanlarýn aklýna "Rüya ile amel
edilmez, öyleyse ne iþe yarar ki!" gibi fikirler gelebilmektedir.
Rüyanýn objektif bir bilgi kaynaðý olmadýðý doðrudur. Rüyala-
ra bakarak, dinî ve sosyal sahada, baþkalarýný baðlayýcý so-
nuçlara varmak veya onun subjektif bir bilgi kaynaðý olduðu-
nu unutup diðer insanlarý da içine alan hükümler vermek ol-
dukça sakýncalýdýr. 

Rüyalarýn kiþiye özel bir bilgi kaynaðý olduðunu hatýrdan çý-
karmamak gerekir. Bu bilgi kaynaðýný dinin öngördüðü çerçe-
vede deðerlendiren kiþiler, zihinlerini baský ve þartlanmalardan
uzak býraktýklarý ölçüde hayatlarýnda önemli baþarýlara imza at-
mýþlardýr ve bundan sonra atmalarý da mümkündür.

Rüyada görülen semboller, herkes için ayný þeyleri ifade
etmeyebilir. Rüyayý gören kiþinin hususiyetleri, çevresi ve hat-
ta dünya görüþü bile o sembollerin gerçek hayatta ne
mânâya geleceðinde önemli etkendirler. Fakat þu da bir ger-
çektir ki sembollerin çoðu, genel geçerliliði olan ve herkes
için ayný mânâyý ifade eden genel özellikler taþýr. 

Rüyada gördüðümüz sembolleri sadece birer mesaj ola-
rak deðerlendirmek, onlarýn üzerine hüküm bina etmemek
önemli ve kaydedilmesi gereken bir bakýþ açýsýdýr. Rüya tabir
etmede, gördüðümüz sembollerin yaþadýðýmýz hayatta ne
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mânâya gelebileceðini kestirmede olumlu bir yaklaþým tarzý
sergilemek, olur-olmaz kiþilere rüyalarýmýzý anlatmamak ge-
rekmektedir. Efendimiz'den (sallallâhu aleyhi ve sellem) öðrendiði-
miz kadarýyla rüyayý tabir ettireceðimiz insaný iyi seçmeli, ehil
bir insan bulamadýðýmýzda da kendimiz tabir etmeliyiz. Tabii
ki dünya hayatýmýza ve ahiretimize faydalý olacak þekilde bir
deðerlendirmede bulunmamýz gerektiði de aþikardýr. Dikkat
etmemiz gereken diðer bir husus da; rüyalarýn bize vereceði
mesaj ve dersleri almamýz gerektiðidir. Karýþýk (þeytânî) olan
rüyalarda asýl olan ise onlarýn tabir edilmemeleridir.

Bu çalýþmayý yaparken, rüyanýn hakikatýna dair baþvurdu-
ðumuz kaynaklardan yararlandýðýmýz bölümlerde okuyucunun
daha kolay anlamasýný saðlayacak bazý açýklamalar ve ilaveler
yapmayý uygun bulduk. Bazen parantez içinde bazen de keli-
menin yerine ifade ettiði hususu ilave ederek yapmaya çalýþtý-
ðýmýz bu açýklamalar konunun daha iyi anlaþýlmasýna yöneliktir.

Çalýþma dört bölümden oluþuyor. Birinci bölümde rüya ile
alakalý bilinmesi gereken temel mevzular üzerinde duruldu.
Ýkinci bölümde Kur’an-ý Kerim’de, üçüncü bölümde hadis-i
þeriflerde rüya meselesi incelendi. Dördüncü bölümde ise
tarihte görülmüþ meþhur rüyalardan örnekler verildi.

Bu çalýþmamýzý inceleyip gerekli düzenlemeleri yapma-
mýzda bizleri yönlendiren Dr. Ali Bayram hocamýza teþekkür
etmeyi bir borç biliriz. Ayrýca rüyanýn psikofizyolojisi ile ilgili
kitabýmýzda yayýnlanmak üzere yazmýþ olduðu makalesinden
dolayý Prof. Dr. Mehmet Yücel Aðargün’e gösterdiði yakýn il-
giden dolayý da Bünyamin Þen Beyefendi’ye teþekkür ederiz.

M. Yusuf Güven - Osman Fatih Belbaðý
05.08.2005 / Ýstanbul

G i r i þ
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM

RÜYANIN HAKÝKATÝ



Rüya, hakikat âlemine açýlan pencerelerden, olmuþ ve olacak
hâdiselerin aynen veya bir kýsým sembollerle müþahede edilmesinden
ibarettir. Ýnsan zihni, deðiþik baský ve þartlanmalardan uzak kaldýðý öl-
çüde, her rüya, ötelerden bir ýþýk, bir iþâret gibi insanýn önündeki karan-
lýklarý aydýnlatýp, ona yol gösterebilir.

* * * 
Rüyalarda göze, maddeye ve ýþýða ihtiyaç duyulmadýðý, görülen

þeyler basiret ve ruhun idrakiyle sezildiði içindir ki, onlar çok defa insa-
na, tasavvur edemeyeceði kadar güzel ve geniþ þeyler de anlatabilir-
ler. Bir tek rüya ile dün, bugün ve yarýna dair kitaplara sýðmayacak ka-
dar geniþ malûmatýn verildiði hiç de az deðildir.

(Ölçü veya Yoldaki Iþýklar)



RÜYA NEDÝR?

Rüya, en basit ve genel mânâsýyla uykuda görülen þey
demektir. (Râgýb el-Isfehânî, el-Müfredât, “Raê-Rüya” maddesi) Rüya,
daha geniþ bir ifadeyle, “Allah Teâlâ’nýn melek vasýtasýyla ha-
kikat veya kinâye olarak kulun þuurunda uyandýrdýðý kiþiye
özel görüþ, düþünüþ ve vicdanî duygular veya þeytanî telkin-
lerden meydana gelen karýþýk hayallerden ibarettir.” þeklinde
de tarif edilmiþtir.

Rüya konusunda Doðu ve Batý bilginleri arasýnda zaman
zaman farklý yaklaþýmlar sergilenmiþ; Batý bilginleri genelde
rüyayý insanýn günlük yaþantýsý sonucu gördüðü þey olarak
yorumlarken, Doðu bilginleri bu görüþe katýlmakla birlikte, on-
lar rüyayý, Allah’tan (celle celâluhû) gelen Ýlâhî bir mesaj olarak
da görmüþlerdir.

Rüyalarýn ne olduðuna dair bu tanýmlardan baþka pek çok
taným ve yorumlar da yapýlmýþtýr. Bunlar arasýnda en geniþ ve
kapsamlý olanlarýndan biri M. Fethullah Gülen Hocaefendi’ye
aittir. M. Fethullah Gülen, rüyalarý, “Misâl âleminden, kaderle
alakalý levhalarýn, yazýlýp-çizilip temaþamýza sunulan yansýma-
larýdýr.” þeklinde tarif ederek þöyle devam eder: "Gözler, bu
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âleme kapandýðý an, öbür âlemde cereyan eden hâdiselere
açýlýr. Ýþte rüyalarýn cereyan ettiði bu âleme, mânâ âlemi de
denebilir. 

Mânâ âleminde her þey farklýlýk arz edebilir. Orada bazý
hâdiseler çok net olarak ifade edilirken, bazýlarý da çeþitli
sembollerle sunulur ve yoruma açýk bulunurlar. Meselâ, bazý
kimseler, daha sonra kazanacaklarý bir baþarýyý, çok öncesin-
den rüyalarýnda görebilmekte ve gireceði imtihan sorularýný
bütün ayrýntýlarýyla müþahede edebilmektedirler. Buna karþý-
lýk Yûsuf Sûresi’nde bildirildiði üzere, semiz ineklerin, olgun
baþaklarýn, bin berekete; cýlýz ineklerle kuru baþaklarýn da kýt-
lýða delâlet etmesi gibi, bazý rüyalar da sembollerle ifade edil-
miþ olup, yoruma açýk býrakýlmýþlardýr. Bütün bunlar, metafizik
bir dünyaya inanan insanlar için problem deðildir. Bunlar,
mânâ âlemine kapalý olanlarýn, bulunduðumuz þehâdet âle-
minden baþka âlemlere inanmayanlarýn problemleridir. 

Rüya hakikatlerine dair günümüze kadar binlerce eser
yazýlmýþtýr. Rüyalar, Kur’ân ve Sünnet gibi üzerine hüküm bi-
na edilecek bir esas olmadýklarý için, onlarýn dinî hüküm ola-
rak esas kabul edilmeleri de doðru deðildir. Sadece þahýslar,
rüyadan aldýklarý hakikatlerin meþruluðu derecesinde, onlarý
kendi hayatlarýnda uygulayabilirler. Bunda da bir günah ve
sorumluluk yoktur. Fakat insan, bunlarla baþkalarýný ilzam et-
meye kalkýþmamalýdýr.” (Fasýldan Fasýla, 4/105)

Hz. Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) inen vahyin
sâdýk rüya ile baþlamasý ve Kur’ân-ý Kerim’in birçok âyetinde
bazý peygamberlere rüya ile birtakým gerçekleþecek olaylar
hakkýnda iþâretler verilmesi, Ýslâm âlimlerini rüya üzerinde
yoðunlaþmaya sevk etmiþtir. Meselâ Kur’ân-ý Kerim’de
Yûsuf’un (aleyhisselâm) rüyasý ve Hz. Ýbrahim’in oðlunu kurban
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etmek hususunda gördüðü rüya ile amel etmesi, Ýslâm âlim-

leri açýsýndan bir örnek olmuþtur. 

Erzurumlu Ýbrahim Hakký, insan kalb ve ruhunun uyku ve

ölümle temizlendiðinden bahsederek þöyle der: “Allah’ýn velî

kullarý demiþlerdir ki: Ruhun, berzah âlemine açýlmýþ iki pence-

resi vardýr: Uyku ve ilhâm. Rüyada, insan bazen ileride baþýna

gelecek hâlleri aynen, bazen de rumuzlu (iþâretlerle) görür ki bu;

ancak tabir ettirilmekle öðrenilir. Eðer rüyayý görenin duyu or-

ganlarý dýþ âleme kapalý, gönül aynasý da her türlü kötülükler-

den temizlenmiþ ise Levh-i Mahfuz’daki mânevî sûretler ve bi-

linmeyen emirler o kiþinin gönül aynasýna akseder ve bunlar

onun rüyasýnda görülür. Eðer duyu organlarý dýþ âlemle meþ-

gul, gönül aynasý da paslý ise ruh, bu âlemi seyredemez. Ruh

rüyada, duyularýn hâfýzada býraktýðý hayâllerle uðraþýr. Fakat

ölüm hâlinde ruh, bunlardan kurtulduðu ve beden perdesi ara-

dan kalktýðý için melekût âlemini parlak bir þekilde seyreder ve

bilinmeyen âlemi olduðu gibi öðrenir. Ýlhâm yolu ile de insan,

bilmediði, görmediði ve iþitmediði þeyleri öðrenebilir. Fakat

kalbi temiz deðilse bu ilhâmlarýn nereden geldiðini bilemez ve

kaynaðýný idrak edemez.”

Mevlânâ Celaleddin er-Rûmî’nin meþhur Mesnevîsini

þerh eden büyük Ýslâm alimlerinden Sarý Abdullah ise rüya

hakkýnda þöyle demektedir: “Ýnsanda iki çeþit ruh vardýr: Biri

hayvanî ruh, ötekisi de Rahmânî ruhtur. Hayvânî ruh, daima

insanla beraberdir. Tuzun eti muhafaza ettiði gibi insaný kok-

madan korur. Rahmânî ruh ise insana uyku hâlinde melekût

âlemini (Allah’ýn (celle celâluhû) saltanat, hâkimiyet ve idâresinin sýrlarýný,

iþlerin iç yüzünü) seyrettirir; gaybýn göremediðimiz hâllerini iþin

ehline aksettirir.” 
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Erich Fromm ve Jung gibi Batýlý bilginler; rüya konusunda
çeþitli ve uzun yýllarý alan araþtýrmalar yapmýþlar ve rüyayý in-
san hayatýnýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olarak görmüþ-
lerdir. Bu rüya yorumcularýndan Fromm, rüyalarý unutulmuþ
bir dil olarak görmüþ ve geçmiþin insanlar için rüya ve hayal-
lerin zihnin en önemli ifadeleri arasýnda olduðunu söylemiþtir.
Ona göre rüya sembolleri evrensel, geleneksel ya da tesadüf
eseridir. Bu tür tesadüfî semboller kiþiseldir ve bireysel çað-
rýþýmlarla ilgilidir. Geleneksel semboller ise tek anlamlýdýr. Ev-
rensel sembollerin de -örneðin güneþ- sýcak ve ýþýk gibi ev-
rensel anlamlarý vardýr.

Rüya hakkýnda yapýlan çalýþmalar, rüyanýn, sadece bilinçal-
týndaki beyin olaylarýna baðlý olan veya istisna kabul edilebi-
lecek basit bir olay olmadýðýný göstermektedir. Rüyalar meta-
fizik bir olay olup iç dünyamýzdan doðar. Zaman ötesi nitelik-
leri ile birlikte bilinçaltýna yansýyarak bize ulaþýr. Bu arada
bilinç ve þuuraltýnda þekillenir. Zaten eski psikiyatristlerin, rü-
yalarý “bilinçaltý” olarak nitelendirmesi onlarýn bu özelliklerin-
den gelir. Hatta rüyalarýn içimizdeki “ben”den bize gelen me-
sajlar olduðu da söylenmiþtir.

Rüyalarda bir iç spiker vardýr. Gördüðümüz bir rüyayý an-
latýrken “Bir þehre gitmiþtim, orasý filanca þehirmiþ. Bir kimse
gördüm, o filanca imiþ.” dediðimiz zaman bu bilgiyi bize biri-
nin görünmeden söylediðini fark ederiz. Ýþte bu spiker iç dün-
yamýzdaki ‘ben’ olan kiþiliðimizdir. 

Rüyalar bazen açýkça, bazen üstü kapalý olarak, bazen
de olaylara bürünmüþ olarak geleceði haber verebilir. Bilim
tarihinde ve günlük hayatýmýzda geleceði olduðu gibi göste-
ren rüyalara sýk rastlanmýþtýr. Bilim tarihine geçen bu tarz ün-
lü bir rüya Abraham Lincoln’un rüyasýdýr:
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Lincoln’un ölüm rüyasý 

Amerika’nýn eski cumhurbaþkanlarýndan Abraham Lin-

coln, 1856 yýlýnýn 14 Nisan gecesi gördüðü garip bir rüya

ile sýçrayarak uyandý. Rüyanýn verdiði sýkýntýdan sýrýlsýk-

lam terlemiþti. Kalktý, çamaþýr deðiþtirdi. Bir süre kitap

okudu. Tekrar uzandýðýnda, sanki ayný rüya kendisini ya-

taðýn içinde bekliyormuþ gibi rahatsýzlýk duydu.

Tekrar uykuya dalabilmesi birkaç saatini aldý. Sabah oldu-

ðunda rüyasýný eþine ve yakýnlarýna anlattý. Hatta o günkü

kabine toplantýsýnda bile bahsetmek lüzumunu hissetti.

(Rüyasýnda, Beyaz Saray’ýn hizmetkârlarý telaþla koþup geli-

yorlar ve cumhurbaþkanýnýn öldürüldüðünü kendisine haber

veriyorlardý.)

Abraham Lincoln’un yakýnlarý bunu hayra yorarak, ömrü-

nün uzayacaðýný söylediler.

Ayný günün akþamý Lincoln ve karýsý, dostlarýyla birlikte ti-

yatroya gittiler. Kötü rüya Lincoln’u manen sarsmýþtý. Bir

önsezi ile olacak, hâdiseleri hissediyormuþçasýna konu-

þuyor, yakýnlarýnýn teskin edici telkinlerine raðmen ruhunu

saran karanlýktan sýyrýlamýyordu.

Tiyatronun heyecanlý bir sahnesinde Lincoln’un oturduðu

loca kapýsý yavaþça aralandý. Sahneden akseden ýþýkla

elindeki tabancasý parlayan genç bir adam içeridekilerin

hareketine fýrsat vermeden kurþunlarý boþalttý.

Amerika’nýn 16. Cumhurbaþkaný, beynine dolan kurþun-

larla koltuðuna cansýz yýðýlýverdi. Henüz gördüðü rüyanýn

üzerinden yirmi dört saat bile geçmemiþti.

Böylece, rüyanýn gelecekten haber veren iþâreti ile bir ül-

kenin devlet baþkaný tarihe karýþmýþ oluyordu. (M. Fethul-

lah Gülen, Varlýðýn Metafizik Boyutu, 1/120-123; Ayrýca bkz.:

Ýlimde, teknikte, edebiyatta, tarihte ve dinde Rüya ve Tabir-

leri, Hekimoðlu Ýsmail-Nurettin Ünal, s. 250, Türdav Yayýnla-

rý, Ýstanbul, 1982)
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Bazý rüyalar açýk deðildir, þekillere bürünmüþ ve gizlen-
miþtir. Bu, rüyanýn þuuraltýndan geçerken aldýðý fotoðraflardan
meydana gelen karýþýk bir þekildir. Bu mânâda rüya yorumu,
gördüðümüz karýþýk þekillerin analizi anlamýný taþýmaktadýr.

Son zamanda yapýlan çalýþmalarda ilginç sonuçlar da
alýnmýþtýr. Yapýlan araþtýrmalar, hayvanlarýn da rüya gördü-
ðünü kanýtlamýþtýr. Hayvanlarýn, REM uykusu (REM, hýzlý göz

hareketleri demektir.) sýrasýnda iþleme koyduðu bilgiler de duyu-
saldýr. Ýngiliz doktor Trisha Macnair’in araþtýrmasýna göre rü-
yalar, kimi zaman hastalýklara karþý vücudumuzun erken
uyarý sistemi görevini üstlenmektedir. Rüyalardan, özellikle
uyanmadan hemen önceki REM uykusunda görülenler hatýr-
lanabiliyor. Mark Blogrove, rüyalarýmýzý, okuduðumuz kitap-
larýn belirlediðini söylemektedir. Edebiyat kitaplarý okuyanlar
garip nesneler görüyorlar ve rüyalarýný net olarak hatýrlýyorlar.
Romantik öyküleri tercih edenler, rüyalarýnda daha çok duy-
gusal deneyimler yaþýyorlar. (Focus, Popüler Bilim ve Kültür Dergi-

si, sayý 100, s. 30-34)

Rüyanýn Mahiyeti ve Kökeni

Bilindiði kadarýyla rüyayý ortaya çýkaran iki temel sebep
vardýr: Bunlardan biri þuuraltýdýr. Çaðdaþ psikoloji bu olayýn
nasýl meydana geldiðini araþtýrmaktadýr. Diðeri de Kur’ân’da-
ki ilgili âyetlerde görüleceði gibi, Allah’ýn (celle celâluhû) emri ile
meleklerin gayba ait bazý bilgileri sembolik olarak insana ba-
zý iþaretlerle vermesidir. Çaðdaþ Batýlý araþtýrmacýlar, mesele-
ye dinî açýdan bakmadýklarý için, böyle bir ayýrým yapmadan
bütün rüyalarý ayný kategoride görmektedirler. Halbuki Ýslâm
kültüründe bu tip rüyalarý yorumlamak için ayrý bir ilim oluþtu-
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rulmuþtur. Müslümanlara göre Allah (celle celâluhû), insanlara
ahlâkî gidiþâtlarýyla ilgili birçok uyarýyý rüya ile yapmaktadýr.
Bu tip Ýlâhî kaynaklý rüyalar doðru yorumlandýðý takdirde bir
tür sübjektif bilgi kaynaðýdýrlar.

Çaðlar boyunca bütün toplumlarda rüyaya büyük önem
atfedilmiþtir. Rüyanýn mahiyeti ve kökeni hakkýnda çok þeyler
yazýlýp söylenmiþtir. Ancak bu yazýlýp söylenenler her topluma
ve her kültüre göre ayrý ayrý olagelmiþ ve hep deðiþkenlik arz
etmiþtir. Tarih boyunca rüyaya verilen önemin neticesi olarak
rüya tabirleri kitaplar hâlinde toplanmýþtýr. Umumiyetle rüya,
uyanýklýk hâlinin bir uzantýsýdýr; etkisinde kalýnan sevindirici
veya üzücü olaylarýn uyku hâlinde yaþanmasý olayýdýr. Ýslâm’-
da rüya, hukukî bir kaynak ve delil deðildir. Yalnýz gören kiþi
ile alâkalýdýr. O kiþi de bu rüyasýný hayra yorar ve bu rüya yal-
nýz kendisini baðlar. 

Rüya uykuda bütün duygu ve bilinç hâllerinin tamamen
yok olmadýðý bir sýrada meydana gelir. Nitekim rüya, uyku-
nun az olduðu sabaha karþý daha çok görülür. Rüya bir idrak
iþidir. Zira rüya insanlarýn kalblerinde yaratýlan ve oraya yer-
leþen þeyin hayal etme ve düþünme yoluyla idrak edilmesi
demektir. 

Müslümanlarýn dýþýndaki birtakým çevreler de bu konuda
tutarsýz ve reddedilmeye mahkûm bir çok þeyler söylemiþler-
dir. Ancak saðlýklý görüþ sahibi âlim ve uzmanlarýn görüþü
kabul görmüþtür. Allah (celle celâluhû) uyanýk insanýn kalbinde
birtakým itikadlar (inanç ve düþünceler) yarattýðý gibi, uyuyan in-
sanýn kalbinde de bazý itikadlar yaratýr. Allah (celle celâluhû),
uyuyan insanýn kalbinde yarattýðý itikadlarý baþka zamanlarda
yarattýðý birtakým þeylerin belirtisi ve aynasý hâline sokar. Rü-
yada görülen durum, bazen aynasý olduðu iþe aykýrý olur.
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Uyanýk kiþinin kalbinde yaratýlan itikad ve kanaat, bazý olayla-
rýn aynasý görünümünde olmasýna raðmen bunun tersi çýka-
bilir. Meselâ bulut, yaðmurun belirtisidir. Allah (celle celâluhû),
bulutu yaðmurun alameti olarak yaratmýþtýr. Ama bazen bulut
olmasýna raðmen yaðmur yaðmayabilir. Ayný þekilde, Allah,
uyku hâlindeki insanýn kalbinde yarattýðý itikadý ve inancý, bir
hâdisenin belirtisi olarak yaratmýþtýr. Fakat bazen yaðmur
yaðmadýðý gibi o olay da olmayabilir. Uyku hâlindeki insanýn
kalbinde söz konusu itikad bazen meleðin huzurunda oluþur.
Bu takdirde sevindirici rüya görülür. Bazen de þeytanýn hazýr
bulunduðu bir zamanda oluþur. Bu takdirde üzüntülü ve za-
rarlý rüya görülür. Rüyanýn mahiyeti hakkýnda en üstün bilgi
Allah katýndadýr. (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Þer-

hi, 10/17)

“Uykuya dalan bir insan, denize veya uzay boþluðuna
dalan bir insan gibidir. Ya gözleri baðlý dalar ve hiçbir þey
görmeden geri gelir, ya elinde götürdüðü oyuncaklara kapý-
lýr, onlarýn tesiriyle baþka bir þey göremez ya da denizdeki
tatlý dalgalanmalarýn tesiriyle yakamozlarýn parýltýlý güzellikle-
rini ve semanýn esrarengiz faaliyetlerini seyredip, onlarý ken-
di dünyasýna taþýr. Ýþte, rüyalarý da bu kategoriler içinde ele
alabiliriz.

Bazýlarý vardýr, sadece uyuduðunu ve uyandýðýný bilir; gö-
zü baðlý karanlýklara dalmýþ gibidir ve dünyasýna hiçbir þey
görmeden döner.

Bazen olur, þuuraltýna atýlan hâdiseler, yaþanmýþ heye-
canlý vak’alar ve üzerine çok düþülüp, terdad ve tekrar ile þu-
ura mal edilen meseleler, uyku esnasýnda þuur üstüne çýkar.
Savaþtan yeni gelmiþ bir kimsenin aylarca yataðýndan heye-
canla fýrlamasý bu kabildendir.
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Bir de hastalýklar, rahatsýzlýklar, marazî ruh hâletleri ve mi-
zaç bozukluklarý sebebiyle görülen rüyalar vardýr. Tuzlu yiye-
nin kendini göl baþlarýnda görmesi, öfkeli yatanýn kavgayla uð-
raþmasý, þehvetle düþüp kalkanýn bu kabil þeyler görmesi gibi.
Bir insanýn devamlý rüyalara bel baðlamasý, rüya görmek için
yatmasý, hülyâlara kapýlmasý, kuluçkaya yatar gibi rüyaya ya-
týp, bunlarýn tabirine göre hareket etmesi, rüya görme hastalý-
ðýna tutulmuþ olmanýn iþâretidir.” (M. Fethullah Gülen, Ýnancýn Göl-

gesinde, 1/ 96-97)

Rüyanýn Kýsýmlarý

Rüyalar genel olarak iki kýsma ayrýlýr:
1- Sâdýk (doðru) rüyalar: Peygamberlerin ve onlara uyan

sâlih mü’minlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardýr. Yûsuf
aleyhisselamýn gördüðü rüya gibi... (Bkz.: Yûsuf 12/4). Mü’min
olmayanlar da bu tür rüyalarý görebilirler. Yûsuf Sûresi 43.
âyetinde bildirilen, Mýsýr hükümdarýnýn yedi zayýf ineðin yedi
semiz ineði, yedi cýlýz baþaðýn da yedi olgun baþaðý yuttuðu-
nu gördüðü rüyasýyla, Hz. Yûsuf hapishanede iken iki mah-
pusun gördüðü rüyalar da bu tür rüyalardýr. (Haydar Hatipoðlu,

Sünen-i Ýbn Mâce Terceme ve Þerhi, 10/ 89-90)

2- Kur’ân-ý Kerim’de, “edðâs-u ahlâm (karmakarýþýk düþler)”
diye bildirilen rüyalar: Þeytan’ýn uyuyan kimseyle oynamasýn-
dan, kiþinin arzu ettiði veya etmediði bir þeyi çok konuþma-
sýndan veya arzulamasýndan kaynaklanan rüyalardýr. Bu rü-
yalara itibar edilmez. (Bkz.: Yûsuf, 12/44)

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyalarý sâdýk rüyalar-
dan idi. Ayný zamanda, ona rüyasýnda vahiy de gelirdi. Ýlk va-
hiyler ona “sâdýk rüyalar” þeklinde gelmiþtir. Resûlullah’a (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) rüya-yý sâdýka olarak vahiy gelmesi, ilk al-
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tý aydan sonra da devam etmiþtir. Hadis, tefsir ve siyer kitap-

larýnda Resûlullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) sâdýk rüyalarýn-

dan pek çoðu nakledilmektedir.

Sâdýk rüyalar ilhâm kabilindendir ve her mü’min bu çeþit

rüyalarý görebilir. Bunun için Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)

nübüvvetten ümmete yalnýz sâlih rüyalarýn kaldýðýný belirtir.

Sâdýk rüyalar hadiste bildirildiði üzere sevindirici ve müj-

deleyici (mübeþþirât) olduðu gibi, ikaz edici de olabilir.

Sâdýk rüyalarýn baþýnda, Resûlullah’ý (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) görmek gelir. Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ýbn Mâce, Ýbn

Hanbel ve Taberânî’nin rivâyet ettikleri bir hadiste, rüyada

Efendimiz’i görenin gerçekten O’nu görmüþ gibi olduðu;

çünkü Þeytan’ýn hiçbir þekilde kendisine benzer bir sûrete

giremeyeceði ifade edilmiþtir.

Rüyanýn kýsýmlarýný belirten ve Ebû Hureyre'den rivâyet

edilen hadis-i þerifte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle

buyurmaktadýr: “Kýyamet yaklaþýnca Müslüman’ýn rüyasý he-

men hemen yanlýþ çýkmayacaktýr. Sizin en doðru rüya göreni-

niz, en doðru söyleyeninizdir. Hem Müslüman’ýn rüyasý pey-

gamberliðin kýrk beþ cüz’ünden bir cüz’dür. Rüya üç kýsýmdýr:

Biri sâlih rüya olup Allah’tan müjdedir, diðeri Þeytan’ýn verdi-

ði üzüntüdendir. Üçüncüsü kiþinin kendi kendine konuþtuðu

þeylerdendir. Biriniz hoþlanmadýðý bir þey görürse hemen kal-

kýp namaz kýlsýn, onu kimseye söylemesin.” (Müslim, Rüya, 6)

Ýmam Abdulganî en-Nablûsî de bu hadis-i þerife uyarak

rüyayý üç kýsma ayýrmýþtýr: 

1- Allah (celle celâluhû) tarafýndan müjde olarak gösterilen

rüyadýr ki, hadis-i þerifte anlatýlan sâlih rüya budur.

2- Þeytan tarafýndan korkutmak için vâki olan rüyadýr.
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3- Kiþinin bizzat kendisinin meydana getirdiði rüyadýr.
(Yani uyanýkken meþgul olduðu bir þeyi rüyasýnda da görmesi.)

Yukarýdaki hadis-i þeriften maddeler hâlinde özetlediði-
miz bu hususlar, ayný þekilde Ýbn Mâce’nin Sünen’inde hem
Hz. Ebû Hureyre hem de Avf b. Malik rivâyetiyle Efendi-
miz’den bizzat nakledilmiþtir. 

Þeytan’ýn korkutmasýyla görülen rüyalar, bâtýl rüyalar-
dandýr ve ona itibar edilmez. Nitekim sahih bir hadiste bildi-
rilmiþtir ki, “Resûlullah’ýn huzuruna bir adam gelip: -Ya
Resûlallah! Rüyamda gördüm ki, güya baþým kesilmiþ ve
onun arkasý sýra gidiyorum deyince, Resûlullah, “Uykuda
Þeytan’ýn seninle oynadýðýný kimseye söyleme” buyurmuþ-
tur.” (Müslim, Rüya, 12, 16)

Dýþ etkenler sonucu görülen rüyalar þunun gibidir ki; in-
san kendisini rüyada sevdiði ile görür veya bir þeyden korkar
da onu görür, yahut aç olduðu için bir þeyler yediðini, bazen
de güneþ altýnda uyuduðundan kendisini yanan bir ateþ için-
de veya uzuvlarýnda olan bir aðrý sebebiyle kendisine azap
edildiðini görür.

Ýslâm âlimleri rüyayý bâtýl ve sahih þeklinde de ikiye ayýr-
mýþlar, bu iki bölümü þöyle taksim etmiþlerdir.

Bâtýl rüyalar yedi kýsma ayrýlýr:
1- Üzüntü ve istek gibi þeylerin tesiri ile kiþinin kendisinin

meydana getirdiði karmaþýk rüyalar.
2- Ýhtilam olma rüyasýdýr ki, onun tabiri yapýlmaz.
3- Þeytan tarafýndan sakýndýrmak ve korkutmak için gös-

terilen rüyadýr ki, rüyayý görene hiçbir zararý yoktur.
4- Cin ve ins sihirbazlarýnýn gösterdiði þeylerdir ki, rüya

sahibi -Þeytan’ýn gösterdiði rüyada olduðu gibi- bundan da
zahmet çeker.
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5- Þeytan’ýn gösterdiði bâtýl rüyadýr ki, bu rüyanýn tabiri
yapýlmaz.

6- Bünyenin anormal ve kederli zamanýnda tabiatýnýn
gösterdiði rüyalardýr.

7- Acýlarýn meydana getirdiði rüyadýr ki, rüya sahibi o an-
da yirmi sene önce olmuþ bir þeyi görebilir.

Bütün bunlardan sonra rüyanýn en sahihinin müjdeleyici
ve sâdýk rüyalar olduðu söylenebilir.

Âlimler, sahih ve sâdýk yani doðru olan rüyalarý þu kýsým-
lara ayýrmýþlardýr:

1- Bunlardan birincisi apaçýk sâdýk rüyalardýr. Bu rüya
nübüvvetten bir cüzdür. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)

Efendimiz’in Hudeybiye’ye seferleri esnasýnda gördükleri rü-
ya buna misâldir. Peygamberimiz rüya meleðinin aracýlýðý ol-
maksýzýn bizzat Allah Teâlâ tarafýndan müjdelenmiþtir. Bu rü-
yanýn, Ýbrahim’in (aleyhisselâm) rüyasýnda oðlu Ýsmail’i kesmesi
hakkýnda gördüðü rüya gibi tabirine ihtiyaç yoktur. Rüya tabir
eden âlimlerden bazýlarý þöyle demiþlerdir: “En büyük saadet
þu kimse içindir ki, rüyayý açýk bir þekilde görür. Zira açýk rü-
yayý gösteren; ancak Allah’týr. (celle celâluhû) Onda rüyayla gö-
revli meleðin aracý olmasý söz konusu deðildir.” Bütün bunlar-
dan anlaþýlýyor ki, bu rüya peygamberlerin rüyasýdýr.

2- Sâlih bir rüyadýr ki, Allah Teâlâ tarafýndan müjdedir. Al-
lah, (celle celâluhû) onunla rüya göreni, yaptýðý veya yapacaðý
bir þeyle müjdeler. Nitekim, hoþ görülmeyen rüya men edici
rüyadýr ki, Allah Teâlâ insaný o korkunç rüya sebebiyle bulun-
duðu bir günahtan men eder. 

3- Öyle bir rüyadýr ki, rüya meleðinin adý “Sýddîkûn”dur. O
melek Allah Teâlâ’nýn kendisine kitabýn temeli olan nüshadan
öðretip bildirdiklerini ve ibretli darb-ý mesellerden ona ilhâm
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ettiði þeyi kiþiye rüyasýnda gösterir. Zira, bu hayattaki her
nesnenin âlem-i misâlde (Dünyada mevcud bulunan bütün eþya ve

ortaya çýkan bütün fiillerin aynýsý ile tertib edilmiþ ve oluþmuþ olan bir tarzý

veya âlem-i ruhâninin bir çeþidi.) bir benzeri vardýr.
4- Þu rüyadýr ki, gördüðü yerin delâletiyle sahih olur. Rü-

yada gördüðü yer, gördüðü þeye gâlip gelerek þer hayýr, ha-
yýr da þer olur. Nitekim mescitte tambur çaldýðýný gören kim-
se, akýl ve dine uymayan her þeyden Allah’a (celle celâluhû) töv-
be eder.

Burada þu hususu da belirtmekte fayda olacaktýr. Hayýzlý
kadýn ile cünüb olan kimsenin rüyasý sahih olabileceði gibi,
çocuðun rüyasý da sahih olabilir. 

Þah Veliyyullah Dihlevî de rüyayý beþ kýsýma ayýrýr:
1- Allah’tan (celle celâluhû) müjde þekli.
2- Nefiste yer etmiþ olan meziyyet ve rezaletlerin melekî

tarzda nuranî bir þekilde temessülü þekli. (Temessül; bir þeyin, bir

yerde sûret ve mahiyetinin aksetmesidir.)

3- Þeytan korkutmasý þekli.
4- Nefsin uyanýk halde iken adet edinmiþ olduðu, muhay-

yilesininde korumuþ olduðu saklý bulunan þeylerin hiss-i müþ-
terekte ortaya çýkmasý þekli.

5- Vücuttaki hýltlarýn (çoðulu ahlât) galebesinden ve nefsin
onlarýn bedendeki ezasýný hissetmesinden kaynaklanan tabiî
hayaller þekli. (Þah Veliyyullah Dihlevî, Huccetullâhi’l-Bâliða, 2/616,

Terc: Mehmet Erdoðan, Ýz yayýncýlýk, Ýstanbul, 1994)

Merhum Elmalýlý Hamdi Yazýr da ‘rüya’ ile ‘hulm’ü (açýk sa-

çýk rüya, hülya) þöyle açýklamýþtýr: “... Rüyadan bahsedilirken
þu iki kelimenin gerçekte farký olduðunu unutmamak gere-
kir. Rüya ve hulm. Bunlar benzer olaylar olmakla diðeri ile
karýþtýrýlýr ise de Kur’ân ihtar ediyor ki, rüya ahlâmdan (hulm
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kelimesinin çoðulu) baþkadýr. Rüya sadece kiþinin kendi dünya-
sýna özel bir olay deðildir. Onun içinde tabir edilebilecek ve
intikal olunabilecek hakiki bir manâ gizlidir. Hulm ise ger-
çekte hiç karþýlýðý olmayan boþ bir fikir ve hayalden ibarettir
ki aslýna bakýlýrsa haricî bir etkiden doðmuþ olsa bile kiþinin
þahsî dünyasýnýn haricinde bir hakikat ifade etmez. Ve böy-
le muhtelif ahlâmýn (hulmlar) diðerine karýþmasýna da “edgâs-
u ahlâm” (karmakarýþýk hülyalar) denir. Demek ki, hakikat lisanýn-
da rüya, sâdýk (doðru) olanlarýn ismidir. Kâzib (yalancý) olanla-
rýna “ahlâm” denilmelidir. “... Ýþte yakaza hâlinde doðru bir
söz veya hakiki bir hissetme ile eðri bir sözün veya yanlýþ bir
hissetmenin farklarý ne ise rüya ile ahlâm arasýndaki fark da
o demektir ki, sonuç olarak doðru ve yalan mertebesine dö-
ner. Binaenaleyh rüya bir nefsin Hak tarafýndan kendinde
duyduðu sâdýk (doðru) bir kelâm misâli, “ahlâm” da yalan bir
kelâm misâlidir. Kelâmýn hakikati, mecâzý, açýðý, kinâyesi,
bilineni, anlaþýlmasý zor olaný, îmâsý, iþâretleri olduðu gibi
rüya da öyledir... Ve onun için yorumu da kazanýlarak deðil;
ancak bir Allah'ýn kendisine karþýlýksýz vermesi ile bilinir ki,
bunun en düþüðü firâset (zihin keskinliði) ve ilhâm (Allah tarafýn-

dan kalbe gelen mânâ), en yükseði de vahiydir. Ve bundan do-
layý nebilerden baþkasýnýn rüyasý ve yorumu, herkesi ilgilen-
direcek þekilde kesin bilgi ifade etmez. Ancak görüþün ve
gören kimsenin özelliðine göre, belirsiz bir fikirden kesinlik
bildiren bir bilgiye kadar varabilecek çeþitli mertebelerde ki-
þisel bir duygu meydana getirebilir. Ve rüyanýn asýl yorumu
olaylar ile ortaya çýkar. Bazý rüyalarýn aynýsý gerçekleþir. Ba-
zýlarýnýn yorumu da beraber görülür.” (Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak

Dini Kur’ân Dili, 4/ 2863-2865)
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Sâdýk Rüyalar ve Çeþitleri

Sâdýk rüya, doðru ve görüldüðü gibi çýkan rüya demektir.
Buna “rüya-ý sâliha” da denir. Bunun zýddý, Kur’ân tabiriyle
“edðâs-u ahlâm” yani ‘karýþýk düþ’tür.

Ýbn Arabî, sâdýk rüyanýn üç çeþidi olduðunu bildirerek
þöyle der: “Sâdýk rüyanýn üç çeþidi vardýr: Tebþir, tahrir ve
ilhâm. Bu çeþitlere müvekkel ve memur bir melek yaratýlmýþ
olup Levh-i Mahfuz’dadýr. Adýna melekü’r-rüya (rüya meleði) de-
nir. (Esasen insanlarýn hayýr ve þerrini gözeten melekler olduðu Kur’ân’da

vardýr. Ayrýca rüyalara memur bir melek bulunmasý mümkündür.)

Sâlih rüyanýn birincisi tebþir, yani müjdelemektir. Cenâb-ý
Hakk’ýn izniyle herhangi kimseye dünya veya âhiret iþlerinden
dolayý bir beþâret yani sevinecek bir þey gelirse, rüya meleði
onu o kiþiye uyku hâlinde gösterir. Bu çeþit rüyayý görmek
pek büyük bir nimettir. Bunu gören, Cenâb-ý Hakk’a daima
þükür etmeli ve sadakalar verip fukarayý sevindirmelidir. Bu
veçhile hareket ederse nimetin þükrünü eda etmiþ olur. Müj-
deleme rüyasý devam eder durur. Bu hâldeki kiþiler, korkutu-
cu rüya görmekten emin olurlar. 

Sâlih rüyanýn ikincisi ‘tahrir düþü’dür. (Tahrir düþü: Tövbeye

sevk edici rüya.) Yani Cenâb-ý Hakk’ýn emirlerini yerine getirmek,
nehylerinden ve yasaklarýndan korunmak, tam mânâsý ile
Hakk’a yönlendirmek için olan bu çeþit rüyayý gören, gü-
nahkârdýr. Günah þeyleri yapmakta iken Cenâb-ý Hak kendine
rüya meleðini gönderip korkunç rüyalar gösterir ki o kimse
Hakk’a dönsün ve günahlarýný býraksýn. Bu nevi rüyayý gören,
hemen günahlarýna tövbe edip Cenâb-ý Hakk’ýn emirlerini yeri-
ne getirmeye bakmalýdýr. 
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Sâlih rüyanýn üçüncüsü ilhâmdýr. Bu rüyanýn alâmeti uyku

hâlinde ibadetlerden birini yapmaktýr. Rüya meleði kendine

gönderilir ve namaz, oruç, hac, zikr, tesbih ve Kur’ân okumak

hâlini gösterir. Bunun tabiri: O kimse hayýrlý iþleri artýrýp þerli-

lerden sakýnmalý, evvelce yaptýðý günahtan tövbe etmeli ve

her hususta Cenâb-ý Hak’tan yardým istemelidir.” (Muhyiddin Ýbn

Arabi, Tabirnâme, s. 3-5)

Rüyanýn çeþitleri arasýnda en önemlisi ve tabir edilmesi

gerekeni sâdýk rüyalardýr. Çünkü bu rüyalar Allah’ýn (celle

celâluhû) gayptan insanlara bildirdiði bazý hakikatleri ihtivâ

eder. Sâdýk rüyalar, görenler için Allah Teâlâ tarafýndan bir

müjdedir. Peygamberlerin ve nefislerini kötülüklerden temiz-

lemiþ, günahlardan uzak kalmaya çalýþan insanlarýn rüyalarý,

mü’min-kâfir ayrýmý olmadan bu türdendir.

Sâdýk rüyalarla alakalý bilgileri en derli-toplu ve bütün

kaynaklarýn bir özeti þeklinde M. Fethullah Gülen Hocaefen-

di’nin ifadelerinde görmekteyiz. Þimdi sizi ‘Ýnancýn Gölge-

si’nde adlý kitapta yer alan bu ifadelerle baþ baþa býrakalým:

“Sâdýk rüyalar, þuuraltý ve bir hastalýk neticesi olmadan,

hülyâlara da kapýlmadan, dupduru ve tertemiz duygularla

beklenmedik anda görülen rüyalardýr: Peygamberlerin, evli-

yânýn ve sâlih kullarýn rüyalarý gibi. Bazen, sýradan inanmýþ,

hatta hiç inanmamýþ kiþiler de bu tür rüyalar görebilirler. 

Sâdýk rüyalar, Allah (celle celâluhû) tarafýndan lûtfedilen bir

müjde, bir teþvik, bir ilhâm ve yol gösterme olabileceði gibi,

ikaz ve ibret mânâsýnda irþada yönelik de olabilir. Üzerinde

durulmasý gereken diðer önemli bir husus da, ruhun daha

ileri ve âlî bir münasebetini ifâde eden gelecekle alâkalý rü-

yalardýr.
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Bu rüyalar, gideceðimizde þüphe olmayan kabir ve âhiret
âlemlerinden, içinde yaþadýðýmýz þu þehâdet âlemine dalga-
lar hâlinde gelen sýzýntýlardýr. Beþ duyunun ince bir zar mahi-
yetinde olan Âlem-i Þehâdet’e karþý kapanmasý ve uyanýklýða
ait mekanizmanýn kendiliðinden devreden çýkmasýyla âdeta
rûhun bu dünyaya ait uzuvlarla irtibatýný saðlayan doðru akým
fiþlerinin çekilip, yerlerine gaybî âlemlerle ittisâl ve baðlantýyý
temin eden alternatif akým fiþlerinin faaliyete geçmesi netice-
si, þehâdet âlemine kapanan pencereler, bu defa misâl âle-
mine açýlmýþ olur. Ve, açýlan bu pencerelerden misâl âlemiy-
le ilgili temessüllerle birlikte, mânâ ve hakikat sembolleri, ber-
zah âleminden akseden levhalar, basar ve basirete arz edi-
len tablolar ve geleceðe ait hâdiselerin sayfalarý dolar. Bu iti-
barla rüyalara, insaný bu âlemden baþka âlemlere taþýyan bir
kýsým sýrlý kabinler veya zaman tünelleri denebilir.

Meseleyi bir baþka açýdan ele alalým: Her þeyin var olmaz-
dan evvel birer sabit ayný bulunur; yani, Ýlm-i Ýlâhî’de her þeyin
sabit bir vücudu vardýr. Ve, sonra bunlar, Kudret ve Ýradeyle
cismâniyet âlemine intikal eder. Bu arada, yani, sabit aynalar-
la cisimler âlemi arasýnda rol oynayan ayrý bir vasýta âlem da-
ha vardýr ki, buna Âlem-i Misâl, yani “temessüller âlemi” diyo-
ruz. Ýþte cismâniyetten sýyrýlan, muvakkaten ceset kaydýndan
kurtulan bir ruh, bedenini de tamamen terk etmeksizin misâl
âlemine doðru pervaz etmeye baþlar. O âleme yükselince,
cismâniyete ait buudlardan çýkýp apayrý buudlar içine girmiþ
olur. Bu buudlar içinde mâzî, hâl ve müstakbel birbirine karý-
þýr. Ruh, orada bütün geçmiþ ve gelecek zamanlarý görebilir.
Ýki senenin Kadir Gecesini bir anda müþahede edip, iki Kur-
ban Bayramý’ný birden yaþayabilir. Bir yandan yirminci asýrday-
ken, ayný anda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) devrinde
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yaþayýp, kendini sahabi görebilir. Nasýl olur demeyin! Meselâ,

mahrûtî (konik) bir daðýn eteklerinde veya bir köy evinde bulu-

nan insan, o anda; ancak kendi dar çevresini müþahede eder.

Fakat, bir teleferik veya uçakla yükseldiðinde, daðýn hem zir-

vesini hem de dört bir yanýný görebildiði gibi, bir ev deðil, pek

çok evler, hatta köyler görebilir. Rüyalarda da böyledir. Trans

hâlinde rûhun dublesi kendinden ayrýlýnca, misâl âlemiyle bu-

udlaþýp, ayný þeyleri hissedebilir.

Ýþte, böyle ‘misâl âlemi’nden rüyalar vasýtasýyla rûha intikal

eden þeyleri insan, bir sinema perdesinde seyreder gibi seyre-

der; olmuþu, olaný ve olacaðý ayný anda görebilir. Þu kadar ki,

bu görüntüler bazen açýktýr, sarihtir; dolayýsýyla kolay anlaþýlýr.

Bazen, semboller þeklinde olur ve te’vil, tabir ister. Meselâ,

misâl âleminde gördüðünüz bir damla su, hakikatte elmadýr.

Misâl âleminde gördüðünüz pislik, bu âlemde mal demektir..

ve elinize para geçecek demektir. Eðer bu pislik -ðâita- baþka-

sýna aitse haram mal, size aitse helâl maldýr. Misâl âleminde si-

zi bir atýn üzerine bindirirlerse, bu, muradýnýza ereceksiniz de-

mek olur. Bu sebeple, hakkýnda takdir olabileceðinden, rüyala-

rýnýzý hemen kendiniz te’vile kalkýþmamalýsýnýz. Hâlet-i ruhiyeni-

zi bilen, bakýþýnýzdan mânâ çýkaran ve yüz hatlarýnýzdan nere-

deyse kaderinizi okuyan hikmet ehli kimselere tabir ettirmelisi-

niz!” (Ýnancýn Gölgesinde,1/97-99)

Yalancý (kâzib) Rüyalar ve Çeþitleri

Rüya üzerinde inceleme yapanlar yalancý (kâzib) rüyalarý

deðiþik açýlardan deðerlendirmiþlerdir.

Ýbn Arabî, yalancý rüyalarý üç sýnýfa ayýrýr:
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1- Hâb-ý himmet adýný alan rüyayý görenler, kalbi endiþeli

bulunan, endiþe ve tefekkür ile yatan kalkan kimselerdir. Bu

hâli belki tecrübe etmiþsinizdir, bir þey devamlý sûrette zihni-

nizde yerleþirse ve o þey daima düþünceniz olursa onu ge-

nellikle rüyada görürsünüz. Bu düþünce neticesinde görülen

rüyanýn yorumu yoktur. Nitekim ‘aç tavuk rüyasýnda mýsýr ta-

nesi görür imiþ’ darb-ý meseli buraya uygun düþmüþtür.

2- Hâb-ý illet, hastalýkla çok yatmak ve türlü türlü korkunç

rüya görmektir. Nitekim tifo veya tifos adýný taþýyan hastalýklar

ki Anadolu’da onlara ‘salgýn’ veya ‘sükeme’ ismini verirler. Bu

hastalýklara müptela olanlar her saatte muhtelif rüyalar görür-

ler. Tabiî bunun da aslý yoktur ki tabir edilebilsin. 

3- Hâb-ý þeytan, rüyada bir þeyler görüp onlar ile ihtilâm

olmak ve gusül vacip olup yýkanmaya mecbur olmaktýr.” (Muh-

yiddin Ýbn Arabi, Tabirnâme, s. 5-6)

Kur’ân-ý Kerim’de rüya kavramý üzerine yapýlan ilmi araþtýr-

malar neticesinde kâzib rüyalar iki baþlýk altýnda incelenmiþtir:

1- Kendi Nefsimizden Kaynaklanan Rüyalar

2- Þeytandan Kaynaklanan Rüyalar

Nitekim Hz. Peygamber de bir hadis-i þeriflerinde: “Rüya

üçtür: Allah (celle celâluhû) tarafýndan müjde olan rüya, þeytan-

dan olan rüya ve insanýn kendi nefsinden kaynaklanan rüyadýr.”

buyurmuþlardýr. (Buhâri, Tabir, 62; Müslim, Rüya, 6; Tirmizî, Rüya, 1, 7,

10; Ýbn Mâce, Rüya, 3; Dârimî, Rüya, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/

295.)

1- Kendi nefsimizden kaynaklanan rüya

Görülen rüyalarýn çoðunluðu bu kýsma girmektedir.
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Ýnsan olarak bir hayat sahibiyiz. Bizi, hayatta olduðu-
muzdan, varlýðýmýzdan haberdar eden beynimizdir. Beyin de
varlýðýný beþ duyu organý ile iç organlarýmýzdan gelen du-
yumlarla anlar. Yani esasýnda iki “ben”liðe sahibiz. Biri beþ
duyu organýmýzýn oluþturduðu benlik, diðeri de iç organlarý-
mýzla ilgili benliktir. (Bekir, Nûri, Rüyalar, 133.)

Kendi nefsimizden kaynaklanan rüya þu üç unsurdan
oluþmaktadýr:

a- Beyinden (hafýza ve bellekten), kaynaklanan rüya
b- Duyu organlarýmýzdan kaynaklanan rüya,
c- Ýç organlarýmýzdan kaynaklanan rüya

a- Beyin: Beynimiz bilindiði gibi, bedenimizi idare eden,
geçmiþteki duyumlarýmýzýn depolandýðý hafýzamýz, his ve ha-
yal dünyamýzý oluþturan ve daha sayamayacaðýmýz pek çok
iþleve sahip bir organdýr.

Beyinle ilgili rüyalar çeþitlidir. Geçmiþte yaþanan hatýrala-
rý görürüz. Arzu edip de elde edemediðimiz þeyleri görürüz.
Hayal dünyamýzla ilgili þeyler görürüz. Uyanýkken içinden çý-
kamadýðýmýz problemlerin çözüldüðünü görürüz. Bütün bun-
lar hep beyinden kaynaklanan rüyalardýr.

Beynimiz uykuda da faaliyetine devam etmektedir. Yuka-
rýda bahsettiðimiz rüyalar bunun açýk bir delilidir.

Beynimiz çok gizemli bir yapýya sahiptir. Beyinle ilgili pek
çok týbbî araþtýrmalar vardýr. Buna raðmen beynin daha bilin-
meyen pek çok özelliði vardýr. Beynin özelliklerden birisi de
(gördüðümüz bir þeyi biz kavrayamasak da) beynin gözün kendisine
ilettiði görüntüyü kaydetmesidir. Bununla ilgili deneyler yapýl-
mýþtýr. Mesela uykudan önce birden fazla deneðe saniyenin
çok az bir dilimi kadar kýsa bir sürede “süt” yazýsý hýzlý bir þe-
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kilde gösterilmiþtir. Deneklere ekrandaki yazýyý okuyup okuma-
dýklarý sorulmuþtur. Deneklerin çoðu yazý hakkýnda birþey söy-
leyememiþler, birkaç tanesi yazýnýn ilk harfini okuyabildiklerini
söylemiþlerdir. Denekler bundan sonra uykuya yatmýþlar, hep-
si de rüyalarýnda “süt” ile ilgili þeyler gördüklerini bildirmiþler-
dir. Bu da göstermektedir ki beynimiz görülen rüyalara mutla-
ka bir etkide bulunmaktadýr.

Hayal kuvveti de beynin fonksiyonlarýndandýr. Tantavî,
hayal kuvvetinden kaynaklanan rüyalarý üç kýsýmda incele-
mektedir:

Beyindeki “hayal kurma merkezi”, kuvve-i muhayyile’nin
duyu organlarýndan gelip de depolanmýþ olarak duran görün-
tülerle meþgul olmasýyla görülür. Bu acaip “kuvve”nin özellik-
lerinden birisi de bu görüntüleri hayalinde parçalara ayýrýr ve
birleþtirir.

“Yakut alametleri zebercedden mýzrakta belirdi.”
Müfessir konuyu bu þiirle misallendirmiþtir. Yani insanýn

hayal gücü zeberced mýzrakta yakut alametleri görebilecek
kabiliyettedir.

Konuyla ilgili müfessir bir örnek daha vermektedir: Mese-
la insan beyninin bu fonksiyonu baþý kesik olarak yaþamaya
devam eden insan hayal edebilir.

Nefse çoðalma, evlenme, yemek gibi tabiî istek ve ar-
zular hakim olduðunda yukarýda adý geçen “hayal kuvveti”
buna benzer þeyler gösterir. Bu kuvve uykuda hayret verici
þeyler ortaya çýkarýr. Uyuyana, uyanýklýktakine uygun ve ben-
zer olarak yeme, içme, dost, arkadaþlar, cilveli ve tatlý sözlü
kýzlar vb. þeyler sunar.

Bu kuvvenin nefse daha önce hakim olan (aðýr basan),
gazap kuvveti, vatanseverlik ve asabiyet vb. þeyler göster-
mesiyle görülür. Bu kuvve uyuyan kimseye savaþ aletleri, sa-
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vunma için zýrhlar, güçlü kuvvetli kiþilerle karþýlaþma ve düþ-
manla yüz yüze gelindiðinde kendini savunma için süngü ve
kýlýç gösterir. Kiþide gündüz gizli olan bu kuvvet, geceleyin
uykuda ortaya çýkar. Muzaffer bir þekilde akranlarýný kayýrýr,
düþmanlarý ile mücadele eder. (Tantavî, Cevhere, VII, 27.)

b- Duyu organlarýmýzdan kaynaklanan rüyalar: Böyle rü-
yalar uyuduðumuz ortamla ilgilidir. Çevremizde duyu organ-
larýmýzý etkileyebilecek duyumlar alabiliriz. Mesela, uyuduðu-
muz odanýn ýþýk durumu gözümüzü, odada var olan sesler ku-
laðýmýzý, odaya yayýlan bir koku, burnumuzu, odadaki sýcak-
lýk, tenimizi etkileyebilir. Bu duyumlarýn hepsi de hiç þüphesiz
görülen rüyada kendilerini belli ederler.

c- Ýç organlarýmýzdan kaynaklanan rüya: Ýç organlarýmýzýn
içinde bulunduðu ortam da görülen rüyayý etkileyebilir.

Müntehabu’l-Kelâm’da konuyla ilgili þu bilgiler verilmek-
tedir:

“Eskiler þöyle demiþlerdir; kime siyah su galib gelirse o
kimse rüyasýnda kabirler, korkunç ve korkutucu karanlýklar
görür. Kime safra galib gelirse, ateþ, lamba, kan ve kýrmýzýya
boyanmýþ þeyler görür. Kime balgam galib gelirse, beyazlýk,
sular, þebnemler (çiðler) ve dalgalar görür. Þayet, kan galib
gelirse, içecekler, fesleðenler, reyhanlar (güzel kokulu bitkiler),

ses, düdük vs. görür”. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelâm, 1/ 6.)

Eskiden insan vücûdunun “safra, sevda, kan ve balgam”
karýþýmýndan meydana geldiðine, bunlardan hangisi vücud-
da aðýr basarsa görülen rüyayý ona göre etkilediðine inanýlýr-
dý. Tantavî bu dört karýþýmýn görülen rüyaya etkisini ayrýntýlý bir
þekilde anlatmaktadýr:

Yaðlý yemekler ve tatlýlar gibi kan yapýcý ýslak ve sýcak
gýdalarýn çokça alýnmasý neticesi kanýn ortaya çýkmasý ve vü-
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cuda hakim olmasýndan kaynaklanan rüyadýr. Bu durumda
tabiat (bünye) canlanýr, beyinde ýslak ve sýcak bir buhar oluþur.
Büyük bir baþ dönmesi olur, duyular gevþer. Bazen buhar ar-
tar, gözler kýzarýr, boðazda aðrý, akciðer zarý iltihabý, ciðer,
dalak, baðýrsaklar ve husyelerde þiþme olur. Rüyada ise “bu-
run kanamasý, kan aldýrma, kan, oyuncular ve dans edenler”
görülür.

Bir yaþýný doldurmuþ koç ciðeri, bal vb. kuru gýdalarýn
çokça alýnmasýndan dolayý ortaya çýkan safranýn vücuda ha-
kim olmasýndan kaynaklanan rüyadýr. Ilýk olmayan safralý bu-
har, karýndan beyne kadar tabiatý (bünyeyi) yakar. Baþta bir
aðrý oluþur, baþýn ve yüzün yarýsýnda aðrý olur, uyku az olur,
tende sýcaklýk olur. insanýn rengi sararýr, aðzý acýlaþýr, rüyada
ise ateþler, yakýcý güneþ, yýldýrýmlar, savaþlar görür. Üzüntülü
olarak kalýr.

Islak, buhar yapýcý, soðuk ve nemli gýdalarýn çokça
alýnmasýyla onaya çýkan balgamdan kaynaklanan rüyadýr.
Bedende gevþeklik, mafsallarda rahatlýk, tükrüðün çoðalma-
sý ve kopmadan uzayan bir yapýda olmasý, cismin soðumasý,
gündüzün baþlarýnda yemeðe karþý isteksizlik, susuzluðun az
olmasý, midenin zayýflamasý, bevlin beyaz olmasý, uykunun
çoðalmasý, tembellik ve unutkanlýk olur. Bu kiþi rüyasýnda
yaðmurlar, sular, dereler, yýkanma ve yüzme görür.

Mercimek, susam, sýðýr eti, patlýcan gibi “sevda” (siyah-

lýk) yapýcý gýdalarýn çokça alýnmasýyla, ortaya çýkan “sev-
da”nýn vücuda hakim olmasýndan kaynaklanan rüyadýr. Sev-
danýn neden olduðu hastalýk, bedende bir gevþeklik, þiddetli
susuzluk ve uykusuzlukla baþlar. Eðer tedbir alýnmazsa has-
talýk azar ve cüzzam, sivilce, kaþýntý, benek, ani ölüm, delilik,
burun kanamasý, çýban, basur, sar’a, kuruntu, uyuzluk, ala-
tenlilik, kuru öksürük vb. yol açar. Rüyada ise, korkutucu, kor-
kunç þeyler, hayaletler, karanlýk, yanmýþ kara þeyler, herkes-
ten kaçýþ, ölüler vb. görür. En çok tuzlu, ekþi ve mercimek yi-
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yen kimselerde olur. (Tantavî, Cevhere, VII, 27.)

2- Þeytandan kaynaklanan rüya

Bilindiði gibi ruhumuz gaybî âlemlerle iliþki kurabilecek

kabiliyette, kapasitede yaratýlmýþtýr. Bunun en güzel örneði

sâdýk rüyadýr. Daha önce de belirttiðimiz gibi sâdýk rüya ilâhî

kaynaklýdýr. Ruhumuz bizim için gayb olan melekût alemiyle

iliþkiye girmekte, orada gördüðü þeyleri hayal dünyasýnda

sembolleþtirerek bu dünyadaki uygun görüntülere çevirmek-

tedir. Bu þekilde görülen rüya sâdýk rüya olmaktadýr.

Ruhumuz ilâhî kaynaklardan etkilendiði gibi, þeytandan

da etkilenebilir. Nitekim daha önce de zikrettiðimiz bir hadis-

i þerifte Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-

maktadýr: “Rüya, Allah’tan (celle celâluhû), Hulm ise, þeytandan-

dýr”. (Tantavî, Cevhere, VII, 18.)

Þeytandan kaynaklanan rüyanýn mahiyeti “Müntehabu’l-

Kelam” adlý eserde þöyle belirtilmiþtir:

“Rüyalarýn kötü, çirkin olanlarý þeytana izafe edilir ki Hz.

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir rüya görene bu

çirkin, hoþlanýlmayan rüyayý gizlemesini, uyanýnca sol tarafýna

tükürmesini tavsiye buyurmuþtur. Böyle yapan kiþiye o rüya-

dan hiçbir zarar gelmeyeceðini vaad etmiþtir. Böyle rüyalar,

bâtýl bir korkutma, üzmedir veya günahlardan kaçýnmaya da-

vet etme manasý taþýyan fitne, aldatma, hile ve kýskançlýða

sevk eden boþ ve anlamsýz rüyalardýr.

Gafletten uyarma ve tehlikeye götüren amellerden sakýn-

dýrma, þeytandan beklenebilecek bir þey deðildir. Þeytana

kötülükle emretmek yakýþýr. Batýl rüyalarýn þeytana nispet edil-
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mesi onun kötülüðe çaðýrmakla meþgul olmasýndandýr.” (Ýbn

Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 1/2-3.)

Þeytandan kaynaklanan rüyalar yukarýda da anlatýldýðý

gibi gören kimseye herhangi bir hayýr getirmez. Aksine göre-

nin kalbine yersiz korkular, gerçekle ilgisi olmayan mesajlar

verebilir.

Ýnsanlar bu çeþit bir rüya gördüklerinde bazen uzun

müddet etkisi altýnda kalýrlar. Bunun sebebi, etkisinde kaldý-

ðý rüyanýn ileride baþýna gelecek kötü bir olayýn habercisi ol-

ma ihtimalinden dolayýdýr. Hz. Peygamber böyle rüyalarýn

þerrinden müminleri himaye etme gayesiyle gördükleri kötü

rüyayý anlatmamalarý ve uyandýklarýnda sol taraflarýna üç de-

fa tükürmeleri halinde böyle rüyalarýn hiçbir zarar vermeye-

ceðini müjdelemiþtir.” (Kur’ân-ý Kerim’de Rüya Kavramý, Bünyamin

Açýkalýn, Yüksek Lisans Tezi, s, 29-33, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü, Ýstanbul, 1996)

Uyku ve Rüyalar

Hayatýmýzýn yaklaþýk üçte biri uykuda geçer. Uykunun en

önemli iki fonksiyonu fiziken dinlenme ve zihnen toparlanma-

dýr. Uykunun nonREM adlý dönemi, vücudun kendini toparla-

masý, tamiri için gereklidir. Annelerimiz boþuna “uyusun da

büyüsün” demiyor yani. REM dönemi ise, zihinsel toparlanma-

ya hizmet eder. Bu dönem ayný zamanda rüyalarýn görüldüðü

dönemdir ve muhtemelen bu rüyalarýn da yardýmýyla zihin o

gün alýnan ham bilgileri sentez eder, hatta bazý problemleri çö-

zer. Nitekim tarihte birçok keþif ve icat da rüyalarýn yardýmýyla

gerçekleþmiþtir.
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Ýþte uykunun en çok ilgi çeken yönü muhteþem bir gece
sinemasý diye tarif edebileceðimiz rüyalardýr. Gündelik haya-
týn tekdüzeliðinden sýkýlan ruhlar için ilginç bir gezinti yeridir
rüya alemi. Hapisteki adamý daðlarda, baðlarda gezdirir, ba-
zen hiç görmediðimiz harika yerleri dolaþýr, hiç tatmadýðýmýz
duygularý yaþarýz, bazen ilim adamlarýnýn keþiflerine ilham
kaynaðý bile olur. 

Aslýnda rüyalar uykunun sadece birkaç dakikasýnda ger-
çekleþmekle beraber bazen bu birkaç dakikaya saatlerce rü-
ya sýðabilmektedir. Rüya bu yönü ile de zamanýn izafi (görece-

li) olduðunu gösterir. 
Gecelerimize damgasýný vuran, bazen gündüz dahi etkisi-

ni sürdüren rüyalar, öteden beri bir taraftan (geleceðe dair iþaret-

ler içermesi sebebiyle) din alimlerinin, bir yandan da (bilinç altýný, ki-

þiliðin gizli kalmýþ yanlarýný gösterdiði için) psikoloji biliminin ilgisini
çekmiþlerdir. 

Kur’ân’da Yûsuf Suresi’nin önemli bir konusu rüyalar oldu-
ðu gibi, birçok ayette de rüyalarda gizli hakikatler var olduðuna
ima edilmiþtir. Bu iþaretlerden ve hadislerden faydalanan din
alimleri rüyalarý üçe ayýrmýþlardýr, rabbani, þeytani ve nefsani rü-
yalar olarak. Bu ayrýma göre,

Rabbani rüyalar, gelecekten haber veren sadýk rüyalar-
dýr. Ýnsanýn ruhundaki bazý hisler, uykuya girildiðinde, madde
aleminden mânâ alemine yönelir, oraya bir pencere açar. O
pencereden, yaklaþan bazý olaylarý görür. Bu tip rüyalar, hiss-
i kable’l-vukû’nun (olacak þeyleri önceden hissetme özelliðinin) geliþ-
miþ olmasýndandýr.

Gelecekten haber veren rüyalar, kaderin varlýðýný ispat
eden bir delildirler. Bazý kiþiler ertesi gün baþýna gelecek en
küçük hadiseyi bile rüyasýnda görebilmektedir. Birkaç yýl ön-
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ce rüyamda Kemal Sunal’ýn bir havaalanýnda vefat ettiðini
görmüþtüm. Sabah kalktýðýmda rüyanýn tabirini düþünürken
televizyondan (aynen rüyamdaki gibi, bir havaalanýnda gerçekleþen)

malum ölüm haberini duydum. Ýþte bu tip rüyalar kaderin var-
lýðýna bir iþaret hükmündedir.

Ýkinci grup olan þeytani rüyalar genellikle korkutucu, üzü-
cü veya yanýltýcý rüyalardýr ki, pek tabir edilmezler. 

Nefsanî rüyalar denilen üçüncü kýsým ise, kiþinin günde-
lik hayatýnda veya hayalinde meþgul olduðu þeylerden türe-
miþ olan görüntülerdir. Bu kýsým, geleceðe dair iþaretler taþý-
maz ama þahsýn ruh hali hakkýnda hayli bilgi verir, mizacýna
dair iþaretler taþýr. Psikiyatristlerin, psikologlarýn, ‘bilinçaltýnýn
simgelerle ifadesi’ olarak kabul edip yorumladýklarý rüyalar da
daha çok bu kýsýmdýr. Bir hadiste geçen “Rüyada gördüðü-
nüz þeylerin isimlerini, künyelerini veya kinâye mânâlarýný dik-
kate alýn.” ifadesi de bu mantýðý desteklemektedir zaten. 

Meselâ, rüyalarýnda patlamalar, yangýnlar, kavgalar, ci-
nayetler gören ve bundan korku duyan birisinin; temel güven
duygusu eksik olan, her an bir yerlerden tehdit, saldýrý bekle-
yen, tedirgin ve þüpheci bir insan olduðu söylenebilir. Bazý
ciddi ruhsal rahatsýzlýklarýn öncesinde bu tür dehþetli rüyalar
sýk görülebilir. Hele hele rüyalarda saldýran, öldüren, kiþinin
kendisi ise, nefret ve saldýrganlýk dürtülerini kontrol güçlüðün-
den þüphe edilmelidir. 

Bir insan, aslýnda için için kýzdýðý ama kýzgýnlýðýný ifade
edemediði bir yakýnýnýn rüyada hastalandýðýný, öldüðünü vs.
görebilir. Bu, onun aklýna getirmeye bile çekindiði bir bilin-
çaltý isteðinin, rüyada fýrsat bulup açýða çýkmasýdýr çoðun-
lukla. Böyle bir rüya görüp de uyandýðýnda “ben nasýl rüyam-
da böyle þeyler görürüm?” diye vicdan azabý çekenler çok
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olur. Bu bile, kiþinin rüyasýnda zihnen meþgul olduðu þeyleri
gördüðünü, yani rüyalarýn içeriðinde kendisinin pay sahibi
olduðunu, için için hissettiðinin iþaretidir. Yoksa rüyada gö-
rülen bir þeyden niye vicdan azabý duyulsun ki? 

Hayatý mantýklý yaþayan ama aþýrý sorumluluk hissi ile sý-
kýntý çeken kimseler, genellikle rüyalarýnda normal gündelik
hayata dair ama sýkýntý verici þeyler görürler. Bir iþi yarým kal-
mýþ, bir yere gecikmiþ vs.

Tersine, gerçeklerle arasý pek hoþ olmayan, hayal gücü
kuvvetli ve tekdüze hayatýndan çýkýþ arayan kiþilerin rüyalarý
ise heyecanlý, coþkulu ama biraz mantýksýz olur. “Asfaltta yü-
zen bir balýðýn aniden uçarak daðlarýn üzerinden geçmesi ve
ardýnda kokulu bir gökkuþaðý býrakmasý” gibi.

En baþta “Uyku zihinsel toparlanmaya yardým eder.” de-
miþtik. Bunun en önemli bir unsurunun da rüyalar olduðunu
ifade etmiþtik. Gün boyunca yaþadýðý ve kendisini etkileyen
sorunlarý çözemediði takdirde erteleyen insanýn zihni, gece
rüyalarda iþte bu sorunlarý çözmeyle uðraþýr aslýnda. Ve bir
çýkýþ yolu bulmaya çalýþýr. Eðer bunu baþarabilirse rüyalar net
ve açýk olur; sabah uyandýðýnda da huzurla kalkar yataktan.
Ama rüyalardaki gayretler çözüme yetmemiþse o zaman
uzun, karýþýk ve yorucu rüyalar görülür ve sabah da sanki
uyumamýþçasýna yorgun veya sýkýntýlý uyanýlýr.

Bazý kiþiler de hiç rüya görmediklerinden bahsederler. Bu
mümkün deðildir aslýnda. Ýnsan mutlaka rüya görür ama ba-
zen (veya bazý kiþiler) bunlarý hatýrlamayabilir. Bu tip kiþileri iki g-
ruba ayýrabiliriz. Birinci grup aktif, iyimser ve sorunlarýný ko-
layca çözen kiþilerdir ki, sabah uyanma anýnda huzur hisse-
derler. Bu durumda bir problem yoktur. Sorunlar o kadar ko-
lay çözülmektedir ki onunla ilgili rüya hatýrlanmaz bile. Bu du-
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rumun tam zýddý ikinci bir grup kiþi ise, hiç rüya hatýrlama-
makla beraber sabahlarý sebepsiz yere gergin veya moralsiz
uyanýrlar. Peki gece rahat yatan bir kiþi rüya bile hatýrlamadý-
ðý halde sabah sýkýntýlý kalkýyorsa bu ne anlama gelir dersiniz?
Bu gösterir ki, o kiþinin bilinç altýna attýðý, çözemediði, hatta
yüzleþemediði hayli ciddi sorunlarý vardýr. Öylesine ki, onlar-
la ilgili rüyalarý bile hatýrlamayacak derecede bilinç altýna at-
maktadýr. Bu durumdaki kiþilerin psikolojik yardým almalarýn-
da fayda vardýr.

Rüyalar için genel bir yorum yapmak gerekirse, huzurlu
olan güzel düþünür; güzel düþünen, güzel rüyalar görür; ger-
gin ve kötümser olan ise, kötü düþündüðünden çirkin rüyalar
görür. Bir arkadaþým evdeki televizyonu kaldýrdýktan sonra
tüm aile bireylerinin rüyalarýnýn güzelleþtiðini söylemiþti. Ne-
den dersiniz? Zira seyredilen dizi ve filmlerdeki öfke, þiddet,
alay, hile gibi olumsuz hisler, ister istemez bilinç altýna yerle-
þir ve hayal ve fikir dünyamýzý kirletir. 

Aslýnda rüyalarý ayný anda hem tabir edip hem de görü-
len simgelerden faydalanarak psikolojik tahlil yapmak müm-
kündür. Nitekim bu konuda uzmanlaþmýþ psikologlar, kiþinin
rüyalarýný, (dini tabirle ister rahmani, ister þeytani, ister nefsani olsun)

analiz edebilmekte ve hepsinden kiþiliðe iliþkin önemli ipuç-
larý çýkarabilmektedirler. 

"Sadýk rüyalar, geleceðe dair iþaretler verir.” denilmekte-
dir. Böyle bir rüya, kiþilik analizi olarak yorumlanabilir mi, diye
sorulmaktadýr. 

Ayný gerçek, herkesin ruh aynasýnda farklý þekilde akse-
der. Nitekim tabiri ayný olan birçok rüya vardýr ama herkes
kendi kiþiliðine uygun olan þeklini görür. Hayatý çok zor gö-
ren ve “biri olsa da, bu aðýr yüklerin kaldýrýlmasýnda bana
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yardým etse” mantýðýnda olan bir hastam, rüyasýnda vinç gör-

düðünü söylemiþti. Gerçi vinç görmek tabirlerde “saðlýðýna

kavuþmak” anlamýna geliyordu ve bu rüyadan kýsa bir süre

sonra hastam da iyileþti ama ayný anlama gelen birçok rüya

içinde vinç görmüþ olmasý, onun anlattýðým kiþilik özellikleri-

ne de iþaret eder gibiydi. 

Yani ayný rüya, hem sadýk rüya olarak kabul edilip tabir

edilebilir, hem de görülen objelerin kiþilik özelliklerine iþaret-

leri ile yorumlanabilir de. 

Benim tavsiyem, yakýnlarýnýzýn rüyalarýný sýk sýk anlattýrýn.

Ve anlatýlan rüyalarda ne gibi objeler gördüklerine, rüyanýn

ne tür konular etrafýnda döndüðüne dikkat edin. Bu yolla on-

larýn iç alemlerindeki gidiþatý izleyebilirsiniz. (Dr. Yûsuf Karaçay,

kendisinden.)

Uyku ve Rüya Görmenin Psikofizyolojisi

Uyku diðer bir çok canlýda olduðu gibi insan yaþamýnýn

çok önemli bir iþlevini teþkil eder. Ýnsan organizmasý için vaz-

geçilmez olan uykunun süre olarak yaþamýmýzýn yaklaþýk üç-

te birini oluþturduðu düþünüldüðünde uykunun iþlevi daha iyi

anlaþýlabilir. Ortalama uyku süresi bir genç eriþkin için yakla-

þýk olarak 7-8 saattir. Buna göre 24 saatlik günlük yaþamýmý-

zýn önemli bir kýsmý uykuda geçmektedir. Bununla birlikte uy-

kunun süresi yaþla deðiþim gösterir. Yeni doðan bir bebekte

uyku 24 saatin büyük bir kýsmýný kaplar. Yaþamýn ilk yýlýnýn so-

nuna doðru günlük uyku süresi 15 saat civarýndadýr. Çocuk-

luk döneminde yaþ ilerledikçe giderek azalýr. 8-9 yaþ civarýn-

da 8 saate iner. Eriþkinlik döneminde sabit bir gidiþ gösteren
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uyku süresi yaþlýlýk döneminde yeniden azalmaya baþlar ve
yaþamýn sonuna doðru en az seviyesine iner.

"Ýnsanlar niçin uyurlar?" sorusunun cevabýnda çok zorla-
nan araþtýrmacýlar, sonunda bedenimizin dinlenmesi amacýy-
la uyunduðu noktasýna gelmiþlerdir. Uyku sýrasýnda bedeni-
miz dinlenir ancak zihnimiz çalýþmaya devam eder. Bugün
son beyin görüntüleme çalýþmalarýyla gelinen noktaya göre
uyku sýrasýnda beynin farklý bölgeleri farklý faaliyetler içindedir. 

Uyku-uyanýklýk düzeni ile ilgili yapýlan çalýþmalar beyinde
"pineal bez" adý verilen yapýdan salgýlanan melatonin adlý no-
rohormonun uykudan birincil derecede sorumlu olduðunu
göstermiþtir. Melatonin salýnýmý gündüz ve aydýnlýkta artar;
buna karþýn gece ve karanlýkta artar. Böylece bu hormon uy-
ku verici bir ilaç olarak da kullanýlabilir. Gece boyunca parlak
ýþýða maruz kalanlarda melatonin salýnýmý artar ve uyku-uya-
nýklýk ritmi gecikir. 

Uyku tekdüze bir iþlev deðildir. Bir gecelik uyku sýrasýnda
elektrofizyolojik ve davranýþsal olarak deðiþik aþamalar ortaya
çýkar. Elektrofizyolojik olarak uykuyu hýzlý göz hareketlerinin (ra-

pid eye movement=REM) eþlik ettiði ve rüyalarýn daha çok görül-
düðü REM uykusu ve bu hareketlerin olmadýðý REM dýþý (Non-

REM) uykusu þeklinde ikiye ayýrmak mümkündür. Gece yataða
yatýp ýþýklarý kapattýktan sonra gözlerimiz kapalý iken beynimiz-
de hakim olan beyin dalgalarý, alfa diye adlandýrýlan ve sani-
yede 8-512 sýklýðýnda meydana gelen dalgalardýr. Yavaþ ya-
vaþ üzerimize bir sersemlik çöker ve uykuya dalarýz. Uykuya
ilk daldýðýmýzda alfa dalgalarý yerine düþük voltajlý ve karýþýk
sýklýktaki dalga þekli ortaya çýkar. Bu evreye evre 1 uykusu adý
verilir. Genellikle bu dalga þeklinin baþlamasýna göz yuvarlarý-
nýn yavaþ yavaþ devinimleri eþlik eder. Gözlerin kapalý halde
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oluþundan evre 1 uykusunun baþlamasýna; daha doðrusu uyku
baþlangýcýna kadar geçen süre kiþisel farklýlýklar gösterebilir.
Genellikle bu süre 15 dakika civarýndadýr. Ancak uykululuðu
fazla olan kiþilerde bu süre daha kýsa olabildiði gibi, depres-
yonda olanlarda ya da endiþeli ve kaygýlý olan kiþilerde uzaya-
bilir, hatta bir kaç saati bulabilir. Evre 1 uykusu bir kaç dakika
kadar kýsa sürer. Ardýndan düþük voltajlý ve karýþýk sýklýktaki
dalga þekli zemininde uyku iðcikleri ve k kompleksleri adý ve-
rilen ve oldukça özgül olan dalga biçimlerinin eþlik ettiði evre
2 uykusu baþlar. Evre 2 uykusu eriþkinlerde ilk ortaya çýkýþýn-
dan itibaren 20-45 dakika kadar sürer. Daha sonra saniyede
0.5-2 sýklýðýnda ve 75 mikro volt yüksekliðinde delta dalgalarý
(yavaþ dalgalar) ortaya çýkmaya baþlar. Bu uyku evresi yavaþ
dalgalarýn oranýna göre evre 3 ve evre 4 uykusu; daha kýsa
deyimiyle yavaþ dalga uykusu ya da delta uykusu diye adlan-
dýrýlýr. Ortalama 20-30 dakika sonra baþka bir deyiþle uyku
baþlangýcýndan 70-90 dakika kadar sonra hýzlý göz hareketle-
rinin eþlik ettiði REM uykusu baþlar. Gecenin ilk REM uykusu
5-10 dakika kadar kýsa sürer ve bu esnada çizgili kaslarýmýz
tam bir atoni (kas tonusun kaybolmasý) gösterir. Kaslarýmýzdaki bu
durum adeta bir felç durumu yansýtýr. Buna karþýn bu evrede
beynimiz oldukça faaldir. Rüyalarý daha çok bu evrede görü-
rüz. Beyin kanlanmasý ve metabolizmasý bu evrede uyanýklýk
durumundan bile daha fazla artmýþtýr. Bu bakýmdan bu evre
felci bir bedende aþýrý zihin faaliyetinin eþlik ettiði bir durum
olarak nitelendirilebilir. Bu evrede aþýrý zihin faaliyetine rað-
men çizgili kaslarýmýzýn felç halini almasý gizemli bir durumdur.
Rüyalarýmýz sýrasýnda koþar, atlar, birisinden kaçar, uçurum-
dan yuvarlanýrýz ama tüm bunlar olurken bedenimiz felçli gibi-
dir. Nitekim, REM uykusu davranýþ bozukluðu adý verilen has-
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talýkta REM uykusu sýrasýndaki tonus kaybý olmaz ve hatta rü-
ya görüyorken yaptýðý zihinsel aktiviteleri davranýþsal olarak
da ortaya koyar. Sonuçta rüyasýnda duvardan atlarken yatak-
tan yere atlar ya da rüyasýnda birisiyle boðuþuyorken yatakta
eþini boðmaya kalkabilir. REM uykusu sýrasýnda uyandýrýldý-
ðýnda insanlar rüyalarýný net bir þekilde hatýrlayabilirler. Gece-
nin bu ilk REM evresinin hemen ardýndan genellikle kýsa süre-
li bir uyanma olur ve kiþi tekrar uykuya dalar. Buraya kadar an-
latýlan evrelerin toplamý bir uyku döngüsünü teþkil eder. Uyku-
uyanýklýk döngüsü bir gecelik uyku sýrasýnda yaklaþýk 4-5 kez
tekrar eder. REM uykusunun süresi ve yoðunluðu gecenin iler-
leyen saatlerine doðru giderek artar ve sabaha yakýn saatler-
de yaklaþýk 1 saati bulabilir. Baþka bir deyiþle gecenin ilk ya-
rýsýnda NonREM uykusu, buna karþýn ikinci yarýsýnda ya da sa-
baha doðru REM uykusu hâkimdir. 

Uyku ve rüyalarýn bir çok iþlevi olduðunu gösteren bilim-
sel çalýþmalarýn sayýsý giderek artmaktadýr. Bu iþlevlerden bi-
risi öðrenme ve hafýza ile ilgilidir. Özellikle rüyalar ve REM
uykusu sýrasýnda, yeni öðrenilen bilgilerin eskiden var olan-
larla birleþtirilmesi ve depolanmasý saðlanýr. Yeni öðrenilen
bilgilerin depolara yerleþtirilmesi REM uykusu sýrasýnda olur.
Yapýlan çalýþmalarda gece yeni bilgilerin öðrenilmesinden
sonra REM uykusunun süre ve yoðunluðunun arttýðý görül-
müþtür. Örneðin yeni bir dil öðrenmeye baþladýktan, dil kur-
suna gittikten sonraki günlerin gecelerinde REM uykusunun
arttýðý bilinmektedir. Yine Kuran-ý Kerim'i ezberleyen hâfýzla-
rýn gece uyku sýrasýnda, rüyada ezberlerini tekrarladýklarý bi-
linir. Yakýn zamanda yapýlan beyin görüntüleme çalýþmalarý
REM uykusu sýrasýnda aktive olan beyin bölgelerinin hafýza
merkezleriyle iliþkisini göstermiþ ve bu bölgelerdeki faaliye-
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tin uyanýklýk bilincindeki gibi olduðunu; hatta uyanýklýktan da-
ha aktif olduðunu göz önüne sermiþtir.

Öðrenme deneyleri insanda iki türlü öðrenme olduðunu
göstermiþtir: Explicit (kesin ve doðrudan) ve implicit (îmâ yoluyla ve

dolaylý). Bunlardan ilki bilgilerin bire bir öðrenilmesini ifade
eder. Ýlkokulda alfabenin öðrenilmesi ya da deneme yanýlma
yoluyla olan öðrenmeler bu þekil öðrenmeye örnek teþkil
eder. Baþka bir deyiþle bu tür öðrenme bilinçli bir öðrenme-
dir. Ýkincisinde ise bilinçli bir öðrenme yoktur. Daha doðrusu
öðrendiklerimizin farkýnda olmadan öðreniriz. Bu tür öðren-
me daha çok uyku ve rüyalarda olur. Öðrenme ve hafýza ye-
teneklerimizin çoðu aslýnda bu tür öðrenmeye dayanýr. Bu
durum bebeklerde neden uyku süresinin ve REM uykusu yo-
ðunluðunun fazla olduðunu ve yaþlýlarda hafýzanýn azalma-
sýyla birlikte neden uyku süresinin ve REM uykusunun azal-
dýðýný açýklar. 

Uyku ve rüyalarýn bir diðer iþlevi duygularýmýzýn ve miza-
cýmýzýn düzenlenmesidir. Rüyalar ve REM uykusu, bozuk
olan duygu durumumuzu düzenlemede birincil derecede
önemlidir. Depresyonlu hastalarda REM uykusunun süre ve
yoðunluðunun artmasý ve daha çok gecenin ilk saatlerine
doðru kaymasý bu anlamda bir telafi etme düzeneðini temsil
eder. Çoðumuz sýkýntýlý ve çökkün bir duygu durumunda iken
uyuduðumuzda hoþ ve tatlý bir rüyanýn ardýndan kendimizi
dinlenmiþ, oldukça rahatlamýþ ve özgüvenimiz artmýþ olarak
kalkarýz. 

Rüyalara atfedilen bir diðer iþlev sorun çözmedir. Rüya-
lar yoluyla günlük yaþamda bilinçli olarak halledemediðimiz
bir çok sorunu uyku sýrasýnda çözümleyebiliriz. Örneðin kiþi-
ler arasý çatýþmalar ya da sorunlar rüyalar yoluyla çözümlene-
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bilmekte ve hatta bu iþlevine binaen rüyalar psikoterapide
kullanýlmaktadýr. 

Gerek depresyonlu hastalarda gerekse normal kiþilerde
uyku öncesi verilen algýsal uyaranlarýn rüya içeriðini etkiledi-
ði görülmüþtür. Belli bir ölçüde verilen görsel ya da iþitsel
uyaranlar rüya içeriðinde yer alan malzemelerle iliþkili bulun-
muþtur. Deneklere gösterilen belli fotoðraf ya da filmler o ge-
ce gördükleri rüyalarýn içeriðine tesir etmiþtir. Bu durum bi-
linçli kontrolün ve uyanýklýktaki biliþsel süreçlerin rüya sýrasýn-
da sürdüðünü göstermesi bakýmýndan önemlidir. 

Rüyalar hem REM, hem de NonREM uykusu sýrasýnda or-
taya çýkabilir. Bununla birlikte her iki uyku evresi arasýnda ni-
teliksel ve niceliksel bazý farklýlýklar bulunmaktadýr. NonREM
uykusu sýrasýnda görülen rüyalar daha kýsa, parça parça, bu-
na karþýn daha gerçek; REM uykusu sýrasýnda görülenler ise
daha uzun, içerik olarak daha zengin, buna karþýn daha tuhaf
ve duygusal olarak daha zengindir. 

Rüya hatýrlamayý bir çok durum etkileyebilir. Bunlarýn ba-
þýnda rüyalarýn uykunun hangi evresinde görüldüðü gelmek-
tedir. Genel olarak REM rüyalarýnýn % 80-85'i, buna karþýn
NonREM rüyalarýnýn ise % 10-15 kadarý hatýrlanmaktadýr. Sa-
baha karþý görülen rüyalar hem daha gerçekçidir, hem de da-
ha iyi hatýrlanýr. Kiþinin kiþilik özellikleri de rüya hatýrlamayý et-
kileyebilir. Duygusal yaþantýsý zengin, iç dünyasý dolu, rüya-
larýn yaþamýný daha fazla etkilediði, rüyalarýnýn etkisinde da-
ha çok kalan ve telkine yatkýn kiþiler daha yüksek oranda rü-
yalarýný hatýrlarlar. Gündüz görülen rüyalar gece görülenler-
den daha iyi hatýrlanýr. 

Sonuç olarak rüyalar biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyo-
lojik ve kültürel yönleriyle uykunun çok önemli bir iþlevini tem-
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sil eder. Bunun yanýnda insan yaþamýnýn vaz geçilmez bir
parçasýný oluþturur. (Prof. Dr. Mehmet Yücel Aðargün, kendisinden)

Rüya Kaç Saniye Sürer?

Bilim adamlarý rüyanýn süresi üzerinde kesin bir sonuca
varamamýþlardýr. Bir kýsmý birkaç saniye sürdüðünü iddia
ederken, bazýlarý da saatlerce devam eden rüyalarýn mevcut
olduðu fikrinde ýsrar etmiþlerdir. Bu tartýþmalar devam eder-
ken, “Dr. B. Klein adýnda Amerikalý bir bilim adamý, yardýmcý-
larý ile birlikte hummalý çalýþmalara koyulmuþtur. Gönüllü ola-
rak seçtiði bazý kimseleri hipnotize ederek uyutmuþ, belli bir
süre sonra uyandýrýp rüyalarýný dinlemiþtir.

Neticede, bir rüyanýn yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar ký-
sa sürdüðünü tespit etmiþtir. Ýþin enteresan tarafý þudur ki,
uyandýrdýðý gönüllüler üç beþ saniye süren rüyalarýný saatlerce
anlatabiliyorlardý. Hatta bir kýsmýnýn rüyasý yazýlsa, ortaya kalýn-
ca bir macera romaný çýkabilirdi. Dr. Klein, yýlmadan tecrübele-
rini sürdürdü. Bu iþ üzerinde sarf ettiði uzun mesai sonunda
vardýðý netice, en uzun rüyanýn doksan saniyeyi geçmediði idi. 

Bu konudaki çalýþmalarýn ardý arkasý kesilmedi. Chicago
Üniversitesi uzmanlarýndan Dr. Kleitman ve öðrencisi Ase-
rinsky, 1953 yýlýnda geniþ çapta çalýþmalara baþladýlar. Ob-
jektif deneylerini daha sonra nörofizyolojik sahada (sinir sistemi

fizyolojisi) devam ettirdiler. Dr. Kleitman, otuz yýldan beri kendi-
sini “rüyadan mahrum etme” denemeleri yapmaktaydý. Fakat
hiçbir zaman bir haftadan fazla tahammül gösterememiþti.
Otuz yýllýk çalýþmasý aradýðý sonucu vermeyince, baþkalarý
üzerinde deðiþik denemeler yapmaya baþladý. Deneyin so-
nunda, rüya esnasýnda kýsa ve uzun süren süratli göz hareket-
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lerine þahit oldu. Denemeye tabi tuttuðu kimseleri, göz hare-
ketlerinin baþladýðý ve bittiði devrenin muhtelif bölümlerinde
uyandýrdý. Böylece her defasýnda kiþilerin rüya görmekte oldu-
ðunu öðrenmiþ oldu. Bu tespitin doðruluðunu ilim çevrelerine
delilleriyle sunmak gereðini duydu. Ömrü boyunca hiç rüya
görmediklerini iddia eden kimseleri toplayýp onlar üzerinde
deneyler yaptý. Göz hareketlerinin baþladýðý anda uyandýrdýðý
bu kimseler, hayret ve þaþkýnlýk içinde ilk defa rüya gördükle-
rini söylediler. Dr. Kleitman, bütün bunlardan þu sonucu çýkar-
dý: “Herkes rüya görmekte; fakat bazý kimseler rüyalarýný hatýr-
layamamaktadýr. Rüyanýn objektif olarak en kuvvetli delili ise
uyumakta olan kimsenin süratli göz hareketleridir.” (Ýlimde, tek-

nikte, edebiyatta, tarihte ve dinde Rüya ve Tabirleri, Hekimoðlu Ýsmail-Nu-

rettin Ünal, s. 67-68, Türdav Yayýnlarý, Ýstanbul, 1982)

Sonuç olarak, uyandýðýmýz zaman 15-20 dakika anlattýðý-
mýz rüya, bilimsel olarak ispatlanmýþtýr ki, çok kýsa bir zaman
diliminde görülmüþtür. Ýç dünyadaki kiþiliðimizin madde öte-
si olmasý sebebi ile rüyalar da zaman ötesinde cereyan eder.
Birkaç saniyelik süre, rüyanýn þuuraltýna, oradan da bilince
geçme süresidir. Yoksa rüyada zaman sýfýrdýr.

Rüyalar Elektronik Cihazlarla Tespit Edilebilir mi?

“Dr. Kleitman, uykularýný müþahede altýnda tuttuðu kimse-
lerin elektroensefalogranik (EEG) ve elektrokardiagramlarýný
(EKG) cihazlarla tespite baþladý. Bu çalýþmalarýn sonucunda;
rüyanýn varlýðýna delil olarak gösterdiði göz hareketlerine, he-
yecana baðlý kalb atýþlarýný da ilave etmiþ oldu. EEG’nin ver-
diði sonuç oldukça dikkat çekiciydi. Rüyanýn baþladýðý andan
itibaren, aðýr bir ahenk içinde devam eden uyku hâlini göste-
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ren çizgiler, ritmik bir hâl alýyor, uyanýklýk hâlindeki þekilleriy-
le cihazýn kâðýt þeridi üzerine kaydoluyordu.

Sekiz kiþi üzerinde yapýlan bu deneyler on gün devam et-
ti. Her defasýnda elektronik cihazýn kaydettiði eðri büðrü çiz-
giler dikkatle incelendi. Ve þu sonuca varýldý: “Rüya, uykunun
yüzde yirmilik (% 20) bir bölümünü teþkil etmektedir. Bu du-
rumda; sekiz saat uyuyan bir insanýn uykusunun ilk saati aðýr
ve rüyasýz geçmektedir. Bundan sonraki on dakika içinde rü-
ya görülmekte ve sonra yine bir buçuk saat sürecek aðýr uy-
ku devresi baþlamaktadýr. Sonra yirmi dakikalýk bir rüya ve yi-
ne bir buçuk saatlik aðýr uyku... Uykunun bundan sonraki kýs-
mýnda ise otuz dakikalýk bir rüya faslý daha vardýr. Nihayet yi-
ne uyku ve onu da uyanma takip etmektedir.

Dr. Kleitman artýk yaþlanmýþ, fakat ara vermediði deney-
lerini öðrencilerinin yardýmýyla sürdürüyordu. Bunlardan De-
ment hocasýnýn daha önce kendi üzerinde yaptýðý “rüyadan
mahrum etme” deneyine tekrar teþebbüs etti. EEG cihazý ile
irtibatlarýný kurup uykuya gönderdiði sekiz gönüllüyü rüyanýn
baþlama anýnda uyandýrdý. Rüyanýn baþladýðý anda yapýlan
uyandýrma iþlemi oldukça güçlükle neticelenmiþti. Rüya anýn-
da kilitli bir kasaya benzeyen insaný uyandýrmak çok zordu.

Yakaladýðý ip uçlarýyla deneyine devam eden Dement rü-
ya esnasýndaki uyandýrma iþlemlerini sýklaþtýrdý. Sýklaþtýrdýðý
nisbette uyuyanlarýn rüya görme sayýsý artýyordu. Öyle ki, ilk
gece altý yedi rüya görme anýnda uyandýrýlan gönüllü uykucu-
lar daha sonraki gecelerde onaltý, onsekiz ve yirmi rüyanýn
üzerine çýkabilmiþlerdi.

Dement, deneyinin son haftasýnda gönüllüleri tamamen
rüyadan mahrum edince, deneye tabi tuttuðu bu kimseler
üzerinde dehþetli bir hýrçýnlýk, asabilik, hafýza zafiyeti, daðýnýk
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ve tutarsýz hareketler baþ gösterdi. Bu iþe inatla devam etmek
isteyen bir dayanýklý gönüllü ise bir hafta sonra, pes etmek
mecburiyetinde kaldý.

Rüyanýn, yiyecek maddesi kadar zaruri olduðu böylece
belirlenmiþ oluyordu.

Ýþin garip tarafý þu ki, daha sonra kendi halinde bir uyku-
ya terkedilip gözleme devam edilen bu kiþiler, müteakip ge-
celerde daha fazla rüyalar gördüler. Sanki, eksik gýda almýþ
da kuvvetten düþmüþ kimseler gibi, çok rüya görerek bu nok-
sanlarýný telafi etmeðe çalýþýyorlardý.

Dement, son deneyini yine ayný þahýslar üzerinde yaptý.
Bu defa rüya esnasýnda deðil de aðýr uykuda iken uyandýrdý.
Bu uyandýrmalarý aynen rüya devresinde yaptýðý ölçüde uy-
guladý. Uyandýrma iþlemi oldukça kolay neticelenmiþti. Ýlk de-
nemedeki durum meydana gelmeyince, insanýn uykudan çok
rüyaya ihtiyacý olduðu kanaatina vardý.

Tesbit ettiði diðer objektif bir husus da, rüyanýn baþlama-
sý anýnda adalelerin ve boyun kaslarýnýn tamamen gevþeme-
si ile baþýn adeta gövdeden ayrýlmýþcasýna bir tarafa düþü-
vermesi haliydi. Yani, rüya anýnda gövdenin fiziki hareketleri
tamamen durmaktaydý.

Bu hal þuna da benzetilebilir: Bir tiyatro seyircisi koltu-
ðunda otururken ufak tefek hareketler yapar. Fakat perdenin
açýlmaða baþlamasýyla dikkat kesilir. Uykudaki insan da saða
sola dönüp el kol hareketleri yapabilir, fakat rüya görmeðe
baþlayýnca hepsi son bulur.

Muhtelif kimseler çok çeþitli deneyler yaparak rüyanýn sýr-
rýný araþtýrdýlar.

Bu deneyler kedi ve benzeri bazý hayvanlara da uygulandý.
Müþterek varýlan sonuç þöyleydi: Rüyalar; psikolojik ve fizyolo-
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jik olarak solunum ve beslenme gibi, hayatýn devamýný mümkün
kýlan ihtiyaçlardandýr.” (Rüyalar ve Yorumlarý’nýn ‘Oxford, 1999’, Joyce

Crick tarafýndan çevrilen ve editörlüðünü Ritchie Robertson’un yaptýðý yeni

baskýsýndan alýnmýþtýr. Ayrýca bkz.: Ýlimde, teknikte, edebiyatta, tarihte ve

dinde Rüya ve Tabirleri, Hekimoðlu Ýsmail-Nurettin Ünal, s. 69-73, Türdav

Yayýnlarý, Ýstanbul, 1982)

Rüyalarýn Metafizikle Alâkasý

Rüyalarýn, metafizikle alâkasýna dikkat çeken M. Fethul-
lah Gülen Hocaefendi, bu konuyla ilgili þunlarý kaydeder:

“Rüyalar, ruha ait bir hâssa (ayýrt edici bir özellik) olmalarý iti-
barýyla telesteziye dahildirler. Bu cihetle de madde ve fizik öte-
si âlemlerin ve o âlemlere ait varlýklarýn mevcudiyetine delil teþ-
kil ederler. (M. Fethullah Gülen, Varlýðýn Metafizik Boyutu, 1/115-117)

“Herkes bir yönüyle mahiyetinin Ýlâhî vâridâtlara açýk ol-
masý, onlara karþý bir santral vazifesi görmesi sebebiyle, için-
de bulunduðu maddî âlemden öte metafizik âlemle irtibatlýdýr.
Bir anlamda objektif delillerin sunulamayacaðý böyle bir id-
dia, yakýþýksýz da kaçabilir; ama insanýn Ýlâhî vâridâtlara bir
santral olduðu çoklarý tarafýndan ifade edilmiþtir. Veya Al-
lah’ýn (c.c.) matmah-ý nazarý, kâinatýn fihristi olduðu öteden be-
ri söylenegelen ve “telâkki bi’l-ümmet”e (Müslümanlar tarafýndan

genel kabule) mazhar olmuþ bilgilerdendir. Þimdi; eðer insan
maddî yapýsý itibarýyla kâinatýn bir fihristi ise -ki öyledir- onun
maddî yapýsýndan daha derin, daha engin olan ruhî yapýsý da
elbette kâinatla alâkalýdýr. Dolayýsýyla onun ruhî yapýsý, hissî
yapýsý kâinattan koparýlamaz. Hatta benim þahsî kanaatim,
henüz bilmediði âlemlerle bile irtibatý vardýr insanýn. Yani Sa-
manyolu dýþýndaki sistemlerle. Aksi hâlde rüyalarý ne ile ve

58

R ü y a



nasýl izah edeceksiniz? Bakýn, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu bir
anda bütün kevn ü mekâný Erzurumlularýn ifadesi ile “elefend”
edip geri dönüyor. Demek ki insanýn ruhî yapýsýnýn enginliði,
derinliði bizim idrak ve ihata sýnýrlarýmýzý aþan bir hüviyettedir.
Onun tahayyüller üstü, tasavvurlar üstü çeþitli âlemlerle irtiba-
tý vardýr.” (M. Fethullah Gülen, Prizma, 2/183-184)

Rüyada Gören ve Gezen Kimdir?

Ýnsan yaratýlýþý itibarýyla, uyurken uyanýkmýþ gibi bazý
olaylar yaþar. Bunlar ya gündüzleyin uyanýk olduðu sýrada et-
kisinde kaldýðý hususlar olabilir veya bir hikmete dayalý olarak
görülen rüyalardýr. Bunlar gerek sâdýk olsun, gerek karmaka-
rýþýk rüyalar olsun bu iki çeþit rüya, yaþanýlanlar hakkýnda bil-
gi vermektedir: “Allah Teâlâ, insanlarýn Levh-i Mahfuz’daki
durumlarýný bilen bir grup meleði rüya iþiyle görevlendirmiþtir.
Görevli melek, Levh-i Mahfuz’dan aldýðý durumlarý birtakým
olaylar ve þekiller hâline sokarak ilgili insanýn rüyasýnda kalbi-
ne yerleþtirir ki, o kimse için bir müjde veya uyarý ya da kýna-
ma deðerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlý veya sakýndýrý-
cý bir faaliyet gösterilmiþ olur. Ýlgili melek bu gayret içinde
iken, Þeytan da insana karþý duyduðu kin ve husûmetten do-
layý onu uyanýk iken rahat býrakmak istemediði gibi, uyku âle-
minde de rahat býrakmak istemez. Ona birtakým hile ve tuzak-
lar kurmaktan geri durmaz. Þeytan, insanýn rüyasýný ifsad et-
mek üzere ya onu gördüðü rüya hususunda yanýltmak ister
veya rüyasýndan gâfil olmasýný saðlamaya çalýþýr. (Ahmed Davu-

doðlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Þerhi, 10/17)

“Ceset hareketsizken rüyada gören, gezen ve konuþan
kimdir?” sorusunu M. Fethullah Gülen Hocaefendi þöyle ce-

59

R ü y a n ý n  H a k i k a t i



vaplar: “Gece olur, uykuya varýrsýnýz. Gözünüzün kapaklarý
kapanýr, kulaklarýnýz duymaz, diliniz söylemez, eliniz tutmaz
ve ayaðýnýz yürümez olur. Yanýnýza biri gelip konuþsa, onu ne
görür ne de duyarsýnýz. Sizin gördüklerinizden, duyup yaþa-
dýklarýnýzdan da o habersizdir. Sabah kalkar, namazdan son-
ra kahvaltýyý isteyeceðinize, gece gördüðünüz tatlý rüyanýn te-
siriyle mahmur bir sevinç ve heyecan içinde dolaþýr ve bunu
bir sevdiðinize veya bir yakýnýnýza anlatmak istersiniz. Karný-
nýz açken, bu doymuþluk, bu sevinç nerden geliyor? Ýþte böy-
le, günlük hayatta insana açlýðýný unutturan ve onu birinci de-
recede te’sir altýna alan hâdiseler vardýr... Evet, bütün bunlar,
ruhun sevinci ve ruhun coþkunluðudur. ” (M. Fethullah Gülen,

Ýnancýn Gölgesinde, 1/96-97)

Rüyada Gördüðümüz Sembollerin Anlamlarý

“Levh-i Mahfuz’da hakikati bulunan her þey, belli sembol-
lerle âlem-i misâle aksetmektedir. Bu açýdan âyân-ý sâbitede-
ki hakikatler, âlem-i hakikate aksedince, bu âlemin hususiye-
tine göre þekillenmektedir. Ehlullah’ýn gözüne akseden ve rü-
yalarýmýzda bizim nazarlarýmýza sunulan þeyler, iþte bu tür
motiflerle ifade edilerek, âyân-ý sâbiteye çarpýp kýrýlan ve bel-
li inkisarlarla bizim nazarýmýza takdim edilen hakikatlerdir. As-
lýnda bu, onlarýn gerçek þekilleri de deðildir. Bu açýdan rüya-
sýnda bir þey gören, hatta âlem-i yakazada bazý þeylere mut-
tali olan insanlarýn, gördükleri o meseleleri gördükleri gibi ak-
tarmalarý yanlýþtýr. Zira o meseleler, onlarýn gördükleri konum-
larla mukayyettir.

Evet evvela, yukarýda ifade ettiðimiz âyân-ý sâbite hakika-
ti, Levh-i Mahfuz gerçeðinin âlem-i misâle aksetmesi ve bizim
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perdeden geçen o þeyi müþahede etmemizden ibarettir ki,
velîlerin de müþahede ettiði iþte bu hakikatlerdir. Bundan do-
layýdýr ki Üstad, bir dönemki deðiþik müþâhedelerini, baþka bir
zaman farklý bir zaviye yakalayýnca, “ben, onu küllî dairede
zannediyordum, meðer cüz’î dairedeymiþ” veya “ben onu cüz’î
dairede zannediyordum, meðer küllî bir dairedeymiþ” diyerek
tashih etmektedir.

Ýmam Rabbânî de böyle bir hâlet-i rûhiyede, “Ümid ediyo-
rum ki, ahirzamanda en son ve en güçlü nurunu neþredecek
zât ben olayým.” diyerek, bir râi-mer’î (gören ve görülen) mülâha-
zasý ortaya koymaktadýr. Þimdi siz, Mektubât’ý (Ýmam Rabbani’nin

meþhur eseri) okurken, Hazret’in bu türlü beyanlarý, iddialarý kar-
þýsýnda ona çok rahatlýkla, “Ey Ýmam! Senin gibi ciddi bir in-
san nasýl böyle balâpervezâne konuþur” diye düþünebilirsi-
niz... Aslýnda o mülâhaza, bir râi-mer’î konumu içinde ortaya
konmuþtur. Zaten Ýmam Rabbânî gibi bir zât, daha farklý bir
þey söyleyemezdi. Çünkü o takdirde söylenen þey, aklýn
bedâheti açýsýndan müþahedeye mutâbýk olamadýðý gibi, baþ-
kalarýnýn müþahedesine de mutabýk olamazdý. Müþahedeye
mütabakat, bir yönüyle de Rahmanî tenezzüldür ki, (Cenâbý Hak

kelâmiyle, kullarýnýn anlayýþ seviyelerine göre konuþmasý ve derin hakikat-

leri, anlayabilecekleri ifadelerle beyan etmesi) Efendimiz (s.a.s.) ve
Kur’ân-ý Kerim’in kendi cemaatlerine haber verdikleri, ileriye
matuf bazý þeyler de, vâki öncelikli deðil, müþahede öncelikli
ele alýnmýþtýr. Meselâ ilme delâlet eden þeyler, “bir su damla-
sýnda þu kadar milyar atom vardýr” denerek günümüzün ilmîli-
ði içinde anlatýlsaydý, o günkü insanlar bunu asla anlamazlar-
dý. Zaten böyle bir þey insanlarý kendi müþahedeleri ile çeliþ-
ki içine atmak demektir ki, ne kelâmullah ne de onun müfes-
sir-i zîþâný olan Allah Resûlü’nün böyle bir çeliþkiye kapý ara-
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lamalarý mümkün deðildir. Bu türlü durumlarda her þey
müþâhede (gözle görmek, seyrederek anlamak) öncelikli olur ve
vâki, biraz geriye çekilir. Peygamberler, eþya ve hâdiseleri,
müþahede ettiklerinde her þeyi apaçýk görmektedirler. Ne var
ki, burada bir de “tenezzül” vardýr. Talebelerinin durumu na-
zara alýnýnca, onlar için tenezzülât-ý ilahî olduðu gibi, tenez-
zülât-ý nebeviyye; hatta tenezzülât-ý rabbâniye veya tenez-
zülât-ý irþadiye de olabilir.

Ýkinci olarak, âlem-i misâle akseden hakikatler, levh-i
mahv ve isbat (Bir tabirdir. Levh; görünen ve ibret verici bir vaziyeti ifa-

de eder. Mahv ise; o vaziyetin birden ortadan kalkmasý, mahvolmasýný ifa-

de eder. Gökyüzü bulutlarla kaplý, þimþek çakar, yaðmur yaðar bir levha

hâlinde iken birden hava açýlýr, hiçbir þey yokmuþ gibi, eski manzarayý

mahvolmuþ hâlde görürüz. Bu hâle mahv diyoruz. Kudreti Ýlâhî ile tekrar ay-

ný eski hâle gelmesi, havanýn yaðmurlu, bulutlu, þimþekli manzarasýna dön-

mesi keyfiyyetine de ‘isbât’ diyoruz. Cenâb-ý Hakk'ýn tekrar mahlukâtý diril-

teceðine bir iþâret olarak bu vaziyete de ‘Ýsbat’ deniyor, Cenâb-ý Hak lev-

hayý yazýyor, bozuyor.) hakikatinden birer gölgedir. Yani günü-
müzde her ferdin teker teker veya milletlerin millet olarak ya-
þadýklarý olaylar, bir âlemde sinema þeridi gibi, deðiþik þeyle-
re kaydedilmekte ve bunlar, âlem-i misâle aksetmektedir.
Velîlerin genel müþahedeleri, levh-i mahv ve isbata göre bir
müþahededir. Onlar, hakikatle alâkalý bir gaybî haberi görüp,
gâibâne haber vermekten daha ziyâde, levh-i mahv ve isbat-
la alâkalý mevcut bir gerçeði ifade etmektedirler. Levh-i mahv
ve isbatla alâkalý bu gerçeklere muttali olanlarýn, týpký suyun
içine sokulan bir çubuðun, güneþin þuâlarý karþýsýnda kýrýk
görülmesi gibi, âlem-i misâle intikal ederken büyük ölçüde ký-
rýlma görmeleri her zaman mümkündür. Çünkü orada müþa-
hede, vâkinin önüne çýkmaktadýr.
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Hatta bazen insanýn kendisine ait çeþitli hâl ve davranýþla-
rý, iyi veya kötü fiilleri, deðiþik sembollerle âlem-i misâle akse-
derek, zaman zaman o insan tarafýndan da görülebilir. Onun
için ehlullah, bu mevzuda çok temkinli hareket etmiþ, perde-
önü ve perde-arkasýný müþterek deðerlendirmeye çalýþmýþlar-
dýr. Diyelim ki bir insan, kendi mânâ ve ruh yapýsýný zehirleyip,
tahrip edecek bir iþ yaptý veya yapacak; þayet bu kiþi, o iþi ya-
pacaksa, bunu âlem-i misâlde Levh-i Mahfuz-u hakikatten ak-
seden bir motifle görebililr. Yani böyle bir insan, rüyasýnda ken-
disine bir yýlanýn musallat olduðunu ve kendisinin akreplerin
içinde bulunduðunu müþahede edebilir. Mesela dünya için,
“ed-dünyâ cîfetün ve tevâlibuhâ kilâbun” (Dünya bir leþtir, onun

tâlipleri de köpektir.) denilmiþtir. Dünyaya ait bütün vâridâtýn gö-
rüntüsü, âlem-i misâlde bir pislik þeklindedir. Bu açýdan insanýn
kendisi veya bir baþkasý, rüyasýnda böyle bir pisliðin bulaþtýðý-
ný görürse, iþte o kadar dünya malý kendisine bulaþacak de-
mektir. Bu bir rüyadýr ve rüyalarýn kendilerine göre bir kanun ve
prensipleri vardýr. Bu, bazen bir sembol hâlinde yansýdýðý gibi,
bazen de açýk olarak yansýyabilir. Belki gördüðü þeylerle þahsý
tiksindirmek için, bir hikmete binaen her þey bu kabil semb-
ollerle gösterilebilir. Þayet tiksindirme meselesi söz konusu de-
ðilse, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) göründüðü ve Hz.
Ebû Bekir’e (r.a.) temessül ettiði gibi, açýktan açýða da ifade edi-
lebilir. Bu, ayný zamanda o kiþinin þahsý ve ufkuyla alâkalý bir
durumdur.” (M. Fethullah Gülen, Prizma, 3/58-62)

Rüyalarýn Anlatýlmasý ve Tabir Edilmesi

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanýnda ashabdan
rüya görenler olurdu. Bu zâtlar gördükleri rüyalarýný Peygamber
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Efendimiz’e anlatýrlardý. Peygamberimiz de Ýbn Ömer’in rivâye-
tiyle Buharî’nin nakline göre “maþaallah” buyururdu. Ýbn Ab-
bas, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu mevzuda þu ha-
disi rivâyet etmiþtir: “Sizden her kim rüya gördüyse onu anlat-
sýn ki, kendisine tabir edeyim.” Ýmam Tirmizî de Semure b.
Cündeb’den þu hadisi nakleder: “Resûlullah, bize sabah na-
mazýný kýldýrdýktan sonra yüzünü cemaate çevirir ve “Bu gece
içinizden rüya gören var mý?” diye sorardý.” (Ebû Dâvud, Sünnet, 9;

Tirmizî, Rüya, 10)

Peygamber Efendimiz görülen rüyalarý kendisi tabir ettiði
gibi, çeþitli tavsiyelerde de bulunmuþtur. Meselâ: “Biriniz rü-
ya gördüðü zaman nâsih rey sahibi olan kimseye söylesin. O
da hayýr konuþup hayýrla te’vil etsin.” demiþtir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Sevdiði akýllý kimse-
ye, sevdiði kimseye, yahut itibarlý birisine söylesin.” gibi ifa-
delerle rüyalarýn rastgele anlatýlmamasýný istemiþtir. Sevmedi-
ði insana anlatýlan rüyada, yapýlacak olan yorumun rüya sahi-
bini üzeceði de baþka bir hadiste ifade edilmiþtir.

Görülen rüya, tabirciye anlatýldýðýnda tabircinin söyleme-
si gereken sözü Efendimiz bizzat kendisi söyleyerek bize ta-
lim buyurmuþtur. Ýbn Zemil anlatýyor: “Resûlullah sabah na-
mazýný kýldýrdýktan sonra cemaate yüzünü döndü ve “Ýçinizde
bir rüya gören var mý?” diye sordu. Ýbn Zemil: “Ben gördüm
Ya Resûlallah” deyince Allah Resûlü buyurdu ki: “Hayýrsa onu
bulasýn, þerse ondan korunasýn. Hayýr bize, þer düþmanlarý-
mýza. Âlemlerin Rabbi’ne hamd olsun. Rüyaný anlat.” buyur-
du. (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 7/183)

Ayný zamanda Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Enes b.
Malik’ten (radýyallâhu anh) rivâyet edildiðine göre rüya tabir
edenlere þu tavsiyelerde bulunmaktadýr: “Rüyada gördüðünüz
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þeylerin isimlerini o rüyanýn yorumlanmasýna esas alýnýz. Rü-
yada gördüðünüz þeylerin künyelerini (veya) kinâye mânâlarý-
ný da yorumlamaya esas alýnýz. (Birden fazla yoruma muhtemel) rü-
ya ilk yorumcuyadýr yani ona göre vukua gelir.”

Ebû Rezin’den (radýyallâhu anh) rivâyet edildiðine göre
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyurmuþtur: “Müslü-
man’ýn rüyasý, peygamberliðin kýrk altýda bir parçasýdýr ve
kimseye anlatýlmadýkça o rüya kuþun bacaðýna baðlý (muallak-

ta) dýr. Ancak anlatýldýðý zaman düþer.” Bu hadisi Ýmam Tir-
mizî’den baþka Ýbn Mâce, Darimî, Hakim ve Ahmed b. Han-
bel de eserlerinde nakletmiþlerdir.

Rüyalarýn tabiri ile ilgili olarak Muhyiddin Ýbn Arabî þunla-
rý kaydetmektedir: “Tabir cihetinden hükümleri gaybe isnat
olunabilmek itibarýyla hükümdarlarýn rüyasý âlimlerinkinden,
âlimlerin rüyasý cahillerinkinden, cömertlerinki de cimrilerin
rüyalarýndan daha faziletlidir. Sâliha olan kadýnlarýn hayýz ve
nifas hâlinde bile rüyalarý tabir olunur. Cünüp kimselerin rüya-
larý ile kâfirlerin rüyasý tabir olunur. Sonradan Resûl-i Ekrem’e
zevce olmak þerefini kazanan Hz. Safiye validemizin gördüðü
rüya tabir olunmuþtur. (Nitekim kâfir olan Mýsýr hükümdarýnýn rüyasý

Hz. Yûsuf tarafýndan tabir olunmuþtur.) Hayber fethedilmeden önce
Safiye validemiz rüyasýnda gördü ki, Ay ile Güneþ gökten inip
eteðine düþmüþ. Safiye validemiz bu rüyasýný Efendimiz’den
önceki eþine nakletti. Eþi de tabirinde dedi ki: “Eðer gördü-
ðün bu rüya doðru çýkacak olursa vay hâlimize! Medine’de
kuvvet kazanan Muhammed gelir, bu kaleyi fetheder. Beni
esir edip seni de kendine zevce eder.” dedi. Hatta hiddetle-
nerek yüzüne bir de tokat vurdu. Bu tabir doðru çýktý, birkaç
gün sonra Resûl-i Ekrem ordusuyla geldi. Kale fetholunup
esirlerin arasýnda Safiye validemizi Resûl-i Ekrem’e getirdiler.
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Resûl-i Ekrem, Hz. Safiye’yi azad edip kendine nikâh eyledi.
Hz. Safiye bu þekilde Efendimiz’in hanýmlarýndan olmak þere-
fini kazanmýþ oldu.

Ýnsan uykuya varmadan tövbe istiðfar edip hayýrlý rüya
görmesini Cenâb-ý Hakk’tan diler, sað tarafýna yatar, elini de
baþýnýn altýna korsa hayýrlý rüya görür. Hiçbir þekilde þer be-
lirtisi olan rüya görmez. Rüya gören adam rüyasýný düþmaný-
na, cahil kimselere, haset, tamah, kibir ve kendini beðenme
gibi kötü ahlâk sahiplerine anlatmamalýdýr. 

Rüyanýn doðrusunu veya yalanýný diðerinden ayýrmak
lâzýmdýr. Eðer rüya safra veya kan galebesi gibi hastalýklardan
kaynaklanmýþsa ve beyan edildiði gibi endiþe ile yatsa, kalksa
veya ziyade yorgun-durgun veyahut hasta olarak görülürse bu
gibi rüyalarýn aslý yoktur. Senenin evvellerinde görülen rüya
âhirinde görüleninden daha hayýrlý ve doðru çýkar. Evvel ba-
harda görünen rüyalarýn hükmü tez meydana gelir. Sene âhi-
rindeki de tez çýkar. Bütün bunlar tecrübe edilmiþtir.” (Muhyiddin

Arabi, Tabirnâme, s. 7-8)

Herkes Rüya Tabir Edebilir mi?

Rüyalarýn Ýlâhî bilgi ile insanlar arasýnda kýyamete kadar
devam edecek olan öneminden dolayý pek çok Ýslâm âlimi rü-
yalarýn mahiyeti ve sonuçlarý üzerinde kafa yormuþ ve hatta
çoðunlukla mutasavvýf olan -Ýmam Abdulgani Nablûsî, Ýbn
Sîrîn gibi- bazý âlimler rüyalar ve yorumu hakkýnda müstakil
eserler vücuda getirmiþlerdir. Ýslâm âlimlerinin genel kabulü-
ne göre özellikle sâdýk rüyalar, yaþanacak olaylar için iþâret
ve müjdeler içeren müteþâbih (mânâsýný herkesin bilemeyeceði)

haberler taþýr. Ancak buradaki sorun bazen açýk bazen ise
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gizli olan bu iþâretlerin gerektiði þekilde anlaþýlamamasýnda-
dýr ki iþte burada rüyanýn tabir edilme ihtiyacý gündeme gel-
mektedir. Bir rüya eðer herkesin anlayabileceði bir açýklýkta
deðilse, tabir edecek kiþinin iþâretlerin gösterdiði anlamlara
âþina ve ruhu mâneviyata açýk birisi olmasý þarttýr.

Ebû Hafs es-Semerkandî’nin, “Rüya nasýl tabir edilirse öy-
le çýkar.” deyimi için, Bostanu’l-Ârifîn kitabýnda izah ettiði þekil-
de, rüyanýn cahilin yaptýðý tabirle deðiþmesi söz konusu deðil-
dir. Týpký Ýslâm hukukuna dair bir meselede, insanlarýn en ca-
hilinin vereceði hükme göre bir sonuç çýkmayacaðý gibi rüya
meselesinde de olay bunun gibidir. Rivâyetlerde anlatýlan de-
ðiþiklik; ancak Resûlullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) tabirine gö-
re olur. Çünkü O’nun sözü doðrudur. Bu doðruluk Hak’tan
O’na armaðandýr. Allah (celle celâluhû) rüyada da olsa O’nun sö-
zünü doðrular. 

Ýmam Gazâlî’ye göre uyku, hislerin hareketsiz hâle gelip kal-
be uðramamalarý demektir. Uyku ile hayaller temizlenip insan
aslî fýtratýna benzer hâlde temiz ve saf kalýnca, Levh-i Mahfuz ile
arasýnda var olan perde kalkar. Ýki ayna arasýndaki perde kalk-
týðý zaman, bir aynada bulunan görüntüler nasýl diðer aynaya
yansýrsa, Levh-i Mahfuz’da bulunan bazý bilgiler de, fýtratýna uy-
gun saflýða dönmüþ olan kalblere yansýr. Uyku, diðer duygularý
engellememesine raðmen, hayallerin hareket hâlinde seyretme-
sine engel olamaz. Hayâl kuvveti ile insan kalbi Levh-i Mah-
fuz’dan kendisine yansýyan bilgiyi derhal alýr ve bu bilgiyi bir
misâl ile hikâye etmeye baþlar. Bu gaybî bilgiler, hayaller hâlin-
de daha iyi muhafaza edilir ve muhayyilede (Hayâl kurma merkezi,

zihinde bulunan hayâl kuvveti) koruma altýna alýnýr. Genel olarak in-
sanlar uyanýnca yalnýzca hayâllerinde koruma altýna aldýklarý
þeyleri akýllarýna getirebilirler. Rüya tabir eden kimsenin, rüya
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sahibinin gördükleri ile bu hayâllerin anlamý arasýnda bir ilgi kur-
masý icap beder. Rüyalarý tabir etme ilmine vâkýf insan için bu
hayâllerin gerçek âlemdeki misâlleri gayet açýktýr.

Resûlullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Rüya üç kýsýmdýr: Biri
Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuþmasýdýr. Biri de Þey-
tan’ýn korkutmasýdýr.” sözleriyle üç kýsma ayýrdýðý rüyalardan
“Ýlâhi müjde, Rahmânî haber” olarak nitelendirdiði türde olaný,
günümüzde nâdir sayýlabilecek durumdadýr. Genelde görülen
rüyalar, nefsânî, þehevî ve hissî duygulanmalarýn yer ettiði kalb-
lere yansýyan karýþýk hâller, açýkça söylemek gerekirse, þeytânî
mahiyet arz eden manzaralardýr. Ýfadesine çalýþtýðýmýz ve üze-
rinde yorum yapýlan bu rüya deyimi ile Rahmânî haberler ve
esintiler içeren sâlih rüyalar kastedilmiþtir. Tabir edilmeye de-
ðer nitelikte olan rüyalar da bu tür rüyalardýr.

Rüya tabir etmek Allah vergisidir. Herkes rüya tabir ede-
mez. Akýl ve mantýk bu iþ için yeterli deðildir. Rüya merhamet-
li ve öðüt verebilecek durumda olanlara anlatýlmalý, güzelce
yorumlayamayacak kiþilere söylenmemelidir.

Ýmâm Mâlik’e, “Herkes rüya tabir edebilir mi?” diye sorul-
muþ. O da, “Nübüvvetle oynanýr mý?” demiþtir. Yine Ýmâm
Mâlik, “Rüyayý, iyi tabir edenler yorumlasýnlar. Eðer rüyayý gö-
ren, iyi görürse söylesin; iyi görmezse iyi söylesin veya sus-
sun.” demiþtir. “Ýyi görmese de onu iyi olarak mý tabir etsin?”
sorusuna, “Hayýr” demiþ; sonra da “Rüya nübüvvetin bir par-
çasýdýr. Nübüvvetle oynanmaz.” diye cevap vermiþtir. (Kurtubî,

el-Câmiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, 9/122-127; Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak Dini

Kur’ân Dili, IV/2863-2869)

Rüyanýn doðruluðu, rüyayý gören insanýn durumuna bað-
lý olduðu gibi, hadis-i þeriflerde görüldüðü vaktin önemine de
iþâret edilmiþtir. Nitekim Tirmizî ve Dârimî’nin nakline göre
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Ebû Saîd, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle dediðini

rivâyet etmiþtir: “Rüyanýn en doðrusu, seher vakitlerinde (gö-

rülen rüyalar)dýr.” Cafer-i Sâdýk, kaylûle (öðle uykusu) zamanýnda

görülen rüyanýn da doðru rüya olduðunu söylemektedir. Bazý

rüya tabircileri derler ki; insan rüyayý ruh ile görür, akýlla an-

lar. Ruhun karar kýldýðý yer, kalbin ortasýnda bulunan kan nok-

talarýdýr. Aklýn karar ettiði yer de beynin temelidir. Ýnsan uyu-

duðu zaman onun ruhu güneþ ve kandil gibi uzar ve o hâlde

Allah’ýn (celle celâluhû) nuru ve ziyâsý ile rüya meleðinin göster-

diði þeyi görür. Ruhun nefis tarafýna gidip geri dönmesi, Gü-

neþ’in bulutla örtülüp sonra açýlmasý gibidir. Duygularýn -

uyanmakla- harekete geçmesi sýrasýnda ruh, rüya meleðinin

kendisine gösterdiði þeyi hatýrlayarak hayalinde canlandýrýr.

Bu konudaki bilgiler deðerlendirildiðinde görülüyor ki, rü-

yalarýn en mükemmel tabiri peygamberler tarafýndan yapýlan-

larýdýr. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) diðer bir

kýsým peygamberler gibi, kendisi de rüya görmüþ ve kendisi-

nin ve ashabýnýn gördüðü rüyalarý tabir etmiþtir.

Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendileri-

ne sorulan bir soruda þunlarý söylemiþlerdir:

Suâl: ‘Fütûhât-ý Mekkiye’ sahibi Muhyiddîn-i Arabî ve

“Ýnsan-ý Kâmil” denilen meþhur bir kitabýn sahibi Seyyid

Abdülkerim gibi meþhur veliler; yeryüzünün yedi kat taba-

kasýndan ve Kaf Daðý arkasýndaki Arz-ý Beyzâ’dan ve

Fütûhat’ta Meþmeþiye (âlem-i gaybdan veya âlem-i misâlden bir

âlem) dedikleri acaibden bahsediyorlar; “gördük” diyorlar.

Acaba bunlarýn dedikleri doðru mudur? Doðru ise; halbuki,

bu yerlerin dünyada yerleri yoktur. Hem coðrafya ve fen

onlarýn bu dediklerini kabul edemiyor. Eðer doðru olmazsa,
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bunlar nasýl veli olabilirler? Doðrunun ve gerçeðin hilâfýna
söz söyleyen nasýl hakikat ehli olabilir?

Elcevab: Onlar hak ve hakikat ehlidirler. Hem velâyet ve
þuhûd ehlidirler. Gördüklerini doðru görmüþler; fakat ihatasýz
(sýnýrý olmayan) olan hâlet-i þuhudda (manen veya misâlen seyretme

hâli) ve rüya gibi rü’yetlerini tabirde verdikleri hükümlerinde
haklarý olmadýðý için, kýsmen yanlýþtýr. Rüyadaki adam kendi
rüyasýný tabir edemediði gibi, o kýsým ehl-i keþf (perdeli olan ve

zâhir hislerle bilinmeyen hakikatleri, Cenâb-ý Hakk’ýn lütuf ve ihsaný ile bi-

len veliler) ve þuhûd (görecek derecede kat’î kanaat sahibi olan enbiyâ

ve evliyalar) dahi rü’yetlerini o hâlde iken kendileri tabir ede-
mezler. Onlarý tabir edecek, “asfiyâ” denilen verâset-i nü-
büvvet (peygamberlik mirasýnýn) muhakkikleridir. Elbette o kýsým
ehl-i þuhud dahi, asfiya makamýna çýktýklarý zaman, Kitab ve
Sünnet’in irþadýyla yanlýþlarýný anlarlar, tashih ederler; hem
etmiþler.” (Mektûbât, Onsekizinci Mektub, 81)

Daha sonra Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, insanýn
uykuda ve rüyada maddî âlemle manevî âlemi birbirinden
ayýramadýðýný ve uyku hâlinin, sýnýrsýz ve manen seyretme hâli
olduðundan, uyku hâlindeki tabirlere kiþinin hakký olmadýðýný
belirtir ve iki çoban örneðini verir. (Ýki çoban örneði için bkz.:

Mektûbât, Onsekizinci Mektub, s. 82-83)

Rüya tabir ederken;
-Her þeyden önce Kur’ân firâseti,
-Âlem-i misâl ile âlem-i þehâdet arasýndaki eþ sembolle-

rin bilinmesi,
-Ýlhâm,
-Rüya tabirine ait mülahazalarýn bir kýsým mübarek anlar-

da hatýra gelmesi, gibi esaslara riayet etmek gerekir. Meselâ,
namaz, rükû, kýyam, secde, tavaf, vakfe, duâ, vs...
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Bazýlarý rüya tevillerini pek karýþýk bulurlar. Bu farklý teviller
þahýs, zaman ve hâl farklýlýklarý dikkate alýnarak yapýlmýþtýr. Bu
husustaki eserlerde teferruata inilmediðinden, yani yorumlar
þahýs, zaman ve hâl gözetilmeden verildiði için, iç içe karýþýk-
lýða açýk, istif hâline gelmiþ, iþin ehli ve erbabýnýn dýþýndakile-
re âdeta kapanývermiþtir. Evet, rüyayý tevil ederken þahýs ve
zamaný hesaba katmak lâzýmdýr. Yoksa rüyalar karýþýklýk ve
bulanýklýktan kurtulamaz.

Temiz rüya görebilmek için ayrýca þu hususlara da riayet
etmek gerekir:

“Þehvet, kin ve gayzlardan uzaklaþmýþ bir kalble uykuya
girilmesi,

-Rüya kastýyla yatýlmamasý,
-Fýtratý baský altýna alacak etkili ve heyecana sevk edici

hâdiselerden uzak kalýnmasý ölçüsünde rüyalar, bir mü’min
için âlem-i misâlde manevî bir gezintidir.” (M. Fethullah Gülen, Fa-

sýldan Fasýla, 2/326-327)

Rüya Tabiri Ýçin Gerekli Hususlar

“Ýnsanlar için gördükleri rüya ne kadar önemliyse tabirini
öðrenmek de o derecede önemlidir. Hatta “marifet rüyayý
görmekte deðil onu tabir etmektedir.” diye meþhur bir deyiþ
vardýr. Gerçekten de rüyayý tabir etme önemlidir.

Bilindiði gibi rüyalar bazen çok önemli mesajlar içerir,
gelecekten haber verirler. Bu mesaj ve haberleri anlamak
için çoðu zaman tabircilere müracaat ederiz. Daha önce de
belirtildiði gibi, rüyalarýn mânâsý gayet açýk olabileceði gibi
kapalý da olabilir. Kapalý olan bu mesaj ve haberleri anlamak
için tabir ilminin bilinmesi gerekir.
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Tabirin nasýl yapýlacaðýna dâir alimler birtakým ölçüler
koymuþlardýr. Buna raðmen çoðu zaman bu ölçüler, rüyanýn
anlaþýlmasý için yeterli olmayabilir. Çünkü “Rüya Tabiri Ýlmi”;
“kesbî” -çalýþmakla elde edilebilecek- bir ilim deðil “vehbî” -
Allah (celle celâluhû) tarafýndan ihsan edilen- bir ilimdir ki bunun
en aþaðý derecesi firaset (ileri görüþlülük) ve ilham, zirvesi ise
“vahy”dir. (Ýbn Haldun, Mukaddime, II, 1136-1141; Elmalý, Hak Dini, IV,

2865) Zaten Peygamberlerin dýþýndakilerin tabirleri ilm-i yakîn
(kesin bir bilgi) ifade etmez. Ancak görüþün ve görenin hususi-
yetine göre, zayýf bir duygudan, kesin bir bilgiye kadar çeþit-
li derecelerde bizde bir intiba býrakýr. Ve rüyanýn asýl tabiri
meydana gelen olaylar ile açýklýk kazanýr. Bazý rüyalar aynen
görüldüðü gibi çýkar. Bazýlarýnýn tabiri de rüya ile beraber gö-
rülür. Bazý rüyalar da gören kimsenin vicdanýnda tabir oluna-
mamakla beraber, onun sâdýk bir rüya olduðuna dair müc-
mel; fakat kesin bir kanaat hasýl olur. (Elmalý, Hak Dini Kur’ân Dili,

4/2865.)

Biz, tabir yapmak için bilinmesi gereken hususlarý, farklý
gruplar halinde, muteber tabirnamelerden istifade ederek
aþaðýda vermeye çalýþacaðýz.

Tabircide Bulunmasý Gereken Vasýflar

a- Ýlmî Vasýflar:
1- Kitâbullah’ýn mesellerini, manalarýný, açýk olan âyetleri-

ni bilmelidir. Kur’ân-ý Kerim’de bulunan meseller rüya tabirine
ýþýk tutabilir.

Mesela, yumurta, kadýnla tabir edilir. Âyette “Onlar gün
yüzü görmemiþ yumurta gibi bembeyazdýr” buyurulmaktadýr.
(Sâffât, 37/49.)
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Taþ, kalp katýlýðýyla tabir edilir. Âyette “Ne var ki bunlar-

dan sonra yine kalpleriniz katýlaþtý. Artýk kalpleriniz taþ gibi

yahut daha da katýdýr. Çünkü taþlardan öylesi var ki içinden

ýrmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlar da ondan su fýþkýrýr.

Taþlardan bir kýsmý da Allah korkusuyla yukarýdan aþaðý yu-

varlanýr. Allah yapmakta olduklarýnýzdan gâfil deðildir” buyu-

rulmaktadýr. (Bakara, 2/74.)

Et, gýybetle tabir edilir. Âyette, “...Biriniz ölmüþ kardeþinin

etini yemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan tiksindiniz...” buyu-

rulmaktadýr. (Hucurât, 49/12.)

Anahtar hazineyle tabir edilir. Âyette, “...Biz ona öyle ha-

zineler vermiþtik ki, anahtarlarýný güçlü kuvvetli bir topluluk

zor taþýrdý. Kavmi ona þöyle demiþti: Þýmarma! Bil ki Allah þý-

marýklarý sevmez” buyurulmaktadýr. (Kasas, 28/76.)

Gemi, kurtuluþla tabir edilir. Âyette “Fakat biz onu ve ge-

midekileri kurtardýk ve bunu âlemlere bir ibret yaptýk” buyurul-

maktadýr. (Ankebût, 29/15.)

Girmesi adet olmayan bir yere kralýn girmesi o yere mu-

sibet, rezillik gelmesiyle tabir olunur. Âyette “Melik’e: Hüküm-

darlar bir memlekete girdiklerinde, orayý periþan ederler ve

halkýnýn ulularýný alçaltýrlar. (Herhalde) onlar da (Süleyman’ýn (aley-

hisselâm) ordusunu kastederek) böyle yapacaklardýr, dedi.” buyu-

rulmaktadýr. (Neml, 27/34)

Elbise kadýnla tabir olunur. Âyette “...Onlar sizin için bir

elbise, siz de onlar için biri elbisesiniz...” (Bakara, 2/187) buyu-

rulmaktadýr. (Yukarýdaki tabirler için bkz., Ýbn Sîrîn, Tabiru’r-Rü’yâ, 3.)

Ýp, dinle tabir edilir. Âyette “Hep birlikte Allah’ýn ipine sým-

sýký yapýþýn; parçalanmayýn...” (Âli Ýmrân, 3/103.) buyurulmakta-

dýr. (Bkz. Ýbn Sîrîn. Müntehabu’l-Kelâm, 7.)
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Yukarýdaki örneklerden de anlaþýlacaðý gibi tabir yapan
kimsenin rüyada görülenler için Kur’ân’a bakmasý orada ge-
çen bu örnekleri deðerlendirmesi gerekir. Bunun için de
Kur’ân’ý çok iyi bir þekilde bilmesi gerekir

2- Peygamber ve hakimlerden konuyla ilgili örnekleri,
özellikle Hz. Peygamberin hadislerini bilmesi gerekir.

Mesela Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Þu beþ
(hayvan) zararlýdýr: Karga, çaylak, akrep, fare, kuduz köpek”
(Buhari, Sayd, 7, Bed’ü’l-Halk, 1; Müslim, Hacc, 71-73; Tirmizi, Hacc, 23;

Nesâî, Menasik, 116-117; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 7/ 256, 7, 164, 259.)

buyurmuþlardýr. Bu gibi hadis-i þerifler tabirciye rüya tabir
ederken yardýmcý olur.

Karga, fâsýk adamla tabir edilir. Hz. Peygamber kargayý
fâsýk olarak isimlendirmiþtir. (Ýbni Mâce, Sayd, 19; Ahmed b. Hanbel,

Müsned, 6/ 209, 238.)

Fare, fâsýk kadýnla tabir edilir. Hz. Peygamber, farenin za-
rarlý bir hayvan olduðunu belirtmiþ, onu “fâsýka” olarak nite-
lendirmiþtir. (Ýbn Mâce, Sayd, 19; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/238.)

Kaburga kemiði kadýnla tabir edilir. Hz. Peygamber (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem), “kadýnlar eðri olan kaburga kemiðinden
yaratýldý” (Buhari, Nikah, 80; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/497.) buyur-
muþlardýr.

Kapý eþiði, kadýnla tabir edilir. Halilullah Ýbrahim (aleyhis-

selâm) oðluna, kapýnýn eþiðini deðiþtir, yani hanýmýný deðiþtir
buyurmuþtur.

Tabib âlimle; hasta da câhil ve günahkarla tabir edilir. Hz.
Ýsa (aleyhisselâm), Mûmsa’ya gidip orada vaaz ederken: “Tabib
hastanýn yanýna girdi” buyurmuþtur.

Yatak da kadýnla tabir edilir. Hz. Lokman (aleyhisselâm) oð-
luna “Yataðýný deðiþtir.” derken, oðlunun hanýmýný kasdetmiþtir.
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Boyacýlar, yalancýlarla tabir edilir. Ebû Hüreyre (radý-

yallâhu anh) “Tavuk çýktý.” diyen bir adamý iþitince “Boyacýla-
rýn söylediði bir yalan.” demiþtir. O, boyacýlarla yalancýlarý
kasdetmiþtir.

3- Rüya gören hangi dili konuþuyorsa o dilin hususiyetle-
rini bilmelidir.

4- Rüyayý görenin ismi de tabiri etkileyebilir. Mesela, ismi
Selim olanýn rüyasý, selametle, ismi, Râþid olanýn rüyasý rüþd-
le tabir edilir. (Ýbn Sîrîn, Tabiru’r-Rü’yâ, 3.)

5- Lafýzlarýn iþtikakýný bilmelidir. Mesela, küfrün manasý
örtmek, maðfiretin manasý gizlemek, zulmün manasý, bir þeyi
lâyýk olduðu yerin dýþýna koymak, fýskýn manasý, (Allah’a itaatten)

çýkýþtýr. (Ýbn Sîrîn, Tabiru’r-Rü’yâ, 8.)

6- Darb-ý Meselleri (Emsali ve deyimleri) bilmelidir. Mesela,
“Eli uzun” meseli, Araplar tarafýndan cömertler, iyilik yapmayý
sevenler için kullanýlýr. (Ýbn Sîrîn, Tabiru’r-Rü’yâ, 3.)

7- Ýnsanlar arasýndaki geçerli atasözlerini bilmelidir.
8- Þiiri bilmesi gerekir, çünkü þiirlerde birçok meseller

kullanýlýr. Dolayýsýyla þiirleri bilmek mesellerin manalarým anla-
maya yardýmcý olur. Mesela,

Sen bir gülsün. Gülün ömrü bir aydýr, bir kaç ay deðil
Benim istediðim Mersin aðacýdýr. Mersin aðacý ise zama-

na karþý çok sabýrlýdýr, dayanýklýdýr.
Yukarýdaki þiirde gülün ömrünün az, Mersin aðacýnýn öm-

rünün ise uzun olduðu belirtilmiþtir.
b- Þahsî Vasýflar:
1- Âlim olmalýdýr. 
2- Zeki olmalýdýr. 
3- Müttakî (Allah’tan hakkýyla korkan) olmalýdýr.
4- Her türlü çirkinlikten temizlenmiþ olmalýdýr.
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5- Yemesini içmesini düzeltmeli, davranýþlarýnda ihlaslý
olmalýdýr. Böyle olunca tabir hususunda insanlar arasýnda iyi
bir intiba býrakmýþ olur.

6- Ýnsanlarýn ayýplarýný gizlemelidir.

Rüyanýn Mahiyeti ile Ýlgili Hususlar

a- Görülen rüyanýn vakti ve saati önemlidir. Yani hangi
mevsimde ve günün hangi saatinde görüldüðü gibi. Sadýk rü-
yalar için en elveriþli zaman, meyvelerin olgunlaþtýðý (Ýbn Sîrîn,

Müntehabu’l-Kelam, 15), arýklardan sularýn bol bol aktýðý, aðaçlar-
dan yapraklarýn döküldüðü, özellikle meyvelerin çýkmaya
baþladýðý zaman ki bu vakitlerde kopan bir dalýn yerine iki
dal, kopan bir yapraðýn yerine beþ yaprak çýkar. (Ýbn Gannâm,

Ebû Tâhir, Tabîru’r-Rü’yâ, Yazma nüsha, Hacý Selim Aða KTP, Hacý Selim

Aða / 545, s. 18A (yazma))

Günün ilk saatlerinde (seher vakti) görülen rüyalarla, öðle
uykusundaki (kaylûle) rüyalar da sadýk rüyalarýn en çok görül-
düðü saatlerdir.

Rüyada görülenlerin, mevsimle de baðlantýsý vardýr. Me-
sela, aðaç, meyve, deniz, ateþ, elbiseler, evler, yýlanlar ve
akreplerin mevsimlere göre konumu önemlidir (mesela aðaçlar

kýþýn yapraksýz, yazýn yapraklý olurlar, yýlanlar kýþýn topraðýn altýnda, yazýn

topraðýn üstünde yaþarlar). Ayný durum gece ile gündüz için de
geçerlidir. Güneþ, ay, yýldýzlar, lamba, ateþ, karanlýk, kirpi,
yarasa vb. varlýklarýn konumlarý gece farklý, gündüz farklýdýr.
(Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 8)

Ýbn Gannâm aylara ve günlere göre rüyalarý tahlil etmiþ,
tabirleri hakkýnda genel bir bilgi vermiþtir. Biz burada günler-
den cuma, aylardan da ramazan ayý hakkýnda Ýbn
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Gannâm’ýn tabirini örnek olarak vermek istiyoruz.: “Ramazan
ayýnda görülen rüya hayra alamet ise doðrudur. Þerre
delâlet ediyorsa doðru deðildir. Çünkü bu ayda kötülük ve
þer kapýlarý kapanýr. Cuma günü ise mübarek bir gündür, iyi-
lik, doðruluk, bir araya gelme ve toplanma içerir. Cuma,
Müslümanlarýn bayramýdýr. (Ýbn Gannam, Ebû Tâhir, Tabîru’r-Rü’yâ,

Hacý Selim Aða KTP, 9A-10A.)

b- Rüyalarýn aslý üçtür: Cins, sýnýf, tab’ý (tabiatý).
Cinsten maksat varlýklar içinde hangi gruba girdiðidir.

Mesela, aðaç, yýrtýcý hayvan, kuþ vs... Bunlar ekseriyetle er-
kekler için geçerlidir.

Rüyada görülenin cinsi belirlendikten sonra hangi sýnýfa
ait olduðuna bakýlýr. Mesela, aðaç, hurma aðacýysa, Arap er-
keðiyle, ceviz aðacýysa, Arap olmayan (acem) bir erkekle tabir
edilir. Çünkü hurma aðacý Arabistan’da yetiþir, ceviz aðacý
ise Arabistan’da deðil dýþarýda yetiþir. Ayný þekilde devekuþu,
Arap erkeðiyle, tavus kuþu ise Arap olmayan erkekle tabir
edilir.

Bundan sonra da tabiata bakýlýr. Mesela hurma aðacý ha-
yýrlý, asil soylu insanla tabir edilir. Ceviz aðacý ise sert bir
aðaç cinsi olmasý dolayýsýyla sert mizaçlý, münakaþacý, insan-
la tabir edilir. (Ýbn Sîrîn, Tabiru’r-Rü’yâ, 4.)

Rüyayý Görenle Ýlgili Hususlar

Rüyayý görenin mesleði, insanlar arasýndaki mevkii, kariz-
masý, kademesi önemlidir.

Mesela, pek çok kiþi rüyasýnda nar görebilir. Görülen þey
aynýdýr, ama tabirleri farklýdýr. Nar; sultan için fethedeceði ye-
ni bir beldedir. Narýn kabuðu, beldenin kalesi ve duvarlarý, ta-
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neleri ise oranýn halký ile tabir edilir. Tacir için; ev, dükkan,
otel, gemi, kese, vs.dir. Alim için nar, kitaplarýdýr. Kabuðu,
sayfalarý, taneleri ise içindeki yazýlar ile tabir edilir. Bekar için;
zengin ve güzel bir eþ veya cariyeyle tabir olunur. Hamile için
nar; dölyataðýnda, rahminde veya henüz kanýnda bulunan,
ileride iffetli olacak bir kýz çocuðuyla tabir edilir. (Ýbn Sîrîn, Mün-

tehabu’l-Kelam, 9.)

Rüyadaki nar, sultan, tacir, alim, bekar ve hamile için ay-
rý ayrý tabir edilmektedir. Görüldüðü gibi insanlarýn toplumda-
ki konumlarý, meslekleri, þahsi durumlarý rüyalarýn tabirlerini
büyük ölçüde etkilemektedir.

Tabircinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

a- Öncelikle tabirci rüyayý dinleyince veya kötü içerikli ol-
masý nedeniyle rüyanýn tevilini yapmayýnca, veya rüyayý ye-
teri kadar anlamadýðýnda, þu þekilde dua etmesi gerekir:
“Hayýr sana þer düþmanýna, hayýr sana gelsin, þer de sana
konmasýn” Tabirci rüyanýn sadece göreni ilgilendirdiðini zan-
nederse böyle dua yapar. Rüyanýn bütün alemi ilgilendirdiði-
ni zannederse, “Hayýr bize þer düþmanlarýmýza, hayýr bize
gelsin serden de korunalým” diye dua eder. (Ýbn Sîrîn. Münteha-

bu’l-Kelam, 6.)

b- Tabir yapmak için en uygun zaman, sabahýn en erken
saatleridir. Çünkü bu saatlerde tabircinin zihni berrak olur, rü-
yayý gören de rüyasýný daha iyi hatýrlar. Nitekim Hz. Peygam-
ber (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Allah’ým ümmetimin erkencilerine
bereket ver” diye dua buyurmuþlardýr. (Tirmizî, Buyû’, 6; Ýbn Mâce,

Ticârât, 14; Ahmed b. Hanbel, 1/154, 155, 156, 3/416, 417, 432, 4/384,

390, 391.)
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Þu üç “ýztýrar” (mecburiyet, hacet) vaktinde rüya tabir etme-
melidir: “Sabah güneþ doðduðunda, akþam güneþ batýmýnda
ve öðleyin zeval vaktinde”. (Ýmam Nablûsî, Ta’tîru’l-Enâm, I, 6.)

Tabir bir çeþit kýyastýr, zanndýr. Uyanýklýkta doðru olarak
zuhur ederse, veya doðruluðuna dâir bir alamet bulunursa
ancak o zaman tabire itibar edilir. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 6.)

c- Tabirci, zâcirden (hakka, doðruya engel olandan) veya mü-
neccimlerin hesaplamalarýndan yardým istememelidir. Bunla-
rýn tabirle ilgili sözlerini dinleyip doðrudan sapmamalýdýr. (Ýbn

Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 6.)

d- Tabirci müjdeye, uyarýya, ikaza, Dünya veya ahiret için
bir menfaate delalet etmeyen rüyalarla ilgilenmemelidir. Çün-
kü böyle rüyalar, karýþýk, anlamsýz, boþ ve þeytandandýr. (Ýbn

Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 7.)

e- Görmediði rüyayý anlatanýn rüyasýný tabir etmelidir.
Böyle bir durumda rüyadaki hayýr tabirciye þer de rüyayý an-
latanadýr. Nitekim Hz. Yûsuf hapiste bulunduðu sýrada gör-
medikleri rüyayý görmüþ gibi anlatan iki gencin rüyalarýný ta-
bir etmiþ, onlarýn bu isteklerini geri çevirmemiþtir. (Ýbn Kesîr’e

göre, meþhur olan ve çoðunluðun görüþü, “iki gencin gerçekten rüya gör-

dükleridir”. Hz. Yûsuf un rüyalarý yorumu hakkýnda bkz. Yûsuf. 12/36, 41.)

Tabirci, kasýtlý olarak rüyayý doðru tabir etmezse, rüyada-
ki hayýr, rüyasýnýn tabirini sorana, þerr de tabirciye aittir. (Ýmam

Nablûsi, Ta’tîru’l-Enâm, I, 6)

f- Rüyalarýn hepsi için geçerli olan iki vecih vardýr. Biri
hayra diðeri de þerre delâlet eder. Ýyi olanlar için en iyi yönü,
bozguncular için en çirkin yönüyle tabir edilir. Bazen rüyalar-
da görülenlerin çok farklý vecihlere ihtimali olur. Yani, birbiri-
ne zýt, birbiriyle çeliþen, vecihler bulunabilir. Bu gibi rüyalar-
da bir vecih üzerinde ýsrar etmemelidir. Ancak tabirci, rüya-

79

R ü y a n ý n  H a k i k a t i



nýn görüldüðü zaman ve mekan ile ilgili baþka deliller görür-

se bir vecih üzere tabir edebilir. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 9.)

g- Rüya, geçmiþte yaþanan bir olayla ilgili olabilir. Mese-

la, geçmiþte eda edilmeyen bir þükrü veya geciktirilen bir tev-

beyi, hatýrlatmak, için böyle rüyalar gösterilir. Rüya hâlle veya

gelecekle ilgili olabilir. Kiþinin baþýna gelecek iyi veya kötü bir

durumu haber verir. Ölüm, yaðmur, zenginlik, fakirlik, þeref,

rezillik, sýkýntý veya rahatlýk gibi. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 9.)

h- Bazen rüya, onu görene deðil de, ikizine, üvey karde-

þine, adaþýna, soyundan birisine, arkadaþýna, komþusuna ve-

ya herhangi bir konuda kendisine benzeyen birisine çýkabilir.

(Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 10.) Ümmü Fadl Hz. Peygambere

geldi ve “Yâ Resûlallah! Rüyamda korkunç bir þey gördüm”

dedi. Hz. Peygamber de (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Gördüðün

hayýrdýr” dedi. Ümmü Fadl: “Yâ Resûlallah! Senin cesedinden

bir parçanýn koptuðunu ve odama konduðunu gördüm”. Hz.

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) gülerek þöyle dedi: “Fâtý-

ma bir oðlan doðurur. Sen de onu odana alýrsýn”. Hz. Fâtýma,

oðlu Hasan (radýyallâhu anh) ile geldi, Ümmü Fadl onu kucaðý-

na aldý. (Ýbn Mâce, Rüya, 10.)

ý- Rüyada görülen bir þeyin adý, bileþik isim ise rüya bu is-

min bir bölümüyle tabir edilebilir. Mesela, birisi rüyada ayva

görmüþtür. Ayvanýn Arapçada karþýlýðý bileþik isim olan “se-

ferce” kelimesidir, isimde sefer kelimesi de bulunmaktadýr.

Dolayýsýyla rüya seferle tabir edilebilir. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Ke-

lam, 13.)

j- Tabir mânâ ile de olabilir. Hatta pek çok rüyalarýn tabi-

ri böyledir. Mesela ütrücce (aðaç kavunu) eðer mal veya evlad-

la tabir edilmez ise münafýklýkla tabir edilir. Çünkü bu meyve-
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nin içi dýþýna uymamaktadýr (kokusu güzel olmasýna raðmen tadý acý-

dýr). (Ýbn Sirin, Müntehabu’l-Kelam, 13.)

k- Tabir bazen görülenin zýddý veya tersiyle yapýlýr. Mese-
la, aðýt, sevinçle; gülme, hüzünle tabir edilir. Sel, düþmanla;
düþman, selle tabir edilir. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 14.)

l- Rüyada görülenlerdeki fazla veya eksik ayrýntýlar da ta-
biri etkiler. Mesela, kiþi rüyada kolunun kesildiðini, fakat kesi-
len kolun vücûdundan ayrýlmadýðýný ve eline aldýðýný görürse,
o kiþi için kardeþ veya evladla tabir edilir. Kesilen kol vücûd-
dan ayrýlmýþ yere düþmüþse, kardeþi veya evladý için musi-
betle tabir edilir. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 15)

m- Tabirde derinleþmek isteyenler için bilinmesi gereken
üç husus vardýr. Bunlar:

1- Rüyada esas öðeleri (asýllarý), bu öðelerin özünü, çeþit-
lerini, farklýlýklarýný, hayýr ve serden hangisine ne derecede
delalet ettiðini bilmelidir.

2- Rüyadaki esas temalarý birbirleriyle uyuþturmalýdýr.
Ayýklanmasý gereken þeyleri ayýklamalýdýr.

3- Mesele üzerinde iyice ve dikkatli bir þekilde durmalý rü-
yanýn mahiyetini tam olarak kavramalýdýr.

Yukarýda sayýlan noktalar önemlidir. Tabirciye en aðýr ge-
lenler de bunlardýr. Çünkü rüyadaki esas öðeler (rüyanýn temel

taþlarý) bunlarýn nelere delâlet ettiði, aralarýndaki baðlantýlarý
tespit etmek kolay deðildir. Mesela Yûsuf sûresi 43. âyette
geçen Firavun’un rüyasý tabirciler için kavranýlmasý güç bir rü-
yadýr. Rüyadaki “yedi semiz inek ile yedi cýlýz inek” öðesiyle
“yedi yeþil baþakla diðer kuru baþak” öðesi rüyanýn üzerinde
durulmasý gereken esas öðeleridir. Bu öðelerin birbiriyle ilgi-
si vardýr. Birbirlerini desteklemektedirler. Yedi semiz inek bol-
luk yýllarýdýr. Yedi cýlýz inek ise bu yýllan takip edecek kýtlýk yýl-
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larýdýr. Yedi yeþil baþakla, diðer kuru baþaklar ve inekler, an-
latýlmak istenen manayý desteklemektedir. Adeta birbirlerine
þâhid olarak gelmiþlerdir. (Ýbn Sîrîn, Müntehabu’l-Kelam, 20-21.)”
(Kur’ân-ý Kerim’de Rüya Kavramý, Bünyamin Açýkalýn, Yüksek Lisans Tezi,

s, 42-50, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ýstanbul, 1996)

Hakikate Kapalý Ruhlar Rüyalarý Tabir Etmemelidirler

M. Fethullah Gülen Hocaefendi, manevî hayata kapalý
olan insanlarýn rüya tabir etmelerinin sakýncalý olduðunu þu
cümlelerle bildirmektedir: “... Meselâ siz rüyanýzda bir elma
görürsünüz. Bu elma mânâ ve misâl aleminde bir hakikati
temsil eder. Elma, tatlý söze de delâlet eder. Meselâ, elma
gören bir insan, yarýn tatlý söz konuþacak ve birinin gönlünü
alacak demektir...

Ancak, Kur’ân ve Sünnet ýþýðý altýnda, ilhâma açýk gönül-
lerin bu türlü þeylerden bahsetmelerinde bir mahzur olmasa
bile, hakikate kapalý ruhlarýn böyle þeylerden bahsetmeleri,
katiyen doðru deðildir. Bunu bir olay ile te’yid etmek gerekir.
Bir arkadaþ: “Falanýn evine, falan büyük zât uçarak gelmiþ,
evden içeriye girmiþ, Ve sonra da çýkýp gitmiþ..” dedi. Tabiî
böyle güzel görünümlü bir rüyadan herkes memnun, rüyayý
gören de, rüyanýn, içinde cereyan ettiði ev halký da... Çünkü
baþlarýna devlet kuþu konmuþ gibi bir iltifat sanýyorlardý bu rü-
yayý. Derken orada bulunan bir zât ürperdi ve dedi ki: “O, ce-
nazeye delâlet eder. Bu daire içinde mühim zâtlardan birisi
ölecek demektir.” Aradan az bir zaman geçmiþti ki, gelip de-
diler. “Arkadaþlarýmýzdan falan kýymetli zât, hiç beklenmedik
bir anda, zâhiri esbâb açýsýndan yanlýþ bir iðne ile birdenbire
vefât etti...” Demek ki, misâl âlemine ait tablolarýn umumi gü-
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zelliklerinin yanýnda belki ondan da evvel, sembollerin ne
mânâya geldiðini anlamak ve ona göre çözmek icap ede-
cek.” (Asrýn Getirdiði Tereddütler, 2/125-126)

Rüyalardaki sembollerin ne mânâya geldiðini bilmek
gerekir.

“Bazen bir velînin nazarýna, uzaktan bir kýsým hakikatler
gösterilir. Bunlar dün olduðu gibi bugün de olabilir. Velî ba-
zen mesafeyi ayarlayamaz ve hakikati olduðu gibi tespit ede-
mez. Bazen herhangi bir hâdiseyi sembol hâlinde görür ve te-
vilini bilemez; bilemez de kendine göre tevil yapar. Yaparken
de hatasýz bir tevil yaptýðýný zanneder. Halbuki Ýlâhî maksat
baþkadýr, onlarýn yaptýklarý teviller baþka... Týpký, insanýn gör-
düðü rüyalarý gibi... Meselâ, siz rüyada altýn-gümüþ görür ve
zannedersiniz ki, Cenâb-ý Hak bugün size tatlý bir lütufta bulu-
nacak veya maddî ve manevî istifade edecek ve bir þeye maz-
har olacaksýnýz... Halbuki, altýn ve gümüþün mânâsý hevây-ý
nefis ve nefs-i emmâre bakýmýndan kuvvet kazanma demek-
tir... Keza görseniz ki, Hz. Cebrâil hanenizin penceresinden
içeriye giriyor, siz zannedersiniz ki, ruh-u emin ve ruh-u metin
hanemize girdiðine göre, evimizde Ýlâhi esintilerden bir þey
olacak. Halbuki âlem-i misâlde böyle bir vak’a ile sembolize
edilen hakikatin mânâsý, o evden yüce ruhlu birisinin vefat
edip gitmesi demektir. Kezâ.. birisi rüyasýnda, uygun olmaya-
cak þekilde, herhangi bir insanla buluþtuðunu görür. Günaha
girdiðini ve gireceðini zanneder. Oysaki, bunun mânâ ve te-
vili, öteki insana yardýmý dokunmasý þeklindedir. Böyle bir
vak’a aynen Harun Reþid’in hanýmý Hz. Zübeyde için bahis
mevzuudur. Bu mübarek kadýn, rüyasýnda görür ki, Baðdat
halký gelip bununla temas ediyorlar. Ýffetine, namusuna fev-
kalâde düþkün olan Zübeyde Hatun titrer ve ürperir. Sonra da
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bir tabirciye sorar. Tabirci ona: “Sultâným! Öyle bir hayýr ya-
pacaksýn ki, bütün insanlýk âlemi ondan istifade edecek.” Ne-
den sonra Zübeyde Hatun, Harem-i Þerif’e su getirme lütfuna
mazhar olur.

Þimdi velî, misâl âleminden hakikatler adýna aldýðý sem-
bollerin gerçek mânâlarýný bilmiyorsa, onlarý tevil edecek ve
belki bazýlarýnda da yanýlacaktýr. Nüve ve çekirdek itibarýyla
velînin bahsettiðiyle, iþin aslýndaki hakikat arasýnda fark yok-
tur. Fark, icmâl ve tafsilde, bizim dilimizle sembollerin dilinin
farklýlýðýndadýr. Bu farklýlýðý ortadan kaldýrýp, insanlara yanýlt-
mayan mesajlar sunmak sadece peygamberler ve onlarýn
has vârislerine müyesser olmuþtur. Peygamberler yanýlmaz-
lar, yanýlýrlarsa Allah (celle celâluhû) hemen düzeltir. Zira, kitle-
lere imam olduklarýndan, onlarýn yanýlmalarý kendilerine mün-
hasýr kalmaz; arkalarýndakileri de yanýltýr. Onlarýn her þeyi ob-
jektif ve bütün insanlýðý kucaklayýcý, içine alýcý mahiyettedir.

Hz. Muhyiddin Ýbn Arabî’nin, meðer Kur’ân, meðer Sün-
net, meðerse kendi ilhâmlarýna dayanýp söylediði þeyler hak-
týr. Ancak kendisine sembollerle anlatýlan, mesleði, meþrebi,
vazifesi ve devri itibarýyla, teviline kapalý olduðu bir kýsým
meselelerde, Sünnet’e muhalif beyanlarda bulunmuþtur ki,
Ýmam Þârâni, Molla Câmî gibi ehl-i tahkîk, ma’kul tevillerle,
Hazret’in anlatmak istediklerini anlatmaya çalýþmýþlardýr.” (M.

Fethullah Gülen, Asrýn Getirdiði Tereddütler, 2/135-137)

Rüya ile Amel Edilir mi?

Rüya, bir hadiste ifade edildiði üzere “mübeþþirât”tandýr.
Yani o bir muþtular kaynaðýdýr. Allah (celle celâluhû) rüyalarla
bize görmediðimiz âlemlerden müjdeler gönderir. Buna,
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kendi adýmýza “þekerleme kâbilinden ihsanlar, lütuflar” gö-
züyle bakabiliriz.

Þimdiye kadar ele aldýðýmýz konular bize, rüyanýn bir ha-
kikati olduðunu ifade eder. Rüyalarla amel edilip edilemeye-
ceði konusunda ortaya konan bilgileri özetleyip meseleye ye-
ni bakýþ açýlarý kazandýran, yine M. Fethullah Gülen Hoca-
efendi olmuþtur. O, insanýn mükellefiyetlerini ifa edeceði sa-
hanýn “yakaza” dediðimiz uyanýklýk hâlinin devam ettiði za-
man ve mekânla kayýtlý olduðunu belirterek, devamla þöyle
der: “Uyku ve baygýnlýk hâli gibi durumlar, mükellefiyet dýþý bý-
rakýlmýþlardýr. Bu itibarla da, bunlarýn, ne emredici ne de emir
alýcý olarak hükümlere esas sayýlabilecek yanlarý yoktur. Bu
cümleden olarak bir insan, rüyasýnda küfür kelimesi söylese
dinden çýkmaz ve baygýnlýk hâlinde, dinin bütün mükellefiyet-
lerinden muaf tutulur. Meseleye bu zaviyeden baktýðýmýzda;
ister müsbet, ister menfî mânâda, rüyalarla gelen müjde veya
ikazlarýn objektif bir deðer ifade ettikleri söylenemez. Bu yö-
nüyle de onlarýn baðlayýcý birer delil veya bürhan kabul edil-
meleri mümkün deðildir. Ancak, þer-i þerife (dinî hükümlere) mu-
vafýk ve mülayim (uygun) olan meselelerde rüyalarýn o rüyayý
görene özel bir mesaj ifade etmesi -tabiî Kitap ve Sünnet’le
çatýþmamasý bir ön þarttýr- söz konusu olabilir. Aksi hâldeki
rüyalarýn, hiçbir kýymet-i zâtiyeleri yoktur.

Diyelim ki, üzerine hac farz olan bir insanýn, bütün þartlar
mevcut iken, sýrf gördüðü bir rüyayý, hacca gitmemesi gerek-
tiðine bir iþâret þeklinde yorumlayarak, bu görevi yerine getir-
mekten vazgeçmesi kesinlikle doðru deðildir ve onun gördü-
ðü bu rüya, onun için asla þer’î bir mesnet ve dayanak sayýl-
maz. Çünkü haccýn farziyeti Kitap ve Sünnet’le tespit edilmiþ-
tir.. ve durumu bu þartlara uygun herkes mutlaka hac fariza-
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sýný yerine getirme mecburiyetindedir. Ayrýca bu konuda ma-
zeret kabul edilebilecek hususlar da yine Kur’ân ve Sünnet’in
bir uzantýsý sayýlan fýkýh kitaplarýnda tespit edilmiþtir. Bir insan
bir deðil yüz defa, bunun aksine rüya görse, yine fýkýh kitap-
larýnda tespit edilen hükümler doðrultusunda amel etmek
mecburiyetindedir.

Hele rüyalarý baþkalarýný baðlayýcýlýkta kullanmak çok bü-
yük bir hata ve açýkça dinin nasslarýyla savaþ demektir. Bu-
nunla beraber, rüyalarýn mübah meselelerde, rüyayý görene
münhasýr kalmak þartýyla, yönlendirici bir fonksiyonunun ol-
duðu da her zaman kabul edilebilir. Yine de bunun, Kur’ân ve
Sünnet’te içtihad edilerek çýkarýlmýþ bir hüküm ölçüsünde
aðýrlýðýnýn olduðu söylenemez. 

Daha sonra, M. Fethullah Gülen Hocaefendi, rüyalarla
amel hususundaki bu kanaatlerine, melekût âlemiyle irtibâta
geçirici diðer yollarý da katarak þöyle der. “Meselâ; bir insan,
temessülen Efendimiz’le görüþebilir. Farz-ý muhâl, bu görüþ-
me esnasýnda Efendimiz’den ona söylenenler eðer þer’î ölçü-
lere muhâlif ise -bunu farz-ý muhâl çerçevesinde dahi olsa ür-
pererek söylemek gerekir- o insan kesinlikle dinî ölçülere ters
düþen o ifadeleri tatbik edemez ve Efendimiz’le görüþmesini
kendisi için delil ve hüccet sayamaz. Efendimiz misâlini bil-
hassa arz ediyorum ki, diðerleri için de bir ölçü olabilsin. Ya-
ni insan temessül etmiþ þekilleriyle nebileri de görse, velileri
de görse hüküm deðiþmez. Söylenenler, þer’î ölçülere tatbik
edilir ve davranýþlar ona göre ayarlanýr. Diðer taraftan me-
lekût âlemiyle irtibatýný cinler vasýtasýyla da temin edenler var-
dýr. Þunu kesin ve net bir dille ifade etmek gerekir ki; bu yol,
hiç mi hiç yol deðildir. Zira, cinler insanlara kýyasla, istidât ve
kabiliyet bakýmýndan çok daha düþük varlýklardýr. Bunlarýn
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söylediklerinin her zaman yüzde doksan dokuzunun yalan ol-
ma ihtimali söz konusudur. Bu sebeple de onlara dayandýrý-
larak alýnacak kararlar da yüzde doksan dokuz nisbetinde
hep yanlýþ demektir.

Günümüzde medyumluk moda hâline gelmiþ gibidir. As-
lýnda medyumlar kendileri himmete muhtaç insanlardýr. On-
lardan fayda ummak, insanýn kendi kendisini aldatmasýndan
baþka bir þey deðildir.

Cinler çeþitli þekil ve kýlýkta görünebilme kabiliyetine sa-
hiptirler. Bu sebeple de bazý insanlarý kandýrmalarý her za-
man söz konusudur. Nitekim bu yolla onlar, pek çok insaný
kandýrýp iðfal etmiþlerdir. Hatta bazýlarýný o denli kandýrmýþ-
lardýr ki; bu zavallýlar kendilerini mehdi, hatta peygamber
zannetmiþlerdir...

Bu konuya, velayet yolundaki vartalarý da ilave etmek
mümkündür. Ancak bu mesele ayrýca tahlil gerektirdiði için
þimdilik sadece bu küçük iþâret ile iktifa ediyoruz.

Bütün bunlar ve bunlara benzer gerekçelerden dolayý,
sorunun cevabýný þöyle özetlemek mümkündür:

Gerek rüyalar, gerekse baþka yollarla melekût âlemine açýl-
malar neticesi elde edilen bilgiler veya yorumlanan müþahede-
ler, insaný ilzam edecek ve baðlayacak deðerde hükümler de-
ðildirler. Hele dinî ölçülerle çatýþma durumu varsa, kesinlikle on-
lara itibar edilemez ve bir Müslüman için böyle bir tercih de as-
la söz konusu olmamalýdýr.” (M. Fethullah Gülen, Prizma, 1/131-135)

Rüyalarý Nasýl Yorumlamalý?

Rüyaya gereðinden fazla önem veren insan, hayra yo-
rumlamazsa sebepsiz yere vesveseye düþer, evhamlara ma-

87

R ü y a n ý n  H a k i k a t i



ruz kalýr. Böylesi evham ve korkulara maruz kalmamak için
hiçbir baðlayýcýlýðý olmayan rüyalar hakkýnda arz edeceðim
þu bilgileri hatýrdan çýkarmamalýdýr.

Önce, ne türlü görüntüde olursa olsun rüyalarý mutlaka
iyiye yorumlamalý, kötülüðe iþaret ediyor þeklinde bir düþün-
ceye kapýlmamalýdýr. Hatta rüya kötü görünüþte de olsa yine
iyiye yorumlamalýdýr. Çünkü, bazý rüyalarýn dýþý kötü görünse
de içi iyiye iþaret olabilir. Ýnsan bunu bilemediðinden kötü gö-
rüntülü rüyalardan korkuya kapýlýp uðursuzluða iþaret sayabi-
lir. Halk dilinde, "Rüya yorumlandýðý gibi çýkar, öyle ise iyiye
yorumlayýn ki iyi çýksýn" sözü doðrudur.

Nitekim Efendimiz'in süt halasý Ümmühânî de kötü görün-
tülü bir rüya görmüþ, korkuya kapýlarak gelip Efendimiz'e þöy-
le anlatmýþtý:

- Ya Resûlallah, bu gece rüyamda sizin ciðerinizin alýnýp
benim kucaðýma atýldýðýný gördüm, korkuya kapýldým. Ciðeri-
nizin benim kucaðýma atýlmasý beni endiþeye sevk etti!

Tebessüm etmeye baþlayan Efendimiz, þu yorumu yapar:
- Ümmühânî der, korkulacak bir þey yok, aksine sevinile-

cek bir durum var!
- Ya Resûlallah, sizin ciðeriniz alýnýp benim kucaðýma atýl-

dý. Üzülecek bir þey deðil mi bu?
- Deðil ey Ümmühânî, der. Rüyalarýn bazen görüntüsü

korkulu olabilir, ama iþareti sevindirici olur. Nitekim benim ci-
ðerim gibi seveceðim bir torunum dünyaya gelecek. Sen de
kucaðýna alýp emdirecek, sütanalýk edeceksin. Rüyan buna
iþaret etmektedir. Bunda endiþe edilecek bir taraf yoktur.

Üzüntüden titreyen Ümmühânî, bu yorumdan sonra da
sevincinden tebessüm etmeye baþlar. Bir müddet sonra
Efendimiz'in dünyaya gelen torunu Hasan'ý Ümmühânî'ye ge-
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tirirler. Kucaðýna alýp emdirir, hizmette bulunur, süt analýk
eder. Rüyada görülen ciðerin kucaða alýnan torun olduðu fii-
len kesinleþmiþ olur.

Ýmam-ý Âzam Hazretleri de benzeri bir rüya görür. Efen-
dimiz'in kabrini açmýþ, daðýnýk kemiklerini bir araya topladýðý-
ný gören Hazreti Ýmam, zamanýndaki meþhur rüya tabircisi Ýbn
Sîrîn'e bunu sorar. O da:

- Korkulacak bir þey yok, aksine sevinilecek bir geleceðe
iþaret vardýr! diyerek þöyle yorumlar:

- Sen ilimle uðraþýrken Allah Resûlü’nün daðýnýk sünnet-
lerini bir araya toplayýp bu ümmete derli toplu halde sunacak,
böylesine deðerli bir hizmette bulunacaksýn...

Gerçekten de Ýmam-ý Âzam Hazretleri sünnetlerle farzla-
rý birbirinden ayýrýp sýralayarak bu ümmete toplu halde takdim
etmek gibi eþsiz hizmetlerde bulunmuþtur.

Bundan dolayý rüyalarýn görüntüsü ne olursa olsun hep
hayra yorumlanmalý, þerre iþaret çýkarýlmamalýdýr. Çünkü
alimlerimiz eserlerinde ölçüyü þöyle bildirmiþlerdir:

- Ýslam'da tefe'ül caizdir, ama teþe'üm caiz deðildir!
Tefe’ül: Olaylarý hayra yorumlamak. Teþe'üm de þerre iþa-

ret sayýp, uðursuzluk manasý çýkarmaktýr. Hayra yormakta
mahzur yok, ama þerre yormakta ise mahzur çoktur.

Çoðu zaman gündüz meþgul olduðumuz konular gecele-
ri rüyamýza akseder.

Ancak Peygamberimiz'in rüyasýnda böyle bir yanýlma ol-
maz. Gördüðü kesinlikle çýkar. Nitekim bir defasýnda da Efen-
dimiz gördüðü rüyasýný þöyle anlatmýþtý:

- Ben bir merdivenden çýkýyordum. Geriye dönüp baktý-
ðýmda Ebû Bekir'in iki basamak geriden beni takip ettiðini
gördüm.
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Bu rüyayý duyan Hazreti Ebû Bekir þöyle yorumlamýþtýr:
- Ýki basamak arkadan Resûlullah'ý takip etmek, onun

vefatýndan iki sene sonra arkasýndan benim de vefat ede-
ceðime iþarettir. Aramýzda iki sene kadar bir hasret olacak
demek ki.

Gerçekten de Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) vefatý iki sene sonra
olmuþtur.

Rüyalar âlem içinde âlemlerin varlýðýna, ahiretin ve ruhlar
âleminin de kesinliðine iþaret olarak girer uyku dünyamýza.
Rüyalarla bir daha anlarýz ki, hayat bu yaþadýðýmýzdan ibaret
deðildir. Baþka alemler de vardýr. Bunu vefat ettikten sonra
daha da yakýndan göreceðiz. Ölmeden önce Rabb'imiz bunu
kolay benimseyebilmemiz için rüyalar göstermektedir bizlere.

Cesedimiz yatakta uyurken ruhumuz, var olan nice alem-
lerde dolaþýp geriye dönebiliyor. Bir gün gelecek, geriye dön-
memek üzere gidecek o alemlere. (Ahmet ÞAHÝN, Zaman Ailem,

‘Rüyalarý Nasýl Yorumlamalý’, Sayý: 77, 29 Mayýs 2004)

Rüya Karþýsýnda Ýnsanlarýn Tutumu ve Orta Yol

“Rüya, inkârý mümkün olmayan bir hadisedir. Her insan
mutlaka rüya görür.

Rüyalarýn hayatýmýza olumlu-olumsuz hiçbir etkide bulun-
madýðýný söylemek tefrit, hayatýmýzý rüyalarla belirlemek de if-
rattýr. Burada orta bir yol tutulmalýdýr.

Rüyanýn hiçbir iþe yaramadýðýna inanmak yanlýþtýr. Çünkü
gördüðü rüyanýn aynen ortaya çýktýðýna þahid olan pek çok
insan vardýr. Tecrübeler göstermektedir ki rüyalar bir nevi ge-
lecekten haber verme vasýtalarýdýr. Hz. Muhammed (sallallâhu

aleyhi ve sellem): “Mübeþþirât (insanlara gaybdan haber verme) tü-

90

R ü y a



kenmiþtir. Ancak “salih rüyalar” vardýr ki onu salih insan görür
veya ona gösterilir.” (Buhârî, Tabir, 5; Müslim, Salât, 207, 208; Ýbn

Dâvud, Salât, 143; Tirmizi, Rüya, 2; Neseî, Tabir, 9, 62; Ýbn Mâce, Rüya,

Muvatta, Rüya, 3; Dârimî, Salât, 77, Rüya, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned,

1/619, 3/267, 5/454, 6/129, 281.) buyurmuþtur. Sadýk rüyalar, bilin-
diði gibi ya bir müjdeyi haber verirler ya da bir uyarý niteliði
taþýrlar. Dolayýsýyla rüyalarý önemsememek, sadýk rüyalarda
gösterilen müjde ya da uyan niteliðindeki haberleri nazarý dik-
kate almamayý gerektirir ki bundan insanýn zararlý çýkacaðý
açýktýr.

Rüyalara gereðinden fazla önem vermek de hatalýdýr, in-
saný yaþanýlan hayatýn gerçeklerinden uzaklaþtýrýr. Rüyalara
dayanarak devlet ve cemiyet hayatýna nizam vermek, insan-
lar arasýndaki münasebetleri ona göre ayarlamak yanlýþtýr.
Rüyalarda görülenlerle amel etmek rüyaya ve görene göre
deðiþir. Fakat her halükârda dinî olarak bir sorumluluk gerek-
tirmez. Mesela rüyasýnda düþtüðünü gördüðü uçaða binip de
ölen kimse intihar etmiþ sayýlmaz.

Þunu hatýrda tutmak gerekir ki, sadýk rüyalar da, onlarý
doðru bir þekilde tabir edecek insanlar da nadirdir. (Uludað,

Süleyman, Kuþeyrî Risalesi Tercümesi, dipnotta, 572, 573.)

Ýslâm âlimleri uyumadan önce abdest almayý, mümkün
olursa namaz kýlmayý, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) uyguladýðý ve uygulanmasýný istediði þekilde yatmayý,
tavsiye etmiþlerdir.

Ýyi bir rüya görülünce baþkasýna anlatýlabilir. Kötü rüya
görünce, diðer tarafa dönmeli sol tarafa üç defa tükürmeli, o
rüyanýn þerrinden Allah’a (celle celâluhû) sýðýnmalý, kimseye an-
latmamalýdýr. Zira Hz. Peygamberin belirttiði gibi rüya yorum-
lanana kadar kuþun ayaðýndaki taþ gibidir, yorumlanýnca dü-
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þer. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/10, 11; Ýbn Mâce, Rüya, 6; Dârimî, Rü-

ya, 11.) Böyle yapýlýrsa, o rüya Allah’ýn (celle celâluhû) izniyle za-
rar vermez. (Buhari, Ta’bir, 46; Müslim, Rüya, 4; Tirmizi, Rüya, 1.) Rü-
yayý tabir ettirmek için alim ve dost (yani insanlarýn iyiliðini isteyen)

kimseler araþtýrýlmalýdýr. (Tirmizî, Rüya, 7; Dârimî, Rüya, 10.)” (Kur’ân-ý

Kerim’de Rüya Kavramý, Bünyamin Açýkalýn, Yüksek Lisans Tezi, s, 51-52,

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ýstanbul, 1996)

Kötü Ahlâkýn Rüyalara Aksediþi

Erzurumlu Ýbrahim Hakký, insanda bulunan kötü ahlâkýn,
hayvan sûret ve þekillerine benzeyiþini ve bu durumun rüya-
lara aksediþini þöyle anlatýr:

“... Meselâ, kibirlenen bir adamýn sûreti kaplana, saldýr-
ganlýk yapan bir adamýn sûreti aslana, kýskanç bir adamýn
sûreti kurda benzer. Nitekim Yâkub (aleyhisselâm) kendi çocuk-
larýnýn Hz. Yûsuf’a (aleyhisselâm) olan kýskançlýklarýndan tasarla-
dýklarýný ona yapmadan evvel rüyasýnda, yedi kurdun Hz.
Yûsuf’a (aleyhisselâm) hücum ettiklerini görmüþtü. Onun için ço-
cuklarý ona, “Bizimle gönder.” dediklerinde “Kurdun, kendisini
yiyeceðinden korkarým.” demesi ve göndermek istememesi,
gördüðü rüyanýn etkisi altýnda kalmýþ olmasýndandýr. Öfke ve
kýzgýnlýk gösteren adamýn sûreti köpeðe, hilekâr olanýn sûreti
tilkiye, aldatanýn sûreti tavþana, kadýnlýk aletine karþý þehvet
gösterenin sûreti merkebe, kadýnýn arkasýna karþý þehvet du-
yanýn sûreti domuza, kadýnýn þehvetinin sûreti koyuna, obur
olanýn sûreti ineðe, tamahkâr adamýn sûreti karýncaya, cimri
olanýn sûreti fareye, kin güdenin sûreti deveye, zevk ve þevk
hâlini taþýyanýn sûreti kýrmýzý deveye, düþmanlýk yapanýn sûre-
ti yýlana, incitenin sûreti akbabaya, kuruntulu olanýn sûreti sarý
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arýya benzer. Hatta yerilmiþ olan ahlâkî davranýþlarýndan birin-
de üstünlük gösteren gönül, olayda kendini o sûrette olan hay-
vandan daha üstün görür. Meselâ, kadýnlýk aletine karþý fazla
þehvet taþýyan gönül, rüyasýnda merkebe bindiðini görür.
Eðer bu þehvete yenilmiþse, kendini merkebin altýnda görür.
Diðer ahlâkýný da bunlara benzetip anlayabiliriz. Böylece bü-
tün hayvan sûretleriyle kâinattaki varlýklar hep insanýn iç ve dý-
þýnda þekillenmiþler ve gereðine göre meydana gelmiþlerdir.
Yerilmiþ ahlâký taþýyan bir gönül, sanki saf ve cilalý bir ayna gi-
bi hepsini kendi içinde bulur. Sâfî olmayan bir gönül ise uyku-
da iken rüyasýnda bütün geçmiþlerini görür. Gördüklerini ya
benzerleriyle veya tabirleriyle bilir.”

Rüyalar ve Kader

“Doðru rüyalar kaderin varlýðýna birer delildir. Ýleride mey-
dana gelecek herhangi bir hâdisenin önceden rüyalarda gö-
rülmesi ve vakti gelince aynen zuhur etmesi, her hâdisenin
önceden takdir edilmiþ olduðunu ortaya koymaktadýr. Evet,
rüyada hayat kitabýmýzýn bir sayfasýný önceden okuyor ve
sonra da okuduðumuzun pratikte gerçekleþtiðini müþahede
ediyoruz.” (M. Fethullah Gülen, Ýnancýn Gölgesinde, 1/201)

Rüya-Hakikat Dengesi

M. Fethullah Gülen Hocaefendi, rüya hakkýndaki genel
kanaatlerini belirttikten, onun nasýl bir muþtular kaynaðý oldu-
ðunu bildirdikten ve rüyanýn önemine yeterince dikkat çektik-
ten sonra rüya gerçeðini kastederek þöyle demektedir:

“... Þimdi böyle bir þeye ihtiyacýnýz var mý, yok mu?
Bunca handikap karþýsýnda, sokaklarýn laðým kanalý gibi ak-
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týðý, bazý kanallarýn evimize deðiþik kanallar adý altýnda pis-
lik döktüðü bir dönemde, erâciften sýyrýlma, doðruyu bulma
ve doðrunun zorluðuna raðmen onu yaþama.. evet bütün
bunlar çok zor þeyler. Ýþte bu çok zor þeyler karþýsýnda Al-
lah (celle celâluhû) mübeþþirât ile (rüya gibi müjdeleyici hususlarla)

sizi teþvik ve takdir ediyor olabilir. Bir baþka misâl; nasýl
ana-babalar çocuklarýnýn istemediði veya zorla kabul ettik-
leri bir iþi onlara yaptýrmak istediklerinde þekerleme, çikola-
ta vs. ile onlarý teþvik ederler; yani onlara avans vererek de-
diklerini yaptýrýrlar; aynen öyle de, küfrün bütün üniteleri ile
hayata hakim olduðu bir dönemde dine hizmet edenlere
Cenâb-ý Hak, þekerleme nevinden mübeþþirât ile onlarý teþvik
edebilir. 

Böyle bir dönemde, yani sokaklarýn çirkefliðinden dolayý
çoklarýnýn damarlarýndaki kanýn, þehevât-ý nefsaniye adýna ga-
leyâna geldiði bir dönemde inananlarýn böyle teþvik almalarý
rahmetin bir tezâhürü olsa gerek.. iþin doðrusu aksi hâlde, bu
çetin yollarda uzun boylu yürümek çok zordur.

Fakat bütün bunlara raðmen, biz rüya insaný deðiliz. Çün-
kü çocuða her zaman þekerleme verilmez, zira þeker diþleri
çürütür. Halbuki insanýn sýhhatli, dengeli ve temkinli beslen-
mesi þarttýr. Aksi hâlde “þekerde güç vardýr, beynimiz glikoz-
la besleniyor...” vs. der yemeye devam ederseniz, ömür bo-
yu sürecek hastalýklarla karþý karþýya kalabilirsiniz. Ýþte aynen
bunun gibi, sizler de her þeyi rüyalara baðlar ve rüyalardan
dýþarýya çýkamazsanýz; bir rüya adamý olarak kalýr gidersiniz.
“Yakaza” dediðimiz husus da aynen bunun gibidir. Meselâ,
ben yakazaya inanan biriyim. Bir gün, bir yerde bir zâtla,
gençlik dönemlerinde, hem de teþvike çok ihtiyacým olduðu
bir anda, o zât birden heyecanlandý ve donuklaþtý ve bana
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“Üstad’la falan ve filan þu anda buraya geldi.” dedi. Ne de-
diklerini sorunca, onlarýn mesajýný söyledi. Belki ben buna
inandým veya inanmadým; ama iþin doðrusu böyle bir müjde,
irademe fer verdi. 

Ancak, bunlar Kitap ve Sünnet gibi teþrîin gerçek kay-
naklarý yanýnda hüccet ve delil sayýlabilecek kriter ve kural-
lar deðildir. Meselâ, -farz-ý muhâl- yakazaten Efendimiz bu-
rada bana gelse dese ki: “Sana bir tavsiyem var.”, ben de,
“Emrin baþým-gözüm üstüne nedir Ya Resûlallah!” derim.
“Bak dün konuþtun, bugün de konuþtun; ama yarýn konuþ-
ma, bu iþte hayýr yok.” dese ben biraz düþünürüm. Hem de
O’ndan aldýðým kriterleri kullanarak bu mevzuda yakazaten
verilen emri dinlemek lâzým mý, deðil mi? Ýþte bunu düþünü-
rüm. Þimdi benim burada konuþmam mubah bir þeydir. Ko-
nuþsam da olur, konuþmasam da. Fakat Allah Resûlü din-i
mübin-i Ýslâm’ý teblið etmeyi bir mükellefiyet olarak, bilen
insanlarýn sýrtýna yüklemiyor mu? Yine O, uyulmasý ve hüccet
alýnmasý gereken sözlerin kendi sözleri olduðunu söylemiyor
mu? Öyleyse burada ben, yakazada söyleyen Allah
Resûlü’nü deðil de dün hayatta iken, peygamber olarak ko-
nuþan Resûlullah’ý dinler, teblið ve irþad faaliyetine devam
ederim. Evet, Nebîler Serveri’ne, ta’zimde bulunma, saygý
gösterme baþka bir mes’ele, O’nu hüccet ve delil olarak ka-
bul etme, hayatý ve peygamberliði itibarýyla O’na uymak baþ-
ka bir meseledir. Yoksa, gerek rüya ve yakazalar, gerekse
cinleri, þeytanlarý kullanma yolu ile -hafizanallah- bazý hâller-
de inananlar, doðru yoldan sapabilir, sapabilir ve kazanma
kuþaðýnda kaybedebilirler. Meselâ, Gulam Ahmed, böyle bir
handikabýn içine düþmüþ ve kaybetmiþtir. O Yogizm’de ve
Hinduizm’de, ruha kendi gücünü kazandýrma konusunda ile-
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ri seviyede biri olduðundan, Müslümanlýðýn üstünlüðünü bu

yolla ortaya koyma yolunu tutmuþ ve dilini gýrtlaðýna sokup

altý ay bir þey yemeden durmaya çalýþmýþtýr. Güya o, bunun-

la Brahmanlara, Budistlere karþý Ýslâm’ýn üstünlüðünü ortaya

koymaya çalýþmýþtýr.. çalýþmýþ ve böyle bir yola girmiþtir. Ri-

ca ederim Ýslâm’ý anlatmanýn yolu bu mudur? Ve neticede

Gulam Ahmed sýrasýyla “mehdiyim, imam-ý muntazarým, pey-

gamberim” demiþ ve en son hulûl ve ittihada inanarak “ben

Allah’ým” demiþtir. 

Ýþte, cinleri, þeytanlarý kullanma, insaný doðru yoldan çý-

kartacak böyle bir inhiraftýr. Evet, bu tür mes’eleleri yani rüya-

larla amel etme, yakazalara güvenme, cinleri kullanma.. hep

böyle çok masumâne, Müslümanlýk duygu ve düþünceleri

içinde baþlar.. baþlar; ama bir de bakarsýnýz ki þirazeden çýk-

mýþsýnýz. Þimdi, çoklarýnýn dilbeste olduðu bir misâl ile biraz

daha açayým:

Bize düþen þey Kitab’a ve Sünnet’e uymaktýr. Mesela siz

göklerde gezip dolaþsanýz, zaman-üstülük içinde Efendi-

miz’le buluþsanýz, Cenâb-ý Hakk’ýn deðiþik þekilde tecellileri

ile baþ baþa kalsanýz.. iþte bütün bunlar, Sünnet’i yaþamanýn

yanýnda ceviz kabuðu kadar yer doldurmaz.

O hâlde saf Müslüman olarak kalalým, zeminde yürüyelim.

“Rütbeli olmak deðil, nefer olmak daha iyidir” diyelim ve insan-

lardan bir insan olalým. Hz. Ömer Efendimiz kendisine: “Sen

Peygamber’i memnun ettin. Ebû Bekir’i memnun ettin. Cenne-

te gireceksin ve firdevsler senin otaðýn olacak.” diyenlere acý

tebessümle bakar, “Þu dünyaya girdiðim gibi çýksam çok

memnun olacaðým.” der. Ben de, þahsen bunu bulsam çok

memnun olurum.
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Sizler tertemiz duygularla yaþar, kýlý kýrk yararcasýna “Ki-

tap ve Sünnet” derseniz, “þeriat-ý garrâ”nýn (parlak ve nurlu

Ýslâmiyet’in) elmas düsturlarýný, akyolun prensiplerini hayat düs-

turu yapar yaþarsanýz, Allah (celle celâluhû) da sizi boþ býrak-

maz, velilere lütfettiðini lütfeder. 

Sizin bundan sonra din adýna söylenen þeylerin dýþýnda

artýk alacaðýnýz fazla bir þey kalmamýþtýr. Gördüðünüz rüya ve

yakazalar, þevkinize medar olabilecek þekilde sizi þahlandýrý-

yorsa onunla iktifa etmelisiniz....” (M. Fethullah Gülen, Prizma,

1/166-169)

Rüyalar ve Ruh Hâlleri 

M. Fethullah Gülen Hocaefendi bir yerde de rüyalarýn ruh

hâllerine baðlý olduðunu belirtip þöyle demektedir:

“Her insanýn ruhu, incelmeye müsait olarak yaratýlmýþtýr.

Ýnsanýn ruhî mertebeleri, esfel-i safilinden a’lâ-i illiyyîne kadar-

dýr (en alt seviyeden en üst zirveye kadardýr). Ruhun melekûtiyete

açýlmasý, nüve hâlinde her insanda vardýr ve iþte bu vehbîdir

(Allah (celle celâluhû) tarafýndan verilen bir hususiyettir). Daha sonra

herkes kendi gayretiyle bu nüveyi kuvveden fiile çýkarabilir ki,

bu da, kesbîdir (kulun bizzat kazanarak elde ediþiyledir).

Güzel rüya görme, temelde bu ruh hâleti ile alâkalýdýr. Rü-

yada birini yýlan ve çýyanlarla beraber görünce hemen onun

hakkýnda, “bu insan yýlanlaþmýþ, çýyanlaþmýþ” dememeli. Bel-

ki de bu, bizim ruh hâletimizden ve su-i zannýmýzdandýr. O

hâlde, rüyada yýlan, çýyan görüldüðü zaman Allah’a sýðýnýlma-

lý ve baþkalarýný alâkadar eden görüntülerde su-i zanna giril-

memelidir. Bazen de Allah, düþmanlarý o þekilde gösterebilir.
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Rüyalarýn bazýsý, irþad mahiyetindedir. Bazen içtihadlarý
ile yanlýþa gidenleri Cenâb-ý Hak, bu rüyalarla ikaz eder.” (M.

Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla, 1/323-324)

Rüya-Vahy Ýliþkisi

“... Rüyanýn vahy ile olan münasebetine gelince; Ýnsanlý-
ðýn Ýftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), vahyi, bazen perde-
siz olarak bizâtihî Allah’tan (celle celâluhû), bazen melek vasýta-
sýyla bazen de perdeli ve tevile muhtaç olan rüyalar ile alýyor-
du. Bu ise rüyanýn bir yönüyle açýk ve sarih vahyin yanýnda de-
rece ve kýymet itibarýyla 46’da bir parçasý olduðunu bildiren
ipucu olabilir. Öyle de olsa, meselenin bir diðer yönü vardý ki,
o güne kadar gelmiþ-geçmiþ hiçbir peygambere lütfedilme-
yen rüyanýn, perdeli dahi olsa vahye kapý açmasý veya vahyin
bir parçasý olmasýdýr. Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
hâlveti, inzivasý, tecerrüdü (kendini insanlardan uzak tutuþu) ve kon-
santresi ile öyle bir zemine çekilmiþ; Allah da (celle celâluhû), bu
azimli, kararlý insana lütuf kapýlarýný bütün enginliðiyle açmýþ,
âlemlerden hiç kimseye nasib etmediði nimetlerle onu serfiraz
kýlmýþtýr. Onun için Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyala-
rýna, sabah aydýnlýðý gibi bütün netliði ile haricî âlemde zuhûr
etmesine bu gözle bakabilir ve bu çerçevede deðerlendirebi-
liriz.” (M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla, 2/38-39)

M. Fethullah Gülen, bir baþka yerde de uyku hâlinde ru-
hun yarý yarýya kayýtsýzlýða ulaþtýðýný belirtir ve, “Dolayýsýyla in-
san rüyasýnda yüzlerce ayrý ayrý yerde bulunabilir ve binlerce
insanla görüþebilir. Bu arada uyuyan cesetle ruhun münase-
beti de devam eder.” der. (M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla, 2/61)
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Hayâl ve Rüya Farký

Hayaller ile rüyalar birbirlerinden oldukça farklýdýrlar.

“Hayâl; insanýn herhangi bir þeyi zihninde tasavvur ve taak-

kul üstü canlandýrmasýdýr. Onun biraz ötesine ve hakikatten

uzak olanýna ve bu arada mühmeli (ihmal edilen) sayýlan þeye

de meyâl denir ki, Türkçede bu ikisi birden “hayâl-meyâl”

þeklinde ifade edilir. Çoðu defa rüyalar, onlardan daha ger-

çek olmalarýna raðmen, bazen galat olarak ikisine birden

“hülyâ” denir. Halbuki rüyalarýn, Ýslâmî anlayýþ çerçevesinde

deðerlendirildiði zaman, çok defa gerçek bir yönü olduðu da

görülür. Zira onlar, gözlerin âlem-i þehâdete kapandýðý anda,

âlem-i misâle açýlan pencere ve menfezlerden ruhumuza sý-

zan levhalardýr.” (M. Fethullah Gülen, Prizma, 3/89)

Rüya Gerçeðine Seyyid Kutub’un Yaklaþýmý

Bizler kimi rüyalarýn; ama yakýn; ama uzak gelecekteki

kimi olaylarýn habercisi olabildiðine inanmak durumundayýz.

Neden inanmak durumundayýz? Zira, öncelikle Kur’ân’da bu

gerçek bildirilmiþtir. Hz. Yûsuf’un rüyasý, onun zindan arka-

daþlarý olan iki delikanlýnýn rüyasý ve Mýsýr kralýnýn rüyasý ger-

çekten doðru çýkmýþtýr. Bunun yaný sýra kimi kez kendi yaþa-

mýmýzda bile, gördüðümüz bazý rüyalarýn doðru çýktýðýna ta-

nýk olabilmekteyiz. Öyle ki, bunun olabilirliðini inkâr etmemiz

adeta imkânsýzlaþmaktadýr... Zira, bunun gerçekliðine bizzat

kendimiz tanýk olmuþuzdur!

Buna inanmamýz için, aslýnda birinci neden yeterlidir. An-

cak, inatlaþma bir yana býrakýlýrsa, inkâr edilmesi imkânsýz bir

reel gerçek olmasý hasebiyle ikinci nedenden de söz ettik... 
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Rüya dediðimiz þeyin aslý ve mahiyeti nedir? Psikanalizin
verdiði cevap: Bilincin devre dýþý kalmasýyla, bastýrýlmýþ arzu-
lar arasýndaki kimi arzularýn þekillenmesidir.

Bu, rüyalarýn sadece bir yönüne iliþkindir. Bir baþka de-
yiþle, rüyalarýn tümü böyle deðildir. Nitekim, bilimsellikten
uzak yargýlarýna ve teorisindeki tüm çarpýklýklarýna karþýn Fre-
ud bile, gelecekten haber veren rüyalarýn varlýðýný itiraf et-
mektedir.

Öyleyse, bu tür yani sâdýk rüyalar nasýl açýklanabilir? Her
þeyden önce, bu tür rüyalarý bizim kavrayabilmemiz ya da
kavrayamamamýzla, böylesi rüyalarýn olabildiðini ya da bazý
rüyalarýn doðru çýktýðýný kanýtlama arasýnda hiçbir ilgi kurula-
mayacaðýný belirtmeliyiz. Bizim burada yaptýðýmýz, esrarengiz
bir varlýk olan insanýn kimi niteliklerini ve Allah’ýn (celle celâluhû)

varlýk dünyasý için belirlediði kimi yasalarýný sadece kavraya-
bilmeye çabalamaktýr.

Söz konusu türden rüyalar konusunda bizim anlayýþýmýz
þudur: Geçmiþ, gelecek ya da görüþ ötesi þimdiki zamandan
insaný izole eden engeller, zaman ve mekândýr. Geçmiþ ya
da geleceði görmemizi engelleyen faktör, zamandýr. Görüþ
uzaðýmýzdaki þimdiki zamanla aramýzda perde çeken faktör
mekândýr.

Ancak, insanda özünü kavrayamadýðýmýz bir duyum, ki-
mi kez harekete geçip çok güçlü bir hâle gelerek, zaman
engelini aþýp, bazý þeyleri belli-belirsiz biçimde de olsa gö-
rebilmektedir. Bu bilgi deðil, ama bir tür sezgidir. Bazý kim-
selerde uyanýk olduklarý bir sýrada, bazý kimselerde ise rü-
yada, söz konusu duyumun yoðunlaþmasýyla birlikte, za-
man ya da mekân, bazen de hem zaman, hem mekân en-
gelinin aþýldýðý görülebilmektedir. (Bu noktada anlatýlan þeylere
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inanmayacak bile olsam, Amerika’dayken yaþadýðým bir olayý asla unuta-

mam. Ailem Kahire’deydi. Bir gece rüyamda kýz kardeþimin oðlunu gör-

düm. Gözü hiçbir þey göremeyecek denli kan içindeydi... Oturup Ka-

hire’ye aileme bir mektup yazdým. Mektupta, söz konusu yeðenimin gö-

züne bir þey olup olmadýðýný da bizzat sormaktaydým. Daha sonra bana

gönderdikleri cevâbî mektupta yeðenimin, gözündeki iç kanama nede-

niyle tedavi altýnda olduðunu belirtiyorlardý. Çok ilginçtir, aslýnda iç kana-

ma dýþarýdan fark edilemez. Bu nedenle yeðenimin gözüne sadece dýþa-

rýdan bakanlar, bu kanamayý göremediklerinden, bir þey yok diye düþün-

mektedirler. Oysa, dýþarýdan görülmemekle birlikte içeride bir kanama

söz konusudur. Neticede gördüðüm rüya, bu iç kanamayý bana göster-

miþti... Bu örneðin yeterli olacaðýný düþünerek, daha baþka örneklemele-

re geçmeye gerek görmüyorum.)

Aslýna bakýlýrsa, insan olarak bizler, zaman ve mekâný da

gerçek iç yüzüyle kavrayabilmiþ deðiliz. Bizim için maddî

baðlamdan öteye geçmeyen zaman ve mekân konusundaki

bilgimizin bile kesin olduðunu söyleyebilecek durumda olma-

dýðýmýzý Cenâb-ý Hak bildirmektedir: “Size bilginin çok az bir

bölümü verilmiþtir.” (Ýsrâ, 17/85), (Seyyid Kutub, Fi Zilâli’l-Kur’ân,

4/1970-1971)

Rüyanýn Mahiyeti Üzerine Bediüzzaman'ýn Yaklaþýmý

Risale-i Nur Külliyatý’nda rüya hakkýndaki genel deðerlen-

dirmelerin yapýldýðý, Yirmisekizinci Mektup’un ilgili kýsmýný ay-

nen aktarýyoruz:

“... Birincisi: Sûre-i Yûsuf’un mühim bir esasý, rüya-yý Yu-

sufiye olduðu gibi; “ve cealnâ nevmekum sübâtâ” (Uykunuzu

dinlenme yaptýk (Nebe’, 78/9)) âyeti misillü çok âyetlerle, rüyada ve
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nevmde perdeli olarak ehemmiyetli hakikatlar var olduðunu
gösterir.

Ýkincisi: Kur’ân ile tefe’üle ve rüyaya itimada ehl-i hakikat
tarafdar deðiller. Çünki Kur’ân-ý Hakîm, ehl-i küfrü kesretle ve
þiddetli bir tarzda vuruyor. Tefe’ülde, kâfire ait þiddeti, tefe’ül
eden insana çýktýðý vakit, yeis veriyor; kalbi müþevveþ ediyor.
Hem rüya dahi hayr iken, bazý aks-i hakikatle göründüðü için
þerr telakki edilir, yeise düþürür, kuvve-i manevîyeyi kýrar, sû’-
i zan verir. Çok rüyalar var ki: Sûreti dehþetli, zararlý, mülev-
ves iken; tabiri ve mânâsý çok güzel oluyor. Herkes rüyanýn
sûretiyle mânâsýnýn hakikati mabeynindeki münasebeti bula-
madýðý için; lüzumsuz telaþ eder, me’yus olur, keder eder.

Ýþte yalnýz bu cihet içindir ki, ehl-i hakikat gibi ve Ýmam-ý
Rabbanî misillü baþta (Ne þebem ne þeb perestem) dedim.

Üçüncüsü: Hadîs-i sahih ile nübüvvetin kýrk cüz’ünden bir
cüz’ü nevmde rüya-yý sâdýka sûretinde tezahür etmiþ. Demek
rüya-yý sâdýka hem haktýr, hem nübüvvetin vezaifine taalluku
var. Þu üçüncü mes’ele, gayet mühim ve uzun ve nübüvvetle
alâkadar ve derin olduðundan, baþka vakte talik ediyoruz;
þimdilik o kapýyý açmýyoruz.

Dördüncüsü: Rüya üç nevidir: Ýkisi, tabir-i Kur’ân’la
“edðâs-u ahlâm”da dâhildir; tabire deðmiyor. Mânâsý varsa
da ehemmiyeti yok. Ya mizacýn inhirafýndan kuvve-i hayâlîye
þahsýn hastalýðýna göre bir terkibat, tasvirat yapýyor; yahut
gündüz veya daha evvel, hattâ bir-iki sene evvel ayný vakitte
baþýna gelen müheyyic hâdisatý, hayâl tahattur eder; ta’dil ve
tasvir eder, baþka bir þekil verir. Ýþte bu iki kýsým “edðâs-u
ahlâm”dýr, tabire deðmiyor. 

Üçüncü kýsým ki, rüya-yý sâdýkadýr. O doðrudan doðruya
mahiyet-i insaniyedeki latife-i Rabbaniye, âlem-i þehâdetle
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baðlanan ve o âlemde dolaþan duygularýn kapanmasýyla ve

durmasýyla, âlem-i gayba karþý bir münasebet bulur, bir men-

fez açar. O menfez ile, vukua gelmeye hazýrlanan hâdiselere

bakar ve Levh-i Mahfuz’un cilveleri ve mektubat-ý kaderiyenin

nümuneleri nev’inden birisine rastgelir, bazý vâkýat-ý hakikiye-

yi görür. Ve o vâkýatta, bazen hayal tasarruf eder, sûret libas-

larý giydirir. Bu kýsmýn çok envâ’ý ve tabakatý var. Bazý aynen

gördüðü gibi çýkar, bazen bir ince perde altýnda çýkýyor, ba-

zen kalýnca bir perde ile sarýlýyor.

Hadis-i þerifte gelmiþ ki: Resûl-i Ekrem’in (aleyhissalâtü ves-

selâm) bidayet-i vahiyde gördüðü rüyalar; subhun inkiþafý gibi

zahir, açýk, doðru çýkýyordu.

Beþincisi: Rüya-yý sâdýka, hiss-i kable’l-vukûun fazla inki-

þafýdýr. Hiss-i kabl-el vuku ise herkeste cüz’î-küllî vardýr. Hattâ

hayvanlarda dahi vardýr. Hattâ bir zaman ben, bu hiss-i

kable’l-vukûu, zahirî ve bâtýnî meþhur duygulara ilâve olarak,

insanda ve hayvanda “sâika” ve “þâika” namýyla ayný “sâmia”

ve “bâsýra” gibi iki hiss-i âheri ilmen bulmuþtum. Ehl-i dalâlet

ve ehl-i felsefe, o gayr-ý meþhur hislere; -hata ederek- ahmak-

çasýna “sevk-i tabiî” diyorlar. Hâþâ sevk-i tabiî deðil, belki bir

nevi ilhâm-ý fýtrî olarak insan ve hayvaný kader-i Ýlahî sevkedi-

yor. Meselâ: Kedi gibi bazý hayvan; gözü kör olduðu vakit, o

sevk-i kaderî ile gider, gözüne ilâç olan bir otu bulur, gözüne

sürer, iyi olur.

Hem rûy-i zeminin sýhhiye memurlarý hükmünde ve bede-

vi hayvanatýn cenazelerini kaldýrmakla muvazzaf kartal gibi

âkilü’l-lahm kuþlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenaze-

sinin vücudu, o sevk-i kaderî ile ve o hiss-i kable’l-vukû

ilhâmýyla ve o sâika-i Ýlahî ile bildirilir ve bulurlar.
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Hem yeni dünyaya gelmiþ bir arý yavrusu; yaþý bir gün
iken, havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybet-
meyerek, o sevk-i kaderî ile ve o saika ilhâmýyla döner, yuva-
sýna girer.

Hattâ herkesin baþýnda çok defa tekerrür ediyor ki, biri-
sinden bahsediyorken, âni kapý açýlarak tahminin fevkýnde
ayný adam gelir. Hattâ Kürdce durub-u emsaldendir: “Kurdun
bahsini ettiðin zaman topuzu hazýrla, vur; çünki kurt geliyor.”
Demek bir hiss-i kable’l-vukû’ ile, latîfe-i Rabbâniye icmalen o
adamýn gelmesini hisseder. Fakat aklýn þuuru ihata etmediði
için; kasden deðil, ihtiyarsýz olarak bahsetmeye sevkeder.
Ehl-i feraset bazen keramet gibi geldiðini beyan eder. Hattâ
bir zaman bende þu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hâli bir düs-
tur içine almak istedim; fakat yakýþtýramadým ve yapamadým.
Fakat ehl-i salahatta ve bahusus ehl-i velâyette bu hiss-i
kable’l-vukû’ fazla inkiþaf eder, kerametkârane âsârýný göste-
rir. Ýþte umum avam için dahi bir nevi velâyete mazhariyet var
ki, rüya-yý sâdýkada, evliya gibi, gaybî ve istikbalî olan þeyle-
ri görüyorlar.

Evet uyku nasýl ki avam için rüya-yý sâdýka cihetinde bir
mertebe-i velayet hükmündedir; öyle de umum için, gayet
güzel ve muhteþem bir sinema-i Rabbaniyenin seyrangâhý-
dýr. Fakat güzel ahlâklý güzel düþünür. Güzel düþünen, güzel
levhalarý görür. Fena ahlâklý fena düþündüðünden, fena lev-
halarý görür. 

Hem herkes için, âlem-i þehâdet içinde, âlem-i gayba ba-
kan bir penceredir. Hem mukayyed ve fâni insanlar için, sa-
ha-i ýtlâk bir meydan ve bir nevi bekaya mazhar ve mâzi ve
müstakbel, hâl hükmünde bir temaþagâhtýr. Hem tekâlif-i ha-
yatiye altýnda ezilen ve meþakkat çeken zîruhlarýn istira-
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hatgâhýdýr. Ýþte bu gibi sýrlar içindir ki, Kur’ân-ý Hakîm “ve ce-
alnâ nevmeküm sübâtâ” nev’indeki âyetlerle, hakikat-ý nevmi-
yeyi ehemmiyetle ders veriyor. 

Altýncýsý ve en mühimmi: Rüya-yý sâdýka benim için hak-
kalyakîn derecesine gelmiþ ve pek çok tecrübatýmla, kader-i
Ýlahî’nin her þeye muhit olduðuna bir hüccet-i katý’ hükmüne
geçmiþtir. Evet bu rüyalar, benim için hususan bu birkaç sene
zarfýnda o dereceye gelmiþtir ki; meselâ yarýn baþýma gelecek
en küçük hâdisat ve en ehemmiyetsiz muamelât ve hattâ en
âdi muhaverat yazýlý olduðunu ve daha gelmeden muayyen ol-
duðunu ve gecede onlarý görmekle, dilim ile deðil, gözüm ile
okuduðum bana kat’î olmuþtur. Bir deðil, yüz deðil, belki bin
defa; gecede, hiç düþünmediðim hâlde gördüðüm bazý
adamlar veyahut söylediðim mes’eleler, o gecenin gündüzün-
de az bir tabir ile aynen çýkýyor. Demek en cüz’î hâdisat vukua
gelmeden evvel hem mukayyeddir, hem yazýlmýþtýr. Demek te-
sadüf yok, hâdisat baþýboþ gelmiyor, intizamsýz deðillerdir.

Yedincisi: Senin müjdeli, mübarek ve güzel rü’yanýn tabi-
ri, Kur’ân için ve bizim için çok güzeldir. Hem zaman tabir et-
ti ve ediyor, tabirimize ihtiyaç býrakmýyor. Hem kýsmen tabiri
güzel olarak çýkmýþ. Sen dikkat etsen anlarsýn. Yalnýz bir-iki
noktasýna iþaret ederiz. Yani bir hakikat beyan ederiz. Senin
hakikat-ý rü’ya nev’inden olan vakýalar, o hakikatýn temes-
sülâtýdýr. Þöyle ki:

O geniþ meydanlýk, âlem-i Ýslâmiyettir. Meydanlýðýn niha-
yetindeki mescid, Isparta vilayetidir. Etrafý bulanýk çamurlu
su, hal ve zamanýn sefahet ve atalet ve bid’atlar bataklýðýdýr.
Sen selâmetle, bulaþmadan, sür’atle mescide eriþtiðin; her-
kesten evvel envâr-ý Kur’âniyeye sahib çýkýp, kalbini bozma-
dan saðlam kaldýðýna iþarettir. Mesciddeki küçük cemaat ise;
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Hakký, Hulusi, Sabri, Süleyman, Rüþdü, Bekir, Mustafa, Ali,
Zühdü, Lütfü, Hüsrev, Re’fet gibi Sözler’in hameleleridir. Ufak
kürsü ise, Barla gibi küçük bir köydür. Yüksek ses ise, Söz-
ler’deki kuvvet ve sür’at-i intiþarlarýna iþarettir. Birinci safta sa-
na tahsis edilen makam ise, Abdurrahman’dan sana münhal
kalan yerdir. O cemaat; telsiz âletlerin âhizeleri hükmünde,
bütün dünyaya ders iþittirmek istemek iþareti ve hakikatý ise
inþâallah tamamýyla sonra çýkacak. Þimdi efradý birer küçük
çekirdek iseler de, ileride tevfik-i Ýlâhî ile birer þecere-i âliye
hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafýn merkezi olurlar.
Sarýklý küçük genç bir zât ise; Hulusi’ye omuz omuza verecek
belki geçecek birisi, naþirler ve talebeler içine girmeye nam-
zeddir. Bazýlarýný zannederim, fakat kat’î hükmedemem. O
genç, kuvve-i velayetle meydana atýlacak bir zâttýr. Sair nok-
talarý sen benim bedelime tabir et.

Senin gibi dostlarla uzun konuþmak hem tatlý, hem mak-
bul olduðundan; þu kýsa mes’elede uzun konuþtum, belki de
israf ettim. Fakat nevme ait olan âyât-ý Kur’âniyenin bir nevi
tefsirine iþaret etmek niyetiyle baþladýðýmdan, inþâallah o is-
raf afvolur veya israf olmaz.” (Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur

Külliyatý-1, Mektûbat, 511-513, Nesil Basým-Yayýn, Ýstanbul, 1996)

Ýbn Haldun’a Göre Rüya Görmenin Hakikatý

Ýbn Haldun, Mukaddime adýndaki meþhur eserinde ‘rüya
görmenin hakikanýný’ þöyle anlatýr: “Rüya görmenin hakikatý,
nefs-i nâtýkanýn, ruhanî olan kendi atýnda bir an için vakalarýn
sûretlerini mutalaa etmesidir. Þüphe yok ki, nefis ruhanî oldu-
ðu zaman (manevî bir hale geldiði vakit), vakalarýn sûretleri, onda
bilfiil mevcut olur. Nitekim ruhanî olan bütün zatlarýn hali böy-
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ledir. Nefs-i nâtýka, cismani maddelerden, bedene ait idrâk
hallerinden ve organlarýndan tecerrüd ettiði zaman ruhanî bir
hal alýr. Nefis için bu hal, uyku sebebiyle bir an için vukua ge-
lir. Nitekim bundan bahsedeceðiz. Þimdi nefis, uyku sayesin-
de ve o an içinde, istikbalde meydana gelecek iþlerden me-
rak ettikleri hakkýnda bilgi iktibas ederek, kendine has idrâk
vasýtalarýna, bu bilgi ile döner. Þayet bu iktibas zayýfsa, karý-
þýk olmasý sebebiyle hayaldeki misâli ve remzî (muhakât, alle-

gory) açýk bir þekilde aksettirmiyorsa, bu remz, tabire muhtaç
olur. Bu iktibas, rumuzdan müstaðni kalýnacak kadar kuvvet-
li olursa, misal ve hayalden arýnmýþ ve halis olmasý sebebiyle
tabire muhtaç olmaz.

Nefiste böyle bir anýn (lemha, glimpse) vâki olmasýnýn sebe-
bi þudur: Nefis, bilkuvve ruhanî olan bir zattýr. Beden ve onda-
ki idrâk vasýtalarýyle ikmal edilmiþtir. Onun, bedenden ve ona
ait idrâklerden mutlaka kurtulmasý gerekir. Ta ki zatý saf akýl
haline gelsin, vücudu bilfiil kâmil olsun. Bu sûretle nefis, be-
dendeki idrak vasýtalarýndan hiç bir þeye muhtaç olmadan ve
doðrudan idrâk eden ruhanî bir zat olur. Ancak nefis nevinin
ruhanîler arasýndaki derecesi, ufuk-u a’lâ sâkinleri olan melek-
lerden aþaðýdýr. Çünkü melekler, zatlarýný ne bedendeki idrak
organlarý vasýtasiyle ne de diðer bir þeyle kemâle erdirmiþ de-
ðillerdir. (Onlardaki kemâl, bi-gayrihî deðil bi’z-zattýr).

Nefis, bedende bulunduðu müddetçe, kendisi için bu is-
tidat hasýl olur. Bu istidadýn bir özel þekli vardýr. Evliyada
mevcut olan gibi. Bir de geneli vardýr, umum insanlarda mev-
cut olan gibi. Ýþte rüya hâdisesi budur.

Nebilerdekine gelince: Bu, beþerî varlýktan insilah ederek
(sýyrýlarak), ruhanîlerin en yükseði olan saf meleklik haline geçi-
þi temin eden bir istidaddýr. Bu istidat, vahiy hallerinde nebi-
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lerde mükerrer olarak ortaya çýkar. Nebi, bedendeki idrâk
hallerine ve vasýtalarýna avdet edip idrâkten ne vâki olacaksa,
o vukua geldiði zaman, bu, açýkça uyku vaziyetine benzer.
Her ne kadar uyku ve rüya hali, bu vaziyetin çok aþaðýsýnda
ise de, yine de bu benzerlik mevcuttur. Bu benzerlikten dola-
yý Þâri (Muhammed) (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyayý, “O, nübüv-
vetin 46 cüz’ünden bir cüz’dür”, tabiri ile ifade etmiþtir. Diðer
bir rivayette 43, baþka bir rivayette ise 70 sayýsý zikredilmiþtir.
Fakat bu rivayetlerin hiçbirinde bizzat sayý kastedilmiþ deðil-
dir. Maksat, bu mertebelerdeki farklý durumlarýn çokluðunu
anlatmaktan ibarettir. Bunun da delili, hadisin bazý rivayetle-
rinde, Araplarda çokluðu ifade eden 70 sayýsýnýn zikredilmiþ
olmasýdýr. Bazýlarýnýn, “46 sayýsýnýn bahiskonusu edilmesi, va-
hiy baþlangýcýndan itibaren ilk altý ay rüya þeklinde idi. Bu sü-
re bir senenin yarýsýdýr. Mekke ile Medine’deki nübüvvet müd-
detinin tümü 23 senedir. Bu duruma göre bu müddete dahil
olan yarým sene bu sürenin 46’da biridir”, þeklinde bir görüþ
ortaya atmalarý, hakikat olmaktan uzak bir sözdür. Çünkü bu
durum sadece Nebi (sallallâhu aleyhi ve sellem) için vâki olmuþtur.
Ayný müddetin, diðer Nebilerden herbiri içinde vâki olduðunu
nereden biliyoruz? Bununla beraber bir de þu var: Bu durum,
sadece rüya ile geçen zamanýn nübüvvetle geçen zamana
olan nisbeti hakkýnda bir fikir verir, nübüvvetin hakikatý karþý-
sýnda rüyanýn hakikatý ve mahiyeti hakkýnda hiçbir þey ifade
etmez.

Evvelce verdiðimiz izahat anlaþýldýktan sonra, þu husu-
sun da bilinmesi lazým gelir: “Rüya nübüvvetin þu kadarda bi-
ridir” sözü ile, insanlara þamil olan ilk kademedeki istidadýn,
fýtraten nebiler sýnýfýna has olan yakýn istidada olan nisbeti
kastedilmiþtir. Zira ilk kademedeki bu istidat her ne kadar in-
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sanlarýn umumunda mevcut ise de, (Peygamberlerdeki istidattan)

uzak olan bir istidattýr ve bu istidatla beraber birçok engel ve
köstekler (mevâni ve avâik) bulunur. Bu engel ve köstekler o is-
tidadýn (kuvve halinden çýkýp) fiil haline gelmesine mâni olur.

Bahis konusu engellerin en büyüðü, zâhirdeki hisler ve
dýþ duyu organlarýdýr. Bu sebeple Allah, insanlarý, uykuda
iken kendilerinde tabiî bir hal olarak mevcut olan uyku hali ile
hicap ve hissî perdeleri üzerlerinden kalkacak bir yapýda ya-
ratmýþtýr. Bu perde kalktýðý zaman nefis, hak olan âlemde,
merak ve arzu ettikleri þeyleri öðrenmeye teþebbüs eder, ba-
zý vakitlerde bu âlemden bir lemha ve an idrâk eder, bu an
içinde maksadýný ele geçirir, merak ettiðini öðrenir. Bundan
dolayý Þâri (Hz. Muhammed) (sallallâhu aleyhi ve sellem), rüyayý, mü-
beþþirâttan (ve nübüvvetin müjdecisi olan iþaretlerden) saymýþ ve;
“Mübeþþirât müsnesna, nübüvvetten bir þey kalmadý”, demiþ,
ya Resûlallah mübeþþirât nedir, diye sorulduðu zaman, “Sa-
lih (iyi) bir adamýn gördüðü veya ona gösterilen sâlih (ve sâdýk)

rüyadýr,” buyurmuþtur.
Uyku ile his hicabýnýn ve duyu perdesinin ortadan kalk-

masýnýn sebebini size tasvir edeyim: Nefs-i nâtýkanýn idrâki
ve fiilleri, sadece cismanî olan hayvanî ruhla vukua gelir.
Hayvani ruh ise latif bir buhardýr ve merkezi, kalbin sol iç kýs-
mýdýr. Nitekim Calinos ve diðer tabipler, teþrih (anatomi) hak-
kýndaki eserlerinde meseleyi böyle izah etmiþlerdir. Bu ince
buhar, atar ve diðer damarlarda kanla birlikte dolaþýr. Vü-
cudda, his, hareket ve diðer bedenî fiilleri meydana getirir.
Latif buharýn en ince kýsmý dimaða yükselir, beynin soðuklu-
ðunu mutedil hale getirir, böylece beynin iç taraflarýnda mev-
cut olan kuvvetlerin fiillerini ve tesirlerini tamamlar. Þimdi
nefs-i nâtýka sadece bahis konusu ruh-i buharî (vaporous spirit)
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ile idrâk eder ve düþünür, ona baðlýdýr. Latif bir þeyin kesin

bir þeyde tesir vücuda getirmemesi, tekvindeki (greation, gene-

sis) hikmetin gereðidir. Bedendeki maddeler arasýnda latif

olan, bahis konusu hayvani ruhtur. Onun için bu ruh cisma-

niyet itibariyle kendisine zýt olan bir zatýn yani nefs-i nâtýka-

nýn eserlerine ve tesirlerine mahal olmuþtur. Nefs-i nâtýkanýn

bedendeki eser ve tesirleri bu ruh vasýtasýyle hasýl olmuþtur.

(Nefs-i nâtýka çok latif ve ince olduðu ve kesif olan bedendeki organlara

doðrudan tesir edemediði için bu organlar içinde en latif olan hayvani ru-

ha tesir etmiþ, o vasýta ile de kesif ve cismanî olan, bu özelliði sebebiyle

kendisine zýt bulunan beden üzerinde müessir olmuþtur. Kýsaca nefs-i nâtý-

kanýn, beden üzerindeki tesiri sadece hayvani ruh vasýtasýyle olmaktadýr).

Daha evvel nefs-i nâtýkanýn iki çeþit idrâki bulunduðunu

izah etmiþtik. Dýþ duyularla olan idrâk bu beþ duyudur. Ýç du-

yularla olan idrâk, bu beynin kuvvetleridir. Bu idrâklerin tü-

mü, nefs-i nâtýkayý, kendisinin üstündeki ruhanî zatlarý (zevat-ý

ruhanîye) idrâk etmekten alýkoyar, halbuki o, fýtrattan bu gibi

þeyleri idrâk etme istidadýna sahiptir. Dýþ duyu organlarý cis-

manî olduklarý için, karþýlaþtýklarý yorulma ve býkma gibi hal-

ler sebebiyle uyuklamaya, gevþemeye ve zayýflamaya maruz

kalýrlar, tasarruf ve meþguliyetinin çokluðu sebebiyle ruh

darmadaðýnýk bir hale gelir. Bu yüzden, kâmil sûrette (dýþ)

idrâkten tecerrûd etmesi için Allah dýþ duyu organlarý için is-

tirahat etme arzusu yarattý. Bu ise, hayvani ruhun, dýþ duyu

organlarýnýn (havâss-ý zâhirenin) tümünden geri çekilmesi ve iç

duyuya (hiss-i bâtýn, inward sense) dönmesiyle hasýl olur. Bedenî

bürüyen ve saran gece serinliði bu durumun husule gelme-

sine yardým eder. Böylece garizî ve tabiî hararet bedenin de-

rinliklerini (ve oraya ulaþmayý) ister, zâhirden çekilerek bâtýna
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yönelir, biniti olan hayvanî ruhu bâtýna doðru sevk eder. Ek-
seriya insanlarýn sadece gece uyumalarýnýn sebebi budur.

Ruh, dýþtaki duyulardan çekilir, iç kuvvetlere döner, nefs-i
nâtýka, kendisine aðýrlýk veren meþgaleleri ve engelleri üze-
rinden atarak hafifler ve (dýþ formlardan uzaklaþýp) hafýzadaki
sûrete döner. O vakit, ondan, kendisine, terkip ve tahlil yolu
ile birtakým hayalî sûretler aks eder. Bu þekilde temessül
eden hayalî sûretlerin çoðu mutaddýr. Zira kýsa bir müddet
evvel idrâk edilen malum þeylerden çýkarýlýp vücuda getiril-
miþtir. Sonra dýþ duyularý toplayan müþterek his, bu sûretleri
kendine indirir ve dýþtaki beþ duyu organýna uygun bir þekil-
de onlarý idrâk eder. Nice zaman olur ki, kendine has bâtýnî
kuvvetlerle çekiþme halinde bulunmakla beraber, bir an için
nefs-i nâtýka, ruhanî zatýna yöneliverir ve bu sûretle kendi ru-
hanî doðrudan idrâk eder bir duruma gelir. Çünkü nefis, böy-
le bir idrâke istidatlý olarak yaratýlmýþtýr. O vakit zatýna baðlý
bir vaziyete gelen eþyanýn sûretlerini iktibas eder, onlarý kapý-
verir. Sonra hayal, idrâk edilen o sûretleri alýr ve onlarý hemen
hakikatte olduðu gibi veya bilinen kalýplardaki remizlerle tem-
sil eder. Bu temsillerden rumuz (muhâkât) þeklinde olanlar ta-
bire ihtiyaç gösterir, (gayb âleminden) idrâk etmekte olduðu
lemhayý ve aný (tam olarak) idrâk etmeden önce, (dýþ âleme ait)

hafýzadaki sûretler üzerinde nefs-i nâtýkanýn terkip ve tahlil fa-
aliyetine giriþmesi, karýþýk rüyalarý oluþturur. (Confused dreams,

adðâsu ahlâm, Yûsuf, 12/44; Enbiya, 21/5).
Sahih bir hadiste Nebi (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyu-

rur: “Rüya üç çeþittir: Allah’tan olan rüya, melekten olan rüya,
þeytandan olan rüya”. Bu tafsilat ve izah þekli, bahsettiðimiz
hususa mutabýktýr. Rüyanýn açýk olaný Allah’tan, rumuz þeklin-
de (ve temsili) olduðu için tabire ihtiyaç göstereni melekten,
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adðâsu ahlâm da þeytandandýr. Çünkü sonuncu türden olan
(bedenî ve hissî) rüyalar tümü ile bâtýl ve asýlsýzdýr. Bu bâtýlýn
kaynaðý da þeytandýr.

Rüyanýn hakikatý ile ona sebep olan ve vücuda gelmesi-
ni saðlayan uyku halinin mahiyeti iþte budur. Rüya insanî
nefsin özelliklerinden olup umumiyetle insanlarda mevcuttur.
Ýnsanlar içinde rüya görmeyen hiçbir kimse yoktur. Hatta her
insan, uyanýk iken kendisinden sâdýr olan þeyleri, daha evvel
rüyasýnda, bir kere deðil, birçok defa görmüþ ve bu sûretle
uykuda iken nefsin gaybý idrâk ettiðine, vaziyetin mutlaka
böyle olduðuna dair kendisinde kesin bir kanaat hasýl olmuþ-
tur. Böyle bir halin uyku âleminde vukua gelmesi mümkün
olunca, diðer hallerde de ayný þeyin vücuda gelmesini
imkânsýz kýlan herhangi bir þeyin bulunmadýðý anlaþýlýr. Çün-
kü zat-ý müdrike (perceiving essence) birdir ve hususiyetleri de
umumiyetle her halükârda mevcuttur. Lûtfu ve ihsaný ile hak
olan ulaþtýran Allah’týr.

Yukarýda anlatýlan rüya hali, ekseriya kasýtsýz ve ona kâdir
olmak bahis konusu olmadan vukua gelir. Þöyle ki: Nefis bel-
li bir þey hakkýnda merak içinde olur, o yüzden uykuda, bah-
sedilen o “anda” (lemha’da), o þey nefse vâki olur ve nefis de
onu görür, ama kastettiði için görmüþ deðildir.

(Mesleme b. Ahmed Mecritî’ye ait) Kitâbu’l-Gâye’de (Gâyetu’l-

hâkim) ve riyazet ehlinin diðer eserlerinde, uykudan önce söy-
lenilen isimler zikredilmiþtir. Bu isimler, merakla arzu edilen
þeylerin rüyada görülmesine sebep olur. Buna ‘Halûmiye’ is-
mi verilmektedir. Mesleme, Kitâbu’l-Gâye’de bunlardan bir
Halûme zikretmiþ ve buna: Halûmetu’t-tabbâ-ý tâm (tam olan ta-

biatýn halûmesi) ismini vermiþtir. O da, insan sýrrýný ve içini bom-
boþ bir hale getirdikten ve sýhhatlý bir þekilde (maksadýna) te-
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veccüh ettikten sonra, Arapça olmayan þu (sihirli, mogical) keli-

melerin söylenmesi: Tamâgis ba’dan yesvadde ve gadas

nevfenâ gadis” ve sonra hacetini ve dilediðini dile getirmesi-

dir. Hiç þüphe yok ki, bunlarý söyleyen bir kimse, uykuda di-

lediði þeyin keþfedildiðini (perdenin kalktýðýný, arzu ettiði þeyin açýk-

ça ortaya çýktýðýný) görür.

Hikâye ederler ki, adamýn biri zikri (evrâdý) ve yiyecekleri

hususunda geceler süren bir riyazetten sonra, bahsedilen

þeyi yapmýþ, bunun üzerine bir þahýs temessül ederek karþý-

sýna dikilmiþ ve ona: “Senin mükemmel tabiatýn, (tabîatüke’t-

tâmm), benim,” demiþ, o adam bu þahsa dilediðini söylemiþ,

o da kendisine merak ve arzu etmekte olduðu hususu haber

vermiþti.

Bu isim ve kelimelerle benim gözümün önünde de acaip

bir görüntü vâki olmuþ, bu sayede hallerimle ilgili olarak öð-

renmeyi merak ve arzu ettiðim birtakým hususlara vakýf ol-

muþtum.

Bahis konusu husus, rüya görmeye azm ve kastetme-

nin, rüya hâdisesini meydana getirdiðinin delili deðildir. Bu

halûmeler, nefiste rüya hâdisesinin vâki olmasý için sadece

bir istidat vücuda getirir. Ýstidat kuvvetlenince, vukua gel-

mesi için istidat kazanýlan ve hazýrlýk yapýlan þeyin husule

gelmesi, daha yakýn bir ihtimal haline girer. Kiþi, bu istidat-

la dilediðini yapma imkânýna sahiptir. Fakat bu durum, isti-

dat kazanýlan hususun vukua getirilmesine delil teþkil et-

mez. Çünkü bir þeyle ilgili istidat ve kabiliyete sahip olmak

baþka bizzat o þeye kadir olmak daha baþka bir þeydir. Bu-

nu bil ve önüne çýkan benzeri hususlarda düþünürken buna

dikkat et. Her þeyi bir hikmete göre yaratan ve her þeyden
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haberdar olan Allah’týr.” (Ýbn Haldun, Mukaddime, 1/380-385, Hazýr-

layan: Süleyman Uludað, Dergâh Yayýnlarý, Ýstanbul, 1982)

Ýbn Haldun’a Göre Rüya Tabir Etme Ýlmi

Ýbn Haldun, ‘rüya tabir etme ilmi’ ile ilgili olarak da þu hu-
suslarý kaydeder: “Þer’î ilimlerden olan bu ilim, ilimler sanatlar
haline gelip, âlimler bunlara dair eserler yazdýklarý sýrada Ýs-
lam’da ortaya çýkmýþtýr. Rüya ve onu tabir etme (interpetation,

yorumlama) hususu, halefte olduðu gibi selefte de mevcut idi.
Hatta bu husus, Ýslam öncesi dinî cemaatlarda (krallýklarda) ve
milletlerde de var olagelmiþtir. (Mesela Yunan rüya tabirisi Artemido-

rus’un Arapçaya çevrilen eseri, bk. Ýstanbul Üniversitesi ktp. Ay. Nu. 4726)

Ancak bu hususta Müslüman rüya tabircilerinin söyledikleriy-
le iktifa edildiði için, eskilerin rüya tabirleri bize ulaþmamýþtýr.
Her neyse, beþer nevinde rüyanýn mutlaka mevcut olduðu ve
zaruri olarak tabir edildiði muhakkaktýr. Kur’ân’da da geçtiði
üzere doðru sözlü bir zat olan Yûsuf (aleyhisselâm) rüya tabir
ederdi. (bkz. Yûsuf, 12/43, 44). Keza Hz. Peygamber’in (sallallâhu

aleyhi ve sellem) ve Hz. Ebû Bekir’in (radýyallâhu anh) rüya gördük-
leri sahih hadislerde nakledilmiþtir.

Rüya, gayba ait idrâklerden bir idrâktýr. Hz. Peygamber
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde: “(Sâdýk ve) sâhih rüya,
nübüvvetin 46 cüz’ünden bir cüz’dür” diðer bir hadiste ise;
“Mübeþþirâtdan (ve gayb âleminden verilen müjdelerden) sâlih bir
þahsýn gördüðü veya diðer bir þahsýn onun hakkýnda gördüðü
rüya-ý sâdýkadan baþka bir þey kalmamýþtýr”, buyurmuþlardýr.

Vahiy namýna Hz. Peygamber’de (sallallâhu aleyhi ve sellem)

ilk önce görülen þey rüya idi. Gördüðü her rüya mutlaka sa-
bah aydýnlýðý gibi çýkardý. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sel-
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lem) sabah namazýný kýldýktan sonra cemaata döner ve asha-
býna, “Ýçinizden bu gece rüya gören biri var mý?” diye sorar-
dý. Onlara bu hususta sual sormasýnýn sebebi, Ýslâm’ýn galip
geleceðine ve izzet bulacaðýna dair onlar tarafýndan görülen
rüyada vâki olan þeyler (ve mânevi iþaretler) ile sevinmek idi.

Rüyanýn gaybý idrâk etme vasýtasý oluþunun sebebi þu-
dur: Kalbî ruh lâtif bir buhar halinde, et olan kalp çukurun-
dan çýkarak atar damarlara ve kanla beraber bütün bedene
yayýlýr. Hayvani kuvvetlerin fiilleri ve ihsasý o sayede kemâl
bulur. Beþ duyu organý vasýtasýyla fazla tasarrufta bulunma-
sý ve zâhiri kuvvetlerin sevk ve idaresi yüzünden ona, bitkin-
lik gelir. Beden sathýný, malum olduðu üzere gecenin serin-
liði bürür. Ýþte o vakit kalpteki merkezine doðru bedenin her
tarafýndan gerisin geri çekilir. Tekrar faaliyete geçebilmesi
için üzerindeki yorgunluðu ve býkkýnlýðý atarak bu sûretle is-
tirahata geçer. O yüzden dýþ duyu organlarý tümden iþlevsiz
olur. Uykunun ve uyumanýn mânâsý budur. Sonra sözü edi-
len kalbî ruh, insandaki akýllý ruhun bineðidir. Akýllý ruh, emir
(gayb) âlemindeki her þeyi zatýyle idrâk eder. Çünkü onun
hakikatý ve zatý idrâkin kendisidir. Onun gayba ait idrâkleri
taakkul etmesine engel olan þey, içinde bulunduðu beden,
cismani kuvvetler ve hislerle meþguliyet perdesidir. Eðer bu
perdeden hâli olup ondan tecerrüd etse, ayn-i idrâk olan
hakikatine döner ve idrâk edilebilir her þeyi idrâk eder. Þa-
yet ondan kýsmen tecerrüd edecek olsa, meþguliyetleri ha-
fifleyeceðinden, tecerrüd ettiði miktarda kendi âleminden
mutlaka bir anlýk idrake sahip olur. Böylece orada bulunan
kendi âleme layýk idrâkleri kabul edebilme istidadýný kaza-
nýr. Kendi âleminden idrâk edeceði þeyi idrâk edince bede-
nine döner. Çünkü bedeninde bulunduðu sürece cismanidir
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ve cismani idrâk vasýtalarý olmadan, faaliyette bulunmak

onun için mümkün deðildir.

Bilgi elde etmeye yarayan cismani idrâkler (ve melekeler)

sadece beyinle ilgilidir. Bunlardan, faal olan hayaldir. (Muhay-

yile) o hissî sûretlerden birtakým hayalî sûretler çýkarýr. Sonra

bunlarý, nazar ve istidlâl esnasýnda kendilerine ihtiyaç duyu-

lan vakte kadar muhafaza etmek üzere hâfýzaya sevk eder.

Ayný þekilde nefis de o hayatî sûretlerden diðer birtakým ruhî-

aklî sûretler tecrid eder. Böylece tecrid hissî (mahsûs) olandan

aklî (makul) olana yükselir. Ýkisi arasýndaki vasýta ise hayaldir.

Onun için nefis, kendi âleminden idrâk edeceði þeyleri idrâk

ettiðinde, bunu hayale ilkâ eder. Oda bunu, kendisine müna-

sip düþen bir sûretle þekillendirdikten sonra onu müþterek

hisse sevk eder. Bunun üzerine uyku halinde bulunan þahýs

bunu mahsus, (hissî, cismani ve maddi) imiþ gibi görür. Böylece

idrâk, aklî ruhtan hissî idrâk seviyesine inmiþ olur. Ve yine ha-

yal ikisi arasýnda vasýta olur. Rüyanýn hakikatý budur.

Bu ifadelerden, “doðru çýkan düþ” (rüya-yý sâliha) ile “asýl-

sýz olan karmakarýþýk düþ” (adðâs-ý ahlâm, confused) arasýndaki

fark sizin için zâhir olmalýdýr. Þüphe yok ki bunlarýn hepsi de

uyku halinde hayalde (muhayyilede) mevcut olan sûretlerden

ibarettir. Ancak bu sûretler eðer onlarý idrâk eden aklî ruhtan

inmiþse, bu rüyadýr. Yok eðer uyanýkken, muhayyilenin hafý-

zaya tevdi ettiði sûretlerden alýnmýþsa, bu da adðâs-ý ahlâm

denilen karmakarýþýk ve asýlsýz düþtür.

Malum olsun ki rüya-yý sâdýkanýn doðruluðuna delalet ve

sýhhatýna þehadet eden birtakým alâmetler vardýr. Öyle ki rüya

gören þahýs uyku esnasýnda (bu alametler ve iþaretler vasýtasýyla) Al-

lah tarafýndan kendisine bir müjdenin verildiðini hisseder. 
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Birinci alamet, rüya gören þahsýn derhal uyanmasýdýr.
Çok derin bir uykuda bile olsa, sanki acele olarak his âlemi-
ne dönmek istercesine hemen uyanýr. Çünkü gaybtan ona
ilkâ olunan idrak o kadar aðýr ve o derece kuvvetlidir ki, bu
halet karþýsýnda nefis his âlemine, bedenî gâile ve cismani
meþguliyetlerle dolu olacaðý bir halete kaçmak zorunda kalýr.

Diðer bir alâmet, mezkûr idrâkin devamlý ve sâbit olma-
sýdýr. Çünkü bu rüya bütün teferruatiyle onun hafýzasýna nak-
þedilmiþtir. Hiçbir þekilde yanýlma ve unutma hali ona yol bu-
lamaz. Onu hatýrlamak için düþünmeye ve hafýzasýna müra-
caat etmeye hiç ihtiyaç duymaz. Daha doðrusu uyandýðý za-
man görmüþ olduðu rüyayý zihninde, aynen müþahede ettiði
gibi taze ve canlý olarak muhafaza eder. Onun hiçbir teferru-
atý kaybolmaz. Çünkü ruhi idrak, zaman içinde geçmez, zi-
hinde bir tertip üzere olmaz. Tersine bir anda ve defaten ha-
sýl olur. Evet adðâs-ý ahlâm denilen ve þuur altýna hapsedil-
miþ olan fikir, duygu ve düþüncelerin þuur üzerine vurmasýn-
dan ibaret olan asýlsýz rüya zaman içinde geçer. Söylediði-
miz gibi bu çeþit rüyalar dimaðýn kuvvetlerinde yer alýr ve
muhayyile kuvveti onu hafýzadan alarak müþterek hisse gön-
derir. Bedenin fiilleri zaman içinde geçtiðinden idrâk bir ter-
tip dahilinde vukua gelir. Sýra ile kimi önce, kimi sonra zihne
gelir. Beynin kuvvetlerine ârýz olan unutma hali ona da ârýz
olur. Halbuki nefs-i nâtýkanýn idrâkleri hiç de böyle deðildir.
O zaman süreci içinde geçmez, bir tertibi de yoktur. Nefse
intiba ederek ona nakþ olunan bütün idrâkler bir andan da-
ha kýsa bir sürede ve defaten vücuda gelir. Bazen rüya gö-
ren þahýs, uyandýktan sonra da rüya uzun müddet hafýzasýn-
da canlý ve taze olarak bâki kalýr ve ilk idrâkin kuvvetli olma-
sý halinde gaflet sebebiyle asla fikirden uzaklaþmaz. Þayet
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bir rüya, uykudan uyandýktan sonra ancak düþünülerek ve
üzerinde durularak hatýrlanabiliyor ve tekrar hatýrlanýnca da
birçok tafsilatý unutuluyor ise, o çeþit rüya aslý faslý olmayan
ve adðâs-ý ahlâm denilen bir rüyadýr.

Bahis konusu rüya-yý sâdýkanýn alâmetleri ayný zamanda
vahyin hususiyetleridir. Nitekim Allah Teâlâ, “Ya Muhammed,
sana inen vahiy hususunda acele edip dilini hareket ettirme,
þüphe yok ki, onu toplamak ve okutmak bize aittir. Biz okudu-
ðumuz zaman onun kýraatýný takip et. Sonra onun beyaný da
bize aittir” (Kýyamet, 75/16), buyurmuþtur.

Rüyanýn vahiy ve nübüvvetle bir münasebeti vardýr. Onun
için sahih bir hadiste; “Rüya nübüvvetin 46 cüz’ünden bir
cüz’dür” buyurulmuþtur. Bundan dolayý rüyanýn mümeyyiz
vasýflarý ile nübüvvetin mümeyyiz vasýflarý arasýnda da bu
miktarda bir münasebet mevcut olmuþtur. Þimdi bu nükteleri
nazar-ý dikkatten uzak tutmamak lazýmdýr. Bunun izahý da,
bahsettiðimiz husustan ibarettir: “Ve Allah dilediðini yaratýr”

Rüya tabir etmenin mânâsýna gelince. Bilmek lazýmdýr ki
aklî ruh, idrâk edeceði þeyi idrâk edip, bunu muhayyileye
gönderdiði ve muhayyile de ona bir sûret verdiði zaman, o
idrâki az çok onun mânâsýna münasip düþen sûretler dahilin-
de þekillendirir. Meselâ aklî ruh, en muazzam sultanýn
mânâsýný idrâk edince muhayyile onu deniz sûretinde þekil-
lendirir veya düþmanlýðý idrâk ettiðinde muhayyile bunu yýlan
sûretinde tasvir eder. Þayet rüya gören þahýs uyandýðý zaman
kendi haline dair hiçbir þey bilmiyor ve sadece bir deniz ve-
ya yýlan gördüðünü hatýrlýyorsa, rüyayý tabir eden zat, denizin
hissî bir sûret olduðuna ve idrâk olunan mânânýn onun ötesin-
de bulunduðuna kesinlikle kanaat getirdikten sonra teþbih ve
temsildeki kuvvetle nazar edip idrâk olunan mânâyý tespitte
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kendisine yardýmcý olacak diðer birtakým karinelerle de is-
tidlâlde bulunarak; mesela der ki: Denizden maksat sultandýr.
Zira o, muazzam bir þeydir. Onun için sultaný ona teþbih et-
mek münasip düþer.

Ayný þekilde verdiði zararýn büyüklüðünü dikkate alarak
düþmanýnýn yýlana teþbih edilmesi uygun düþer. Keza kadýn-
lar da kab kabilinden olduklarýndan onlarý da ev eþyasýna ve
kablara benzetmek muvafýk olur. Ve bunun emsâli çoktur.

Bazen (rüyada) görülen þey sarih olur. Vâzýh ve aþikâr ol-
duðundan veya idrâk olunan mânâ ile onun benzeri olan
sûret arasýnda yakýn bir münasebet bulunduðundan bu çeþit
rüyalar tabire muhtaç olmaz. Bundan dolayý sahih bir hadis-
te; “Rüya üç çeþittir. Allah’tan olan rüya, melekten olan rüya
ve þeytandan olan rüya.” denilmiþtir. Þimdi Allah’tan olan rü-
ya sarih olup tabire ihtiyaç göstermez. Melekten olan rüya, rü-
ya-yý sâdýka olup tabire muhtaçtýr. Þeytandan olan rüya ise
adðâs-ý ahlâmdýr.

Þunu da bilmek gerek: Ruh, idrâk ettiði þeyi muhayyileye
gönderdiðinde, muhayyile mutad his kalýplarýna dökerek ona
bir sûret verir. Çünkü muhayyile hissîn mutad kalýplarda idrâk
etmediði bir þeye hiçbir þekilde bir sûret veremez. Onun için
anadan doðma âmâ olana, sultaný deniz, düþmaný yýlan ve
kadýný kap-kacak þeklinde tasvir edemez, tecessüm ettire-
mez. Zira o böyle bir þey idrâk etmemiþtir. Belki muhayyile bu
gibi þeyleri o þahsa, onun iþiterek ve koklayarak idrâk ettiði
þeylere benzeyen ve münasip düþen bir biçimle tasvir eder.
Onun için tabir yapan bir kimsenin bu gibi þeylere dikkat et-
mesi (ve hataya düþmekten kendisini korumasý) lazým gelir. Zira çok
kere bu gibi þeyler sebebiyle tabir karýþýr ve tabire esas olan
kanun bozulur.
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Bilinmelidir ki, ‘tabir ilmi’, külli kanunlara ve umumi kaide-
lere dair bir bilgi olup rüyayý tabir eden þahýs kendisine
hikâye edilen hususlarýn ibaresini ve te’vilini bu kanun ve ka-
ideler üzerine bina eder. Mesela (muabbirler bir yerde) deniz pa-
diþaha delâlet eder, derken; baþka bir yerde deniz gayza ve
öfkeye delâlet eder, derler; diðer bir yerde ise deniz derde ve
musibete delâlet eder, derler. Yine onlar mesela bir yerde yý-
lan düþmana delâlet eder; baþka bir yerde yýlan sýr saklayan
þahýstýr, diðer bir yerde de yýlan hayattýr, derler ve buna ben-
zer birtakým þeyler söylerler.

Þimdi muabbir sözü edilen küllî kanun ve umûmî kâidele-
ri hafýzasýna iyice yerleþtirir. Her bir yerde rüyaya en layýk ol-
mak üzere mezkûr kaidelerin tayin ettiði karinelerin gereðine
göre tabir yapar. Bahis konusu karinelerden bazýsýnýn menþei
uyanýklýkta bazýsýnýn kökü uykuda olur. Diðer bir kýsmýnýn kay-
naðý kendisinde yaratýlan hassa sebebiyle muabbirin nefsin-
de doðan (ve tulûat) kabilinden olan) þeyler olur.

“Bir kimse niçin yaratýlmýþsa o þey o kimseye kolaylaþtýrý-
lýr.” (Bir kimsede fýtraten rüya tabir etme istidadý varsa o kimse bu iþi ko-

laylýkla yapar.)

Öteden beri bu ilim selef arasýnda nakledilegelmiþtir. Mu-
hammed b. Sîrîn (Öl. 110/770) bu konuda ulemanýn en meþhu-
ru idi. Buna dair olan kaideler ona istinaden yazýlmýþ. Halk bu
kanunlarý çaðýmýza kadar birbirinden nakledegelmiþtir. On-
dan sonra bu ilme dair eser telif eden Kirmanî olmuþtur.

Daha sonra muahhar müellifler bu ilme dair birçok eser-
ler yazmýþlardýr. Bugün çaðýmýzda, Maðrip ahalisi arasýnda
raðbette olan Kayravan ulemasýndan Ýbn Ebî Tâlib Kayrava-
ni’nin el-Mümti’ ve diðer eserleridir. Sâlimî’nin (Muhammed b.

Ahmed b. Ömer) Kitabu’l-iþare’si de bu konuya dair kýsa ve çok
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faydalý bir eserdir. Tunus’taki hocalarýmýzdan Ýbn Râþid’in

Merkabetu’l-ulyâ’sý da böyledir. Bu nübüvvet nuru ile ýþýk sa-

çan bir ilimdir. Zira ikisi arasýnda bir münasebet vardýr ve rü-

ya, vahyi idrâk etme ve alma vasýtalarýndan biridir. Nitekim bu

husus sahih bir hadiste bu þekilde sâbit olmuþtur.

“Gaybý bilen Allah’týr” (Maide, 5/108, 116).” (Ýbn Haldun, Mu-

kaddime, 2/1136-1141, Hazýrlayan: Süleyman Uludað, Dergah Yayýnlarý,

Ýstanbul, 1982)

Rüyalar ve Bazý Keþifler

Rüyalarýn, birçok bilim adamýnýn keþiflerine önayak oldu-

ðu da tarihen bilinen gerçeklerdendir. Þimdi bunlardan iki ör-

nek verelim:

“1- Mühendis Elias Howe, uzun çalýþmalar sonunda dikiþ

makinesi yapmayý baþardý. Ýlk yaptýðý iðnelerde delik, iðnenin

ortasýnda idi. Fakat, iðne üzerindeki deliðin uygun yere açýl-

mayýþý istenilen neticeyi vermiyor, tabii olarak dikiþ dikmek

mümkün olmuyordu. Bu ise Howe’u derin derin düþündürüyor-

du. Beyni gece gündüz, hatta uykuda bile bununla meþguldü.

Bir gece rüyasýnda vahþi kabilelere esir düþtüðünü gördü.

Kabile reisinin önünde iðnesiz bir dikiþ makinesi durmaktaydý.

‘Elias Howe!’ diye kükredi kabile reisi. Sana makineyi

derhal tamamlamaný emrediyorum. Aksi hâlde öleceksin!

Zavallý Elias’ýn dizlerinin baðý çözüldü, elleri titremeye

baþladý ve yüzünden soðuk bir ter boþandý. Düþünüyor, taþý-

nýyor, makinenin bu parçasýndaki eksikliði bir türlü gideremi-

yordu. Bütün bunlar, ona o kadar gerçek gibi gözüküyordu ki

uykusunda avazý çýktýðý kadar baðýrdý.
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Boyalar sürünmüþ, esmer tenli cengaverler etrafýný sardý-

lar ve onu ölüm meydanýna doðru götürmeye baþladýlar. Çev-

resinde ateþlerin yandýðý daire þeklindeki meydana geldikle-

rinde kan ter içinde kalan Howe, dikiþ makinesini unutmuþ

can derdine düþmüþtü. Yere çakýlý, insan boyunu aþan ve ka-

lýn gövdeli bir kazýða sýkýca baðlanan Howe, her þeyin bittiði-

ni anladý. Ölüme hazýrlanmaktan baþka yapýlacak bir þey yok-

tu. Titreyen dudaklarýyla kendisinin de anlayamadýðý birtakým

dualar mýrýldanmaya baþladý. Sonra, gök gürültüsünü andýran

kabile reisinin emri, kulaklarýnda yankýlandý. 

-Öldürün!

Yerli muhafýzlarýn mýzraklarý gövdesine saplanmak üzere

havaya kalkmýþtý ki, Howe birden bir þey fark etti. Mýzraklarýn

ucunda bulunan göz þeklindeki delikler, düþünüp de bir türlü

keþfine muvaffak olamadýðý dikiþ iðnesinin ta kendisiydi. Mýz-

raklar tam göðsüne saplanýrken sýçrayarak uyandý.

Kalbinin heyecanlý çarpýþýna ve sýrtýndan süzülen tere al-

dýrmadan yataktan fýrladýðý gibi laboratuvarýna koþtu. Rüya-

daki mýzraðýn ucundaki deliðin benzerini iðne üzerinde aça-

rak eserini tamamladý. Bu þekilde görülen bir rüya ayný za-

manda bir keþfe de önayak oluyordu.

2- 19. asrýn ortalarýnda ilim adamlarýný hayrete düþüren

bir olayýn hikâyesi, bilim tarihinin sayfalarýnda yerini aldý. Bu

olay, kimya ilminde büyük bir adýmýn atýlmasýna yol açan Al-

man kimyacý Friedrich August Kekule’un rüyasýydý.
1850 yýllarýnda Ýngiltere’nin, sisi eksik olmayan þehri Lon-

dra’da çalýþmalarýný sürdüren Kekule, yorgun argýn laboratu-
vardan oteline dönerken otobüste uyuyakaldý. Tabii biraz
sonra da rüya görmeye baþladý. Rüyasýnda atomlar zýplayýp
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oynayarak karþýsýnda dans ediyorlar, bazýlarý da el ele verip
zincir þeklinde bir halka meydana getiriyorlardý. 

Arabanýn fren yapmasýyla Kekule uyandý. Fakat rüyasý
ona çok þeyler öðretmiþti. Gördüklerini formül hâline getirip
defterine kaydetti. Rüyadan istifade ederek ortaya attýðý teori
ile meþhur oldu ve kimya ilminde de büyük bir hamlenin ön-
cülüðünü yaptý. 

Aradan 15 sene geçti. Bir kýþ günü Kekule, çalýþma oda-
sýnýn þöminesinde yanan odunlarýn çýtýrtýsýný dinlerken uyuya-
kaldý. Pek tabii rüya görmeye baþladý. Yine rüyasýnda atomla-
rýn hoplayýp zýplayarak raks etmekte olduðunu ve onlarý birbi-
rine kenetleyen zincirlerin de birer yýlana benzediðini gördü.
Sonra yýlanlardan biri aniden dönerek kendi kuyruðunu ýsýrdý.
Bu esnada Kekule uyanýverdi. 

Böylece karbon atomlarýnýn zincirler þeklinde halkalar
meydana getirebileceðini, rüya sayesinde fark edebilmiþti.
Bunun neticesi olarak iç yapýsý çözümlenemeyen “benzen”in
(benzin ve toluen karýþýmý bir akaryakýt) mahiyeti anlaþýldý.” (Bkz.: M.

Fethullah Gülen, Varlýðýn Metafizik Boyutu, 1/123-126, M. Fethullah Gülen,

Ýnancýn Gölgesinde, 1/101)

Rüya ile Gelen Mesajlar

“Doðru ve sâdýk rüyalarda ilhâm ve irþâd yüklü mesajlar
vardýr. Onun içindir ki nice büyük keþifler rüyalar sayesinde
elde edilebilmiþ ve niceleri de ferd ve milletlerin kaderini tayi-
ne vesile olmuþtur. Kitaplar bunlarýn binlerce misâliyle dolu-
dur. Biz, bunlardan sadece birkaçýný arz edeceðiz:

1- Hz. Yûsuf, belli bir yaþtan sonra adetâ hep rüyasýnýn
tabirini yaþamýþtýr. Neticede de gördüðü rüya aynen tahak-
kuk etmiþtir.
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2- Hapishane arkadaþlarýnýn rüyalarýna dair yaptýðý tabir,
melikin rüyasýna getirdiði yorum da aynen vaki olmuþtur ki,
adetâ bu rüyalarýn tabirlerinde -bir ölçüde- ferd, cemiyet ve
milletin kaderi resmedilmektedir. Yûsuf Sûresi, bu mevzuda,
hassasiyetle üzerinde durulmasý gereken bir hazinedir.

3- Firavun gördüðü rüya ile o uðursuz akýbetini açýk seçik
görmüþtü ve bunu deðiþtirebilmek uðruna baþvurduðu hiçbir
çare de fayda vermemiþti.. evet onun için de kaderin hükmü
aynen gerçekleþmiþti. 

4- Dördüncü Mehmed’in sadrazamý Tarhuncu Ahmed Pa-
þa, bir Nevruz günü padiþah tarafýndan idam olunacaðýný,
müneccimbaþý Hasan Bahâî Efendi’den öðrenmiþti. 

5- Devrin vakanüvistinin anlattýðýna göre; Mehmed Efen-
di adýnda dindar bir kimse varmýþ, bir gece rüyasýnda sad-
razamý görmüþ, önüne bir mendil yaymýþ, halk baþýna üþüþ-
müþ, her gelen mendile bir kýzýl filorin býrakýrmýþ. Mehmed
Efendi de bir altýn býrakmýþ ve kendisinden bir memuriyet is-
temeye niyetlenmiþ. Tam o sýrada bir derviþ gelip mendile,
ortasýndan kesilmiþ bir yarým altýn býrakmýþ, sonra tekrar ge-
ri almýþ... Sadrazam da oturduðu yerden inerek gözden kay-
bolmuþ. Bu rüyasýný bir rüya tabircisine anlatan Mehmed
Efendi’ye bunu þöyle tabir etmiþler: “Sedir makamdýr. Akçe,
dedikodu, sözdür. Yayýlmýþ olan mendil, sadrazamýn mevki-
indeki hâl ve þanýdýr. Sedirden inip gitmesi makamdan azli,
gözden kaybolmasý, âlem-i þuhûttan (madde âleminden, dünya-

dan) gitmesi; derviþ, kaptan paþadýr ki, adý derviþtir; akçesini
geri almasý, kendi zevâline dahi alâmettir.” 

6- Bir rüya da Ahmet Paþa bizzat kendisi görmüþtü. Pey-
gamberimiz, “Ahmet, seni istemezler, yeter durduðun, þimdi-
den sonra bize gel.” diye mübarek elleriyle iþâret ve davet et-
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miþ... Yakýnlarýnýn anlattýklarýna göre Ahmet Paþa, ölümü ken-

disi için muhakkak bilip, kayýtsýz ve laubâli hareket edermiþ.

1653 Nevruz’unda salý günü divana geldiði vakit üzerinde,

âþikâr bir vahþet varmýþ, vezirlere selam verdikten sonra, “Pa-

þa karýndaþlar, bugün son divana geliþimizdir, âhiret hakkýný

helal edin.” diye veda etmiþtir. Ýki gün sonra perþembe günü

de idam olunmuþtur. 

7- Dördüncü Mehmed’in en küçük kýzý “Kaya Sultan” bir

korku ile uyanýr ve gördüðü rüyayý kocasý Melek Ahmet Pa-

þa’ya; “Bu gece rüyamda dedem Sultan Ahmed’i gördüm.

Bana cennette oturduðu sarayý gezdirdi. “Kaya’m dedi, Yeni-

cami yapýlýrken iþçilerin arasýna karýþarak eteðimle taþ ve top-

rak taþýmýþ ve ‘Yüce Allah’ým! Ahmet kulunun hizmetini kabul

eyle.’ diye yalvarmýþtým. O da kabul ederek beni cennete al-

dý. Þimdi gel Kaya’m, sen de benim gibi cennette sefa eyle.”

Fakat solunda duran büyük amcam Mustafa, “Kardeþim, Ka-

ya için bu kadar acele etme. Melek Ahmet’ten bir kýzý olsun,

ondan sonra cennetimize gelsin.” deyince dedem bu niyetle

‘el-fâtiha’ diyerek elini yüzüne sürdü. Elime baktým, sað eline

kan bulaþtý. Korkudan uyandým.” diye anlatýr.

Paþa her ne kadar rüyayý iyi bir þekilde tabir edip Sultan’ý

teselli etmeye çalýþýrsa da diðer taraftan Evliya Çelebi’ye,

“Bu eser-i Hüdâ’dýr, sende Allah emaneti olsun, bu sýrrý kim-

seye açýklama, Allahu âlem bizim Sultan doðururken kaný

akar, þehid olur.” diyerek aðlar ve belki de kaderini düzeltir

düþüncesi ile hazinesinden beþ bin dört yüz kese getirtip,

Sultan’ýn eliyle fukaraya ve saraydaki adamlara daðýttýrýr.

Hatta bundan, Evliya Çelebi’ye üç yüz, kýz kardeþine de yüz

altýn düþer.
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Gerçekte Kaya Sultan, ikinci kýzýný doðurduðu sýrada
‘son’ denen kýsým içeride kaldýðýndan, ebelerin üç gün süren
türlü müdahaleleri neticesinde rahim zedelenir ve Sultan da
kan kaybederek ölür.

8- Çanakkale Harbi’nde Ýtilaf devletleri kumandaný Sir Ian
Hamilton, 21 Eylül 1911’de gördüðü bir rüyayý þöyle anlatýyor:

“Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Ýmroz’da çadýrýmýn
içindeki küçük portatif karyolamda yatmaktaydým. Birdenbire
kendimi buz gibi sulara gömülmüþ buldum. Birisi beni denizin
dibine doðru çekiyordu. Boðuluyordum. Ýki kuvvetli elin boða-
zýmý sýktýðýný hissediyordum. Bu iki el, beni hem boðuyor hem
de denizin derinliklerine sürüklüyordu. Nefesim kesiliyordu.

Dehþetli bir mücadeleyle kendimi bu iki elden kurtarma-
ya çalýþtým. Bu, o kadar sýkýntýlý bir boðuþmaydý ki, yataðýmda
güçlükle gözlerimi açtýðým zaman, bütün vücudum zangýr
zangýr titremekteydi. Baþtan aþaðýya kan ter içinde kalmýþtým.
Boðazýmý sýkan iki kuvvetli pençeyi görür gibi oldum. Çadýrý-
mýn içinde sanki bir hayalet vardý. Fakat yüzü karanlýkta seçil-
miyordu. Bu hayal yavaþ yavaþ gözden silinip kayboldu. Bo-
ðazým ferahladý. Rahat nefes almaya baþladým.

Çadýra bir düþman mý girmiþti? Ömrümde bu kadar kor-
kunç bir rüya gördüðümü hatýrlamýyorum.

Uyandýktan sonra saatlerce bu korkunç rüyanýn dehþeti
içinde kaldým ve bir türlü kafamdaki acayip düþünceleri ata-
madým: Çanakkale tekin deðildi. Üzerimize kaçýnýlmaz bir
tehlike çökmüþtü. Hepimizi meþ’um (uðursuz) bir akýbet bekle-
mektedir.” Ve Hamilton’un beklediði akýbet aynen vaki olmuþ-
tur.” (M. Fethullah Gülen, Varlýðýn Metafizik Boyutu, 1/117-123)

9- “Rusya’da “Tanrý’ya Dönüþ” isimli kitapta da, bu çeþit
hâdiseler ve rüyalar anlatýlýr. Anne Ostrovsky adlý bir yazarýn
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annesi, Almanlarýn Rusya’ya girmesinden beþ sene evvel rü-
yasýnda savaþýn çýktýðýný çoðu sahneleriyle görmüþ ve bunlar
o günkü gazetelerde neþredilmiþti.

10- Birisinin hanýmý gece yarýsýndan sonra vefat eder; he-
nüz kimsenin haberi yoktur. Sabah olunca, Kur’ân talimi için
çocuklar camide toplanýrlar. Ders esnasýnda 12-13 yaþlarýn-
da bir çocuk, “Ben gece þu arkadaþýmýn annesinin öldüðünü
gördüm, doðru mu?” der.

11- Bir kadýn, bir baþka arkadaþý gibi anne olmayý bekle-
mektedir. Bunlardan biri, diðerine “Önce sen anne olacaksýn.”
der. “Nereden bildin?” diye sorulunca da, “Rüyamda bir ara-
daydýk. Yere bir hýrka düþtü, sen gidip aldýn.” cevabýný verir.

12- Ayný kadýn, rüyasýnda dedesinin bir duvara dayalý
merdivenden düþüp, ayaðýný kýrdýðýný görür. Aradan bir ay
kadar bir zaman geçtikten sonra gelen mektupta, “Hacý de-
de, cami duvarýný tamir ederken, merdiven kaydý ve düþtü;
ayaðý kýrýldý, hastanede yatýyor.” denmektedir.

13- Yine ayný kadýn, dayýsýnýn bir masa baþýnda tabanca
ile vurulup öldürüldüðünü görür. Aradan dört sene geçer ve
dayýsýnýn masada otururken kurþunlandýðý haberi gelir.” (M.

Fethullah Gülen, Ýnancýn Gölgesinde 1/99-101)

Rüyalarýmýzýn Gülü

Gönüller sultaný, Fahr-i Âlem (aleyhissalâtu vesselâm) Efendi-
miz, kendisine teveccüh eden herkesin baþýný okþamýþ, yine
hep ter u tazeliðiyle isteyenlere yol göstermiþ ve daraldýðýmýz,
bunaldýðýmýz yerlerde de imdadýmýza yetiþmiþtir. Çünkü
O’nun (sas) âlemlere rahmet olarak gönderiliþi sadece asrýna
mahsus deðildir; kendinden evvel ve sonraki asýrlarda da bü-
tün insanlýðý kucaklama ve âlem þümûl þemsiyesinin altýna al-
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ma ve sahip çýkma, kýyamete kadar da bunu devam ettirme
hâssasý, Yüce Yaratýcýnýn beyanlarý cümlesindendir. Çünkü
O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir... (Enbiya Sûresi, 107)

Malumdur ki, Rasûlü Ekrem Efendimiz’in, ümmetine sahip
çýkmasý bazen açýk, bazen kapalý, bazen özel, bazen de ge-
nelde tahakkuk etmiþtir. Kimi zaman uyanýkken, kimi zaman
iþaretle ve kimi zaman rüyalarýmýzý teþrif ederek .... 

Rüyalarda görülmesi o kadar çoktur ki, bunlar sayýlamaz.
Milyonlarca insanýn rüyada O’nun (s.a.s.) iklimine girdiði gün
ve gecenin sevinç ve mutluluðu tariflere sýðmayacak kadar
büyük ve bir o kadar da heyecan vericidir. Bunun yanýnda
þöyle bir gerçek daha vardýr ki, bunu tespit etmek de asla ko-
lay deðildir. Ýnsanýn, kendi ruh dünyasýnda yaþadýðý bu gü-
zellikler baþkalarýna göre subjektif olabilir ama; bu olayý yaþa-
yan insana göre görülen böylesi rüyalar hem gerçek hem de
objektiftir. Zaten Efendimiz’in görüldüðü rüyalarda mutlak bir
hakikat payý vardýr. Þartlarýna riayet edilerek görülen bu rüya-
lar kadimden beri olagelmiþ ve her birinde büyük hakikatle-
rin, büyük müjdelerin ve derin mânâlarýn gizli olduðu görül-
müþtür. Ýþte birkaç misal: 

Meselâ rivayet edilir ki, Divan edebiyatýmýzýn meþhur þa-
irlerinden Nâbi, devrinin paþalarýndan birinin iltifatýna mazhar
olur ve beraber hacca giderler. O devrin yolculuðu deve ile-
dir ve paþa ile Nâbi de yolculuklarýný bu vasýta ile yaparlar, ni-
hayet bir seher vakti Medine topraklarýna girerler. Þair Nâbi,
Peygamber aþkýyla yanýp tutuþan bir þairdir, zaten yolculu-
ðundan önce Peygamberimiz’e ve O’nun beldesi Medine’ye
emsalsiz bir methiye yazmýþ, fakat henüz bunu ilan edip du-
yurmamýþtýr, dolayýsýyla yazdýðý methiyeyi kimsenin bilmedi-
ðinde þüphesi yok. Ancak konakladýklarý yerde bir akþam
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vakti yolculuk arkadaþý paþanýn uyuduðunu sanan Nâbi, yaz-
dýðý þiirine kendisini kaptýrarak yanýk yanýk: 

Sakýn terk-i edepten kûy-i mahbûb-i Hudâdýr bu 
Nazargâh-i ilahîdir makâm-ý Mustafâdýr bu... 
..... 
Murâat-i edeb þartýyla gir Nâbî bu dergâha, 
Metâf-i kudsiyândýr, cilvegâh-i enbiyâdýr bu. 
beyitlerini mýrýldanýrken paþa ne okuduðunu sorar. Nâbi

durumu artýk saklayamaz ve Peygamber Efendimiz’e bir þiir
yazdýðýný, bunu Efendimiz’e arz etmeden önce henüz kimse-
ye göstermeyeceðini söyler. Paþa ile Nâbi kalkar abdest alýr
ve Medine sokaklarýndan Mescid-i Nebevî’ye doðru yürüme-
ye baþlarlar. Tam bu sýrada bakarlar ki, Mescid-i Nebevî’nin
minaresinden bir ses yükselir, sese kulak verince bu þiirin
okunduðunu farkederler. Paþa, hayretle Nâbi’ye sorar: 

- Nâbi bu hal nedir? 
Nâbi: 
- Vallahi bilmiyorum efendim, der. Her ikisi de hayret

içerisinde sükût eder ve minarenin kapýsýna doðru yürür,
müezzinin minareden inmesini beklerler. Müezzin inince
selamlaþýr ve: 

- Biraz önce minarede okuduðunuz ne idi? diye sorarlar,
fakat müezzin söylemek istemez; çok ýsrar ederler. Hatta
Nâbi müezzine der ki: 

- Bunlar benim þiirim; onlarý ben söyledim ve benden
baþka da bu þiiri bilen kimse yoktu, onun için lütfen söyler mi-
siniz bunlarý nereden öðrendiniz? Bu söz üzerine müezzin: 

- Sizin isminiz Nâbi mi? diye sorar, Nâbi: “Evet.” cevabýný
verince müezzin, Nâbi’nin ellerine kapanýr ve gece gördüðü
rüyayý anlatýr: 
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- Akþamleyin abdestli olarak yatmýþtým, Rüyamda Pey-
gamber Efendimiz’i gördüm. Bana: “Ya müezzin! Kalk, yatma.
Âþýklarýmdan birisi kabrimi ziyarete geliyor. Þu cümlelerle mi-
nareden onu karþýla!” dedi. Ben de hemen kalktým, abdest al-
dým, minareye koþtum ve Peygamberimiz’in öðrettiði þeyleri
okudum. Bu âþýk acaba kimdir diye? hem gýpta ediyor, hem
de minareden inerken kendi kendime acaba Peygamber âþý-
ðýný görebilecek miyim, diye düþünüyordum; çünkü Peygam-
berimiz adýnýzý da bildirmiþti. Bundan dolayý sizin Nâbi oldu-
ðunuzu tahmin ettim. 

Hayattan ümidini kesen her maðdur ve mazlumun göz-
yaþlarýný O siliyor. Düþmaný karþýsýnda bitip tükenme noktasý-
na gelen her asker ve kumandan kurtuluþu yine O’nun elinde
görüyor ve inanýyor. Zulüm gören ve hayata elveda etmek
üzere olan insan da ana kucaðý gibi kendisini O’nun kucaðý-
na atýyor ve O’nun “artýk gelsene” demesiyle ölümü gülerek
ve iþtiyak duyarak karþýlýyor. 

Bunlarýn her birine bir misâl vermek istiyorum. Onuru ký-
rýlan ve gururu çiðnenenlerin elinden tutmasý ve onlarýn göz-
yaþlarýný silmesi, ayný zamanda rüyalarýn da sultaný olan za-
ta ait bir keyfiyet olduðunu söylemiþtik. Ýþte bir misal: Ezvâc-ý
tâhirâttan Hz. Safiyye’nin durumu. Safiyye Hayber yahudile-
rinden Huyey b. Ahtab’ýn kýzý ve Hayber Kalesi komutanýnýn
da hanýmýydý. Bir gün rüyasýnda ay ve güneþin kucaðýna
düþtüðünü görmüþ, bunu kocasýna anlatmýþtý. Kocasý: “Sen
Medine’nin emirine eþ olacaksýn ve kale de düþecek.” diye-
rek rüyasýný tabir etmiþ ve bu arada da Safiye’yi tokatlamýþ,
gururunu kýrmýþtý ve yüzünü gözünü mosmor etmiþti. 

Milâdî 628 yýlýnda Peygamberimiz Hayber kalesini fethet-
miþti. Esirler toplanýrken onlar arasýnda Safiye’yi görmüþ, yü-
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züne ne olduðunu sormuþtu. Safiye de gördüðü rüyasýný koca-
sýna anlatýnca kocasýnýn kendisini dövdüðünü ve “Peygambe-
re eþ olacaksýn” þeklinde tabir ettiðini söylemiþti. Peygamber
Efendimiz de “Doðrudur söylediklerin.” diyerek onu zevceliðe
kabul etmiþti. Böylece rüyasýnda gördüðüyle onun hem gönlü
hem de gözü aydýn olmuþ, rüya da tabir edildiði gibi tahakkuk
etmiþti. Bu konu ile alâkalý ayrýca baþka bir rivayet daha nak-
letmek istiyorum: 

Ýbni Ömer’den (r.a.): Safiye’nin (radiyallahu anhâ) gözlerinde
morartý vardý, Resûlullah: “Bu morartýlar nedir?” diye sordu.
Safiye (radiyallahu anhâ): “Kocama rüyamda bir ay gördüðümü
ve bunun kucaðýma düþtüðünü söylemiþtim. O da vurdu ve
bu sözünle ‘Yesrip Melikini mi kasd ediyorsun,’ diye çýkýþtý.”
dedi. Safiye (radiyallahu anhâ) sonra þöyle devam etti: - Resûlul-
lah’ýn babamý ve kocamý öldürtmesi kadar beni kýzdýran hiç-
bir þey yoktu. Bu kýzgýnlýk benden gidinceye kadar Resûlul-
lah, “Safiye baban Araplarý toplayarak aleyhime kýþkýrttý ve bi-
ze böyle böyle yaptý.” diye özür diledi. 

Bir baþka rüyayý da yakýn tarihimizin önemli olan hadise-
lerinden seçmek istiyorum: 

Çanakkale Savaþlarý, hem dünya tarihinde hem de tarihi-
mizde eþine az rastlanan savaþlardan biridir. Millî þairimiz
Akif’in,

Þu boðaz harbi nedir var mý ki, dünyada eþi, 
En kesif ordularýn yükleniyor dördü beþi. 
sözleriyle iþaret ettigi gibi büyük bir savaþtýr. Bu büyüklü-

ðü birazcýk anlamak için müttefik ordularý baþkomutaný Gene-
ral Jean Hamilton’un þu sözünü iyi anlamak lâzým: 

“... Evet, insan ruhunu yenmek mümkün olmuyor. Dünya-
da hiçbir ordu bu kadar sürekli ayakta kalamaz. Sadece bu
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gün 1800 þarapnel attýk. Aylardan beri gece gündüz savaþ

gemilerimiz mevzilerini bombalýyor. Son derece hýrpalanmýþ

Türkleri, koruyup gözeten Yüce Allah’ýndan ayýrmak için baþ-

ka ne yapýlabilir!...” 

Müttefik ordularý adýna Baþkomutan acziyetini bu þekilde

ifade ederken, diðer taraftan da bizim ordumuzla beraber sa-

vaþan Beþinci Osmanlý Ordusu Kumandaný Mareþal Liman

Von Sanders Paþa ise ayný orduya duyduðu hayranlýðýný þu

sözlerle ifade etmeye çalýþýyor: “Biz askerler için mutluluk de-

nen bir þey varsa, Türklerle omuz omuza savaþmaktýr, diyebi-

lirim. Fakir insanlardý; buðday kýrýntýlarýndan yapýlmýþ çorba

en önemli yemekleriydi; saðlýksýz su içerlerdi; çamur barýnak-

larda yatarlardý; fakat en modern silâh ve araçlarla donanmýþ

düþmanlarýna karþý aslanlar gibi savaþýrlardý... Bu insanlarýn

kalplerinde sadece ve sadece ulvî bir vatan sevgisi vardýr.

Ölüme onlar kadar gülümseyerek giden bir millet ferdi daha

görmedim.” 

O günün þartlarýnda dünyanýn en modern donanmasý ola-

rak kabul edilen düþman zýrhlýlarý, akýn akýn gelip Çanakkale

boðazýna dayanmýþlardý. Her þeyleri tamamdý, maðrur mütte-

fik ordularý komutanlarý, çok mühimsemeseler de kendilerine

tek engel olarak yine de Çanakkale boðazýný görüyorlardý. Bü-

tün güçlerini bir araya getirmiþlerdi. Bunlar arasýnda dünyanýn

en mükemmel silâh ve cihazlarýyla donatýlmýþ gemilerinden

Fransýz zýrhlýsý Bouvet, Queen Elizabeth zýrhlýsý, Ocean zýrhlýsý

ile Goulois, Ýnflexibl ve Ýrresistibl gibi mükemmel zýrhlý gemiler-

le boðazý geçmeye karar veren Amiral De Robeck’in emrinde

hazýr bekliyorlardý. Amiral De Robeck, boðazý geçmeden ön-

ce boðazýn giriþindeki karanlýk limanda günlerce mayýn ara-
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ma, tarama ve imha faaliyetlerini sürdürür; bunun sonucunda
gemilerine hareket ve ateþ emri verir. 

Mayýn arama, tarama iþlemi bittikten ve hareket emri ve-
rildikten bir gün evvel Müstahkem Mevkileri Komutaný Cevat
Paþa mayýn grup komutaný Nazmi Bey ile Tophaneli Hakký
Yüzbaþý’yý çaðýrtarak bu gece Nusret Mayýn Gemisi ile mutla-
ka bir yolunu bulup kýyýya paralel olarak mayýn döþemeliyiz,
diyerek emir verir ve denizcilikte kýyýya dikey döþenmesi ge-
rekirken, karaya en yakýn yerden kýyýya paralel olarak mayýn-
larýn döþenmesi emrinin hikmetini fazla anlayamasalar da
emre muhalefet etmeyip Allah’ýn yardýmýyla düþman gemileri-
ne gözükmeden Nusret Mayýn gemisi ile karanlýk limana ma-
yýnlarý kýyýya paralel olarak döþer ve hiçbir düþmanla karþýlaþ-
madan sað salim limana dönerler. Ertesi gün karanlýk limana
giren düþman gemilerinden Fransýz Bouvet gemisi Karanlýk li-
manda mayýna çarparak batmaya baþlar, limanda bulunan
diðer gemiler hem Bouvet’in kendilerine çarpmamasý hem de
gemilerin Türk bataryalarýnýn atýþ menziline girmemesi için
geri dönmeye niyet ederler. Zaten Türk bataryalarýnýn vuruþ
menziline girmiþ olan gemiler hem toplarla dövülüyor, hem de
mayýna çarpan gemilerin batýþlarý hýzlanýyordu. 

Halbuki Amiral De Robeck, karanlýk limaný taratmýþ ve
mayýn temizleme iþlemini yaptýrmýþ hatta limanýn mayýnsýz
olduðuna dair kendisine temiz raporu da verilmiþti. Ne var
ki gemilerin mayýnlara çarparak batmasý dolayýsýyla karanlýk
limanda mayýn yok diyerek rapor verenleri bu olaydan son-
ra Amiral De Robeck o kýzgýnlýkla idam ettirir. Fakat sonra-
dan ortaya çýkar ki, boðaza temiz raporu verenlerin rapor-
larý doðru imiþ. Meðer hareketten bir gün önce gece Cevat
Paþa’ya Peygamberimiz rüyasýnda karanlýk limana Nusret
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Gemisiyle bu gece acilen mayýn döþetmesini ve mayýnlarýn
harp tekniði gereði kýyýya dik deðil kýyýya tam paralel olarak
döþenmesini emreder ve Allah Teala’dan (c.c.) zafer ve nus-
ret gelmesi için bu gece mayýn döþeme iþinin bitirilmesi
lâzýmdýr, buyurur, Allah Rasûlü’nden Cevat Paþa emri aldýk-
tan sonra sebebine ve neticesine bakmadan emri yerine
getirir. O gece karanlýk limana mayýn döþettirir. Durumun
daha sonraki yýllarda aydýnlýða çýkmasýyla Ýngiltere Hükü-
meti Amiral De Robeck’in idam ettirdigi askerlerin ailelerine
-yapýlan bu yanlýþlýktan ötürü- tazminat öder. 

Gerek Çanakkale Savaþýnda çarpýþan Mehmetçik gerek-
se Çanakkale halký arasýnda dilden dile hep bu sözler dolaþýr
durur uzun yýllar: Arapkirli Cevat Paþa, çok âlim yetiþtirilmiþ
olan köklü bir sülâleden gelmektedir. Ýman-ý kâmil, dürüst bir
askerdir. Peygamber Efendimiz karanlýk limana mayýnlarý na-
sýl döþeteceðini ona tarif etmiþ o da ona göre döþetmiþ ma-
yýnlarý. Allah’a bin þükür, koca zýrhlýlar telef oldular. (bakýnýz: Ça-

nakkale Mahþeri, Mehmet Niyazi Özdemir) Ýþte yüzlerce harikalarla
dolu olan bu zaferden sadece bir kesitle yetinelim. 

Yine Akdenizi bir göl haline getiren ve bu denize kom-
þu ülkelerin korkulu rüyasý olan Barbaros Hayrettin Paþa,
tarihe mal olmuþ o koca deniz savaþlarýný hep Allah
Rasûlü’nün iþaret ve emri istikametinde kazandýðýný çeþitli
vesilelerle hatýralarýnda anlatmaktadýr. Ezcümle o hatýrala-
rýndan bir tanesi: 

Kýrk Kiþinin Gördüðü Rüya 

Biz Cezayir’den dönerken ulema, salih kimseler ve ileri
gelenlerle vedalaþmýþ ve: 
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“Benim bu gitmem kendi görüþümle deðildir. Elem çek-

meyin, Allah Teâlâ ecelden aman verip, bu Cezayir’de daha

kýsmetimiz varsa, inþallah sizinle üç seneye kadar yine görü-

þürüz.” demiþtim. 

Onlar da bu söz üzerine üç seneyi beklerlermiþ. Üç sene

dolmaya az zaman kalmýþtý. Benim Cicel’de olduðumu bilirler

ancak söylediðim söze göre geleceðimi ümit ederlerdi. 

Bunlar kýrk kiþi idiler. 

“Cezayir’den çýkýp gitmesi madem kendi isteði ile deðil-

dir. Þimdi sözünde durur. Çünkü Barbaros Allah erleri zümre-

sindendir, elbette Cezayir’e gelecektir.” diye þüpheleri yoktu.

Ama üç yýlýn dolmasýna kýrk gün kala yarýsýndan çoðunun

bu inançlarý bozuldu. Bir gün Cezayirliler bir araya geldikle-

rinde Türklere: “Hey adamlar, divane misiniz? Bizler Peygam-

ber soyundan gelmiþ iken bile, Allah erlerinin yolunda olamý-

yoruz. Sizler ise Etrak denilen Türk kabilesinden bunu umu-

yorsunuz. Barbaros Cezayir‘e üç seneye kadar gelir, diyorsu-

nuz. Halbuki onun maksadý Cezayir’den bir yolunu bulup firar

etmekti. Kâfir yakasýnda bir ada basmak bahanesiyle çoluk

çocuðunu alýp nezaketle buradan kapaðý attý. Varýp Cicel vi-

layetini mamur etti. Kâfir yakasýnýn bütün ganimetini getirdi.

Donanma sahibi oldu. Zevk ve sefasý buradan iyidir. Hiç bu

semte bakar mý? Sizin baþýnýza soðuk geçmiþ.” dediler. 

Böylece hepsinin fikri deðiþti. Yalnýz iki üç kiþi kaldý ki,

bizim iyiliðimize ve boþ adam olmadýðýmýza þehadet edip

dururlardý. 

Toplantýdan sonraki gece, bu kýrk kiþinin hepsi bir rüya

görüp ertesi gün birbirlerine anlattýlar. Birinin gördüðünü hep-

si de görmüþ. Rüya þöyle idi: 
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Bunlar kendilerini, deniz kenarýnda etrafý gül gülistanlýk,
akar suluk, misk ü amber kokar, râyihasýndan dimaðlar bayý-
lýr bir yerde buldular. Bir yeþil çadýr kurulmuþ. Ýçinde nebiler
sultaný, doðrular rehberi, yüce ve temiz Peygamberimiz Haz-
ret-i Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem), etrafýnda
ashab (rýdvânullahi teâla aleyhim ecmaîn) oturmuþlar. Bu kýrk kiþi
çadýrýn taþrasýndan bakýp gördüler ki, tahkir edip küçümse-
dikleri adam al bir elbise içinde, belinde pýrýl pýrýl bir kýlýç,
Resûlullah’ýn önünde edep ve tazim ile baþý önünde diz çö-
küp oturmuþ. 

Rasûl-ü Ekrem Efendimiz buyurmuþ: 
“Ya Hayreddin! Allah’a tevekkül et. Kendi yerine dön.

Kâfirlere ve hasmýn olan münafýklara karþý zafer kazan.” Ga-
zileri siz boþ mu sanýrsýnýz? 

Rüya burada bitmiþ, uyanýp: “Essalâtü vesselâmu aleyke
yâ Rasûlallâh” demiþler, sabahleyin bir araya gelip hali öðre-
nince, bizi býrakmayan üç kiþi: 

“Gözünüzle gördünüz mü, kimde ne varmýþ? Allah
Rasûlü’nün sancaðýný çekip ömrünü din-i mübin uðruna har-
cayan gazileri siz boþ mu sanýrsýnýz? Ol gazi size Türklüðünü
de Müslümanlýðýný da gösterdi. Siz de ne olduðunuzu þimdi
bildiniz mi?” dediler. Ötekiler ise baþlarýný eðip cevap ver-
mekten aciz kaldýlar. 

Ayný gece ayný rüyayý ben dahi gördüm. Uyandýðýmda he-
nüz misk ü amber kokusu dimaðýmdaydý. “Essalâtü ves-
selâmü aleyke yâ Rasûlallâh” diye selâm verdikten sonra ken-
di kendime bu rüyayý tabir edip: “Ey koca asil Hayrettin bu
saadet ki sana eriþti. Ýnþaallah yine Cezayir’e dönüp dostlarý-
mýz þad, münafýklarý berbat etmemiz de muhakkaktýr.” dedim.
Kalbimden Cezayir’e gitmeye niyet baðladým. Ama kimseye
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söylemedim. (Barbaros Hayrettin Paþanýn Günlüðü Akdeniz Bizimdi, 8.

Bsk. M. Ertuðrul Düzdað, s. 204-206)

Efendimiz’e “Rüyalarýmýzýn Gülü” dememizin sebebi
O’nun hep gül ile anýlmýþ olmasýndandýr. Aslýnda gül de renk
ve kokusunu O’ndan almýþtýr. O’nun adýna olmayan gül, aslýn-
da gül deðildir. Nitekim ilâhilerimize kadar girmiþtir bu mânâ: 

Ey yolcular ey yolcular, 
Yol Muhammed’in yoludur. 
Her bahçenin gülü kokmaz, 
Gül Muhammed’in gülüdür. 
Ayrýca Þair Necati de: 
Yýlda bir kez gösterür âþýklara didâr gül, 
Sanasýn kim oldý nûr-ý Ahmed-i Muhtâr gül.
sözleriyle bunu teyid etmektedir. 
Bastýðý topraðý göze sürme ve baþa taç yapan sultanlarýn

dilinde de o gül þöyle anlatýlýr: 
N’ola tacým gibi baþýmda götürsem daima, 
Kademi resmini ol Hazret-i þâh-ý Rüsülün, 
Gül-i gülzar-ý nübüvvet o kadem sahibidir! 
Ahmeda durma yüzün sür kademine O Gül’ün. 
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sas),

insanýn olduðu her yerde vardýr ve varlýðýný her vesile ile his-
settirmektedir. “Ýnsanýn olduðu her yer” diyorum; çünkü bütün
insanlar ya ümmet-i icabet (O’nun getirdiði dini kabul etmiþ olan) ya
da ümmet-i davettir (Ýslâm, kendilerine teblið edilecek olan milletler). 

Hem ümmet-i icabet’in hem de ümmet-i davet’in O’nunla
çok yakýn bir münasebeti vardýr veya olmalýdýr. Bu münase-
bet hayatýn her kademesine girmiþtir. 

Kendi döneminden itibaren o hep hem âlem-i þuhudda,
hem âlem-i gayb hem de âlem-i misalde varlýðýný daima gös-
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termiþ ve kendisine tabi olanlarý her dem dest-i himayesine

almýþtýr. Çünkü O, þairin de ifade ettiði gibi: 

Sayesi düþmez yere bir böyle nahl-ý Tûrsûn, 

Mihr-i âlem-gîrsin baþtan ayaða nûrsun! 

O gül-endamýn dudaklarýnýn suyuna bütün çaðlarýn bil-

hassa asrýmýzýn pek ihtiyacý var. Diriliþimiz ancak o ab-ý kev-

ser ile mümkün. Çâk çâk olmuþ sineler o çaðlayanlara hasret.

Kuru dudaklar, ümitsiz bakýþlar, çorak ruhlar onun þebnemler

þeklinde sunduðu bahar yaðmuruyla dirilecek inþallah.

Fuzûlî’nin bu konudaki güzide beytiyle yazýmýza son verelim. 

Suya virsün bað-bân gülzârý zahmet çekmesün, 

Bir gül açýlmaz yüzün tek virse min gülzara su. 

(Dr. Ali Bayram, Yaðmur Dergisi, ‘Rüyalarýmýzýn Gülü’, Sayý: 15, 

Nisan - Mayýs - Haziran, 2002)

Ýstihâre

Sözlükte “hayýrlý olaný isteme” anlamýna gelen istihâre, te-

rim olarak “bir iþ veya davranýþta Allah katýnda hayýrlý olaný ký-

lýnan nafile bir namaz ve dua ile talep etme” mânasýnda kul-

lanýlýr. Ýnsanlarýn, yapmak istedikleri bir iþin kendileri hakkýn-

da iyi veya kötü sonuçlar doðuracaðýný anlamak için fal vb.

uygulamalara çok eskiden beri baþvurduklarý bilinmektedir.

Nitekim Câhiliye Araplarý bir iþe baþlamadan önce, üzerine

“evet” veya “hayýr” yazýlý “ezlâm” denilen fal oklarýyla karar

verirlerdi. Kur’ân-ý Kerîm “þeytan iþi” olarak nitelendirdiði bu

uygulamayý yasaklamýþ (el-Mâide, 5/3, 90), peygamberler dahil

hiç kimsenin gaybý ve dolayýsýyla bir iþin kendisi için hayýrlý

olup olmadýðýný bilemeyeceðini, Allah’ýn dilemesi dýþýnda
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kendisine fayda veya zarar verecek bir güce sahip buluna-
mayacaðýný bildirmiþtir (el-A’râf, 7/188).

Hayr kelimesi ve çeþitli türevleri Kur’ân’da sýkça geçmekle
birlikte ayný kökten türeyen istihâre yer almaz. Ancak insanýn
þer zannettiði bir þeyin hayýr olabileceðini (en-Nûr, 24/11), bir þey
hayýrlý olduðu halde ondan hoþlanmayabileceðini, þer olduðu
halde sevebileceðini (el-Bakara, 2/216), Allah’ýn her türlü noksan-
lýktan münezzeh olup dilediðini yaratarak seçtiðini (el-Kasas,

28/68), her türlü hayrýn O’nun elinde bulunduðunu, her þeye gü-
cünün yettiðini (Âl-i Ýmrân, 3/26), bir iþe giriþirken baþkalarýna da-
nýþmak ve karar verince de Allah’a güvenip dayanmak gerek-
tiðini, böyle yapanlara Allah’ýn yeteceðini (Âl-i Ýmrân, 3/159; et-

Talâk, 65/3) ifade eden âyetler Ýslâm’da istihârenin istinat ettiði te-
mel çerçeveyi oluþturur.

Âlimlerin sünnet veya müstehap saydýklarý istihârenin
meþruiyeti Câbir b. Abdullah’tan rivayet edilen þu hadise da-
yandýrýlmaktadýr: “Resûlullah, Kur’ân’dan bir sûre öðretir gibi
iþlerimizin tamamýnda bize istihâreyi öðretiyor ve þöyle diyor-
du: ‘Biriniz bir þey yapmaya niyet edince farz dýþýnda iki
rek’at namaz kýlsýn ve arkasýndan þu duayý yapsýn: Allahým!
Senden, senin ilim ve kudretinden hayýr beklerim. Senin bü-
yük lütfundan talep ederim. Sen Kâdirsin, benimse gücüm
yetmez, sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilen-
sin. Allahým! Þu benim iþim dinim için, dünyam ve âhiretim
için senin ilminde hayýr diye yer almýþsa onu bana nasip et,
onu kolaylaþtýr ve uðurlu kýl. Eðer þu iþim dinim için, dünya
ve âhiretim için senin ilminde kötü diye yazýlmýþsa onu ben-
den, beni de ondan uzaklaþtýr. Hayýr nerede ise onu nasip et
ve gönlümü ona yönelt!’ Hz. Peygamber sözüne devamla,
“Ýstihâreyi yapan kiþi bu sýrada iþini de söylesin” dedi (Müs-
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ned, III, 344; Buhârî, Deavât, 49, Tevhîd, 10, Teheccüd, 25; Tirmizi, Vitr,

18; Ýbn Mâce, Ýkâme, 188).
Ýstihare duasýnýn, bu niyetle kýlýnacak iki rek’at nafile namaz-

dan sonra okunmasýnýn en uygun usul olacaðý konusunda dört
mezhep görüþ birliði içindedir. Mâlikî ve Þâfiî mezheplerine gö-
re herhangi bir namazdan sonra da söz konusu duanýn okunma-
sý caizdir. Hanbelîler’in dýþýnda kalan üç mezhebe göre istihâre
namazýný kýlmak mümkün deðilse sadece dua ile de yetinilebilir.
Ýstihâre namazý kerahet vakitleri hariç her zaman kýlýnabilir. Bütün
mezheplere göre istihâre namazýnýn en faziletlisi iki rek’at olarak
kýlýnanýdýr.

Ýstihâre duasýnýn namazdan hemen sonra ve kýbleye dö-
nülerek okunmasý, ellerin kaldýrýlmasý ve dua âdabýna riayet
edilmesi, duanýn kabul olma ihtimalini arttýran güzel davranýþ-
lar olarak telakki edilmiþtir. Kiþinin olumlu veya olumsuz bir ka-
rara varamamasý halinde Hanefî, Mâliki ve Þafiî âlimleri, Enes
b. Mâlik’ten gelen bir rivayete dayanarak (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, I,

450) istihârenin yediye kadar tekrarlanabileceðim söylemiþler-
dir. Þafiî ve Mâliki âlimleri, Hz. Peygamber’in bir rahatsýzlýk se-
bebiyle baþkasýný “okuyarak” tedaviye izin vermesi ve bu ve-
sileyle söylediði, “Kardeþine faydalý olmaya gücü yeten bunu
yapsýn” (Müsned, III, 302, 334, 382, 393; Müslim, Selâm, 61-63) sözün-
den hareketle baþkasý adýna istihâre yapmanýn caiz olduðunu
ileri sürerken Mâliki fakîhi Hattâb bu uygulamanýn bir dayana-
ðýnýn bulunmadýðýný belirtmiþtir.

Enes b. Mâlik’ten nakledilen istihâre hadisinin devamýnda
Resûl-i Ekrem, “Sonra kalbine ilk doðan duyguya / düþünceye
bak, ona uygun davranman hayýrlý olur” demiþtir (Münâvî, Feyzu’l-

Kadîr, I, 450). Buna göre istihârenin sonucunda insanýn içine fe-
rahlýk, geniþlik ve iç huzuru gelirse o iþi yapmasý, sýkýntý, huzur-
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suzluk ve darlýk hali doðarsa yapmamasý daha hayýrlý görül-

müþtür.

Ýbnü’l-Hâc el-Abderî, hadislerde ifade edildiði þekliyle

meþru istihârenin bundan ibaret olduðunu, ayrýca bir iþaret al-

mak amacýyla kiþinin veya bir baþkasýnýn onun adýna rüya gör-

mek üzere uyumasýnýn, gün ve kiþi adlarýndan uður çýkarma gi-

bi davranýþlara baþvurmasýnýn bid’at olduðunu belirtir (el-Med-

hal, IV, 37-38). Ýbnü’l-Hâc ayrýca, istihâre ile birlikte istiþare etme-

sinin de sünnete uygun bulunduðunu söyleyerek kiþinin her iki-

sini de ihmal etmemesi gerektiðini kaydeder (el-Medhal, IV, 40).

Bazý kaynaklarda rüyada beyaz veya yeþil görülmesinin o iþin

hayýrlý olduðuna, siyah veya kýrmýzý görülmesinin þer olduðuna

delâlet ettiðine dair nakledilen görüþler (Ýbn Âbidîn, II, 27) þahsî

tecrübelere dayanmakta, dolayýsýyla dinî bir mahiyeti bulunma-

maktadýr (Semîr Karanî Muhammed Rýzk, s. 42-43). Þîa kaynaklarýnda

bunun yanýnda tavsiye edilen diðer bazý istihâreler ve uzun

dualar da ayný þekilde tecrübî ve örfî telakkileri yansýtan uygu-

lamalardýr. Yapýlmasý istenen iþin hayýrlý olmasý için dua ettikten

sonra kapalý haldeki mushaf açýldýðýnda sað sayfadaki âyetler

rahmet âyetleri veya iyiliði emreden âyetlerden ise niyet edilen

iþin hayýrlý olacaðýna, azap âyetleri yahut kötülükten sakýndýran

âyetler ise hayýrlý olmayacaðýna iþaret sayýlmasý, Hâfýz-ý

Þîrâzî’nin Dîvâný ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’si-

nin de bu maksatla kullanýlmasý, Fatiha süresiyle Kadr sûresi

okunduktan sonra istihâre duasý yapýlarak tesbihin bir yerinden

tutulmasý ve niyete göre tek veya çift gelmesinin o iþin hayýrlý

olup olmadýðýna iþaret sayýlmasý, iki rek’at namaz kýlýp 100 de-

fa, “Allah’ýn rahmetiyle afiyet içinde hayýrlýsýný diliyorum” dedik-

ten sonra üzerine “yap” ve “yapma” yazýlan kâðýtlarýn belli bir
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usule göre çekilmesi bunlardan bazý örneklerdir (Muhammed Ba-

kýr el-Meclisî, s. 63 vd.; Muhsin el-Emîn, I, 221-231).
Ýstihâre, kiþinin gerekli bütün çabayý sarfedip araþtýrma

ve istiþarelerini tamamladýktan sonra hakkýnda hayýrlýsýný tak-
dir etmesi için Allah’a dua etme, kulluk þuurunu canlý tutma ve
ortaya çýkacak sonuca rýzâ göstererek ruh saðlýðýný koruma
gibi çok amaçlý metafizik bir olaydýr. Bu sebeple de iyi veya
kötü olduðu açýk þekilde bilinen bir þeyi yapýp yapmama ko-
nusunda deðil, gerek dünyevî gerek uhrevî bakýmdan kiþi
hakkýnda hayýrlý olup olmayacaðý kestirilemeyen iþlerde söz
konusu olabilir. Dinen iyi ve hayýrlý olduðu bilinen iþlerin za-
maný, þekli vb. hususunda da istihâre yapýlabilir. Ýnsan gele-
ceði bilemediðinden bir þeyi ilk bakýþta iyi zannetse de onun
sonucundan emin olamaz. Bu sebeple bir iþ yapacaðý ve ile-
riye yönelik önemli bir karar vereceði zaman istihâre yoluyla
her þeyi bilen Allah’ýn kýlavuzluðuna ve yönlendirmesine baþ-
vurmasý, O’ndan yardým istemesi, kiþinin davranýþlarýndaki
sorumluluðunu kaldýrmamakla birlikte onda bir güven hissi
doðuracaðý ve takdire rýzâ göstermesini saðlayacaðýndan
önem taþýmaktadýr. Dolayýsýyla istihârenin dinî öðretideki ka-
der, tevekkül ve sabýr anlayýþýyla yakýn ilgisi bulunur.

Hz. Peygamber’in tavsiyesi doðrultusunda istihâre eski-
den beri Ýslâm dünyasýnda âdet olmuþ ve önemli önemsiz
birçok hususta günlük hayatýn bir parçasý haline gelmiþtir.
Kumandanlar sefere çýkmadan, sultanlar veliahtlarýný belirle-
meden önce istihâre yapar ve bunun sonucuna genellikle
uyarlardý. Evlilik öncesinde ve çocuklarýn isimlerinin konma-
sý esnasýnda da istihâre yapmak âdet olmuþtur. Ayrýca birta-
kým tartýþmalý dinî meselelerde fetva verirken bazý âlimler
ulaþtýklarý sonucu istihâreyle destekleme yoluna gitmiþlerdir
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(meselâ bk. Ýbnü’s-Salâh, I, 293, 396; II, 434, 484, 485, 507). (Türkiye Di-

yanet Vakfý Ýslam Ansiklopedisi, Salim Öðüt, ‘Ýstihâre’, Ýstanbul, 2001)

Netice itibariyle; her hangi bir iþe teþebbüs ederken, o
iþin meþru olup olmamasýna, yani dinin o iþin yapýlmasýna ce-
vaz verip vermediðine bakýlmalýdýr. Daha sonra mevzu ehil ki-
þilerle istiþare edilir. Eðer din cevaz vermiyorsa o mevzuda is-
tihâre yapýlamayacaðý gibi istiþare de yapýlmaz. Bir mü’min
hususi mânada kendi þahsi bir meselesi için gerekli olan isti-
þareyi yaptýktan sonra istiþare neticesinde bir fikir birliðine va-
rýlamamýþsa o zaman istihâre edilerek Allah tarafýndan mev-
hibe olarak verilen ilhamlara göre fert karar verir ve ona göre
hareket eder.

Ýstihâre Allah’tan hayýr talep etmek mânasýna gelmesine
raðmen, bir mü’min tereddütte kaldýðý iki meþru iþten hangi-
sinin hakkýnda daha hayýrlý olduðunu kalbine ilham etmesi
için iki rekat namaz kýlarak Cenab-ý Hakk’a yalvarýr. Mümin,
bu iki meseleden hangisi kalbinde bir ferahlýk býrakýrsa, onu
Allah’ýn bir iþareti olarak kabul eder ve ona göre hareket eder.
Ýstiharenin özü budur, fakat insanlar bunu daha sonradan rü-
yalara dökmüþtür. Rüya, bilhassa ahir zamanda mümin için
en sadýk tablodur. Ancak istihârenin rüya ile alakasý yoktur.
Efendimiz’den böyle bir þey rivayet edilmemektedir. Böyle bir
mevzu, tenkid edilir veya edilmez, ama þu bir gerçektir ki,
böyle yapýlarak sünnet yerinden kaydýrýlmýþ olmaktadýr. 

Evet, istihârede kalbe gelen þey esas iken, günümüzde
artýk bu mesele, rüyalara götürülmek sûretiyle yerinden
kaydýrýlmýþtýr. Bununla birlikte þunu da ifade etmek gerekir ki,
bir mümin rüyasýnda da bu türlü mesaj ve ihtarlar alabilir. An-
cak bunlar objektif deðildir. Kiþi, Kitap ve Sünnet’e muhalif ol-
madýktan sonra, isterse onlarla amel edebilir, ama bu, baþka-
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larýný baðlayýcý deðildir. Bu, þahsýna ait meselelerde sadece

o kiþiyi baðlar ve esasen bu da bir istihâredir.

Rüya Tabir Etme ile Meþhur Âlimler

Rüya, insanlarýn devamlý olarak ilgisini çekegeldiði, 4000

yýl öncesine ait rüya yorumlarýnýn tespit edilebildiði, ilk yazýlý

belgeler arasýnda rüya tabiri kitaplarýnýn da bulunduðu, elde

bulunan en eski rüya tabiri kitabýnýn M. Ö. 2000-1800 yýllarýna

ait olduðu ve halen Ýngiltere’de British Museum’da bulundu-

ðu araþtýrmalar sonucu ortaya konulmuþtur.

Baþlangýçtan günümüze kadar birçok tabir kitabý yazýl-

mýþtýr, halen de yazýlmaktadýr. Bu tabir kitaplarýnýn hepsine

ulaþabilmek, onlar hakkýnda tanýtýcý bilgiler vermek hem çok

uzun, hem de çok yorucu bir iþtir. Biz burada Müslüman ta-

birciler üzerinde durmak istiyoruz. Ýslamiyet’ten sonra Müslü-

manlardan pek çok âlim tabirnâme yazmýþtýr. Biz elliden faz-

lasýný tespit edebildik. Araþtýrmayý geniþlettiðimizde bu raka-

mýn daha da artacaðýný umuyoruz.

Ýbn Gannâm tabircileri on beþ tabakaya ayýrmýþtýr. Genel

olarak tabircileri belirtmesi açýsýndan bu tabakalarý vermeyi

uygun buluyoruz.

Birinci Tabaka; peygamberlerdir. Hz. Ýbrahim, Hz. Yûsuf,

Hz. Danyal, Hz. Zü’l-Karneyn ve Hz. Muhammed (sallallâhu

aleyhi ve sellem) bunlardandýr.

Ýkinci Tabaka; Ashabý kirâmdýr. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer,

Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdullah b. Abbas, Hz. Abdullah b.

Amr Ýbnu’l-Âs, Hz. Abdullah b. Selam, Hz. Ebû Zerri’l-Ðýfârî,

Hz. Enes b. Mâlik, Hz. Huzeyfe b. el-Yemân, müminlerin ana-
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sý Hz. Âiþe ve kýz kardeþi Hz. Esmâ (Rýdvânullahi teâlâ aleyhim ec-

maîn) bunlardandýr.

Üçüncü Tabaka; Tâbiûndur. Saîd b. el-Müseyyeb, Hasan

Basrî, Ata b. Rebâh, Þa’bî, Zührî, Ýbrahim en-Nehaî, Ömer b.

Abdulazîz, Katâde, Mücâhid, Ýbn Cübeyr, Tavus, Sâbit b. Es-

lem el-Bünânî, (gafarallâhu lehum) bunlardandýr.

Dördüncü Tabaka; Tâbiûn’un fakihleridir. Eþ-Þâfiî, Ebû

Sevr, El-Evzâî, Süfyânü’s-Sevrî, El-Kâdi Ebû Yûsuf, Ýbn Ebî

Leylâ, Ahmed b. Hanbel, Ýbn Râheveyh, El-Buveytî, Mansûr

b. el-Mu’temir, Abdullah b. el-Mübârek, (gafarallâhu lehum) bun-

lardandýr.

Beþinci Tabaka; zâhidlerdir. Muhammed b. Vâsi’, Temîm

ed-Dârî, Þakîk Belhî, Mâlik b. Dînâr, Süleyman b. Tarhan et-

Teymî, Mansûr b. Ammâr, Muhammed b. Semmâk, Yahya b.

Muâz, Ahmed b. Harb, (gafarallâhu lehum) bunlardandýr.

Altýncý Tabaka; konuyla ilgili eser yazanlardýr. Muham-

med b. Sîrîn, Ýbrahim b. Abdullah el-Kirmânî, Abdullah b.

Müslim b. Kuteybe, Ebû Halef Ahmed, Muhammed b.

Hammâd, Râzî el-Habbâz, Hasan b. Huseyn, Artâmîdurs el-

Yunânî bunlardandýr.

Yedinci Tabaka; felsefecilerdir. Eflâtun, Horâyis, Aristota-

les, Batlamyûs, Ya’kûb b. Ýshak el-Kindî, Ebû Zeyd el-Belhî

bunlardandýr.

Sekizinci Tabaka; tabiblerdir. Kâlînûs, Bukrât, Tahtîþû,

Muhammed b. Zekeriyyâ bunlardandýr.

Dokuzuncu Tabaka; Yahûdîlerdir. Ýbn Ahtab, Ka’b b. el-

Eþref, Musa b. Yakub bunlardandýr.

Onuncu Tabaka; Hýristiyanlardýr. Huneyn b. Ýshak el-Mü-

tercim, Ebû Muhalled, Zeynu’t-Taberî bunlardandýr.
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On birinci Tabaka; Mecûsîlerdir. Hürmüz b. Ardýþir, Biz

Cemher b. Muhkân, Ânuþirvân, Keþmird, Câmâsib bunlar-

dandýr.

On ikinci Tabaka; Araplarýn Müþrikleridir. Ebû Cehil b.

Hiþâm, Abdulah b. Ubeyy, Nevfel b. Abdullah, Ömer b. Ah-

med el-Abduvvî, Ýbnu’z-Za’berî, Ebû Tâlib, Ebû’l-Âs bunlar-

dandýr.

On üçüncü Tabaka; Kâhinlerdir. Satîh, Þýk, el-Hazrecî,

Ûshâ, Kattâtî, Ebû Zirâde bunlardandýr.

Görüldüðü gibi Ýbni Gannâm tabircileri, peygamberler,

sahabiler, tabiler, fakirler, zâhidler, eser sahipleri, felsefeciler,

tabibler, Yahudiler, Hýristiyanlar, Mecûsîler, Arap müþrikler ve

kâhinler olmak üzere gruplara ayýrmýþtýr. (Ýbn Gannâm, Tabîru’r-

Rü’yâ, s. 10A-11B.)” (Kur’ân-ý Kerim’de Rüya Kavramý, Bünyamin Açýkalýn,

Yüksek Lisans Tezi, s, 52-54, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü, Ýstanbul, 1996)

Muhammed b. Sîrîn

Yazdýðý kitap elimize kadar ulaþmasý bakýmýndan Ýbni

Sîrîn’in tabirciler arasýndaki yeri önemlidir. 

Muhammed b. Sîrîn, Hz. Osman’ýn halife olmasýndan iki

sene önce doðdu. Muhammed b. Sîrîn, tâbiînden, yâni Pey-

gamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashâb-ý kirâmý-

ný gören büyüklerdendir. Meþhur hadis, fýkýh, tefsir âlimi ve

rüya tabircisidir. Tam adý Ebû bekr Muhammed b. Sîrîn’dir.

Babasý, ashâb-ý kirâmdan Enes bin Mâlik’in âzâdlý kölesidir.

Aslen Basralý olan Ýbn-i Sîrîn, 653 (H. 33) senesinde doðmuþ,

729 (H. 110) senesinde de vefât etmiþtir.
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Güzel bir terbiyeyle yetiþtirilip büyütülen Ýbn Sîrîn,

ashâb-ý kirâmdan otuz kiþiyle görüþmüþtür. Onlarýn sohbe-

tinde bulunarak Hz. Âiþe, Enes b. Mâlik, Zeyd b. Sâbit, Ebû

Hureyre, Abdullah b. Abbâs, Ebû Saîd el-Hudrî ve Ebû’d-

Derdâ (radýyallahü anhüm) gibi büyüklerden hadis-i þerif

rivâyet etmiþtir. Hadis ilminde imamlýk (300.000’den fazla hadis-

i þerifi ezbere bilen âlim) derecesine yükseldi. Tâbiînin büyükle-

rinden Hasan-ý Basrî ile görüþüp onun sohbetinde bulun-

muþtur. Ondan da Kûfe’nin en büyük âlimlerinden Þâ'bî,

Katâde, Mâlik b. Dînâr ve Mukâtil b. Süleymân gibi âlimler

hadis-i þerif rivâyet etmiþtir. Tefsir ilminde Abdullah b.

Abbâs’ýn talebelerinden olup, müfessirlerin yâni tefsir âlim-

lerinin ikinci tabakasýna mensuptur. Fýkýh ilminde de büyük

iktidar sahibi olup müçtehiddir. Zamanýndaki ve kendinden

sonraki âlimler onu birçok yönden medh etmiþlerdir. (Buhârî,

et-Târîhu’l-Kebîr, I/90-92; Ýbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VII/280-281;

Zehebî, Siyer-u A’lâmi’n-Nübelâ, IV, 660-622)

Ýbn Sîrîn, rüya tabir ederdi. Rüya tabirine dâir “Tabiru’r-

Rüyâ” ve “Müntehabu’l-Kelam” isimli kitaplarý vardýr. (Bkz.:

Ýslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfý, XX/359)

Ýbn Sîrîn Hazretleri’nin birkaç rüya tabirini buraya almak is-

tiyoruz: Ýbn Sîrîn, rüyalarý nefsânî, þeytânî ve Rahmânî diye ký-

sýmlara ayýrmýþtýr. Rüyasýnýn tesirinde kalanlara “aldýrma” der,

“Sen uyanýk iken Allah Teâlâ’nýn emirlerini yapmaya bak.” tav-

siyesinde bulunurdu.

Biri rüyasýnda erkeklerin ve kadýnlarýn aðýzlarýný ve edep

yerlerini mühürlediðini söyler. Ýbn Sîrîn güler ve “hâdise açýk.”

der, “Sen Ramazan-ý Þerif’te müezzinlik yapmýþ olmalýsýn.”
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Rüyasýnda domuzlarýn boynuna inci takan birine “Sen sa-

man pazarýnda altýn satýyorsun.” buyurur. “Bundan böyle ehil

olmayan kimselere hikmet öðretmeye kalkýþma!”

Adamýn biri telaþla gelir ve “Rüyamda bir kuþun mescidden

güzel bir taþý alýp gittiðini gördüm.” der. Ýbn Sîrîn ayaða kalkar ve

“Öyleyse kalkýn gidelim.” der, “Hasan-ý Basrî vefat etmiþ olmalý!”

Bir gün Ýmam-ý Âzam Hazretleri Ýbn Sîrîn’e gelir. “Rüyam-

da Azrail Aleyhisselâm’ý gördüm” der, “Canýmý ne zaman ala-

caksýn?” diye sordum. Bana beþ parmaðýný gösterdi. Beþ de

ne? Söyleyin, ay mý, yýl mý, dakika mý?”

Ýbn Sîrîn gülerek, “Sen de biliyorsun.” der, “Beþ þey var ki

onu kimse bilemez. Ölüm de bunlardan biridir. Azrail Âleyhis-

selâm sana onu hatýrlatmýþ olmalý.”

Ýbn Sîrîn de ölümden ve hesap gününden çok korkardý. Söz

kabirden ve kefenden açýldýðýnda yüzü kireç gibi olur ve kaska-

tý kesilirdi. Ýþte bu hususiyetlere sahip Ýbn Sîrîn, Hasan-ý Basrî gi-

bi bir zirveyle ayný kubbe altýnda yatmakla þereflenmiþtir.

Ýmam Nablûsî

Meþhur Osmanlý âlimi ve kerâmetler sahibi bir velî olan

Nablûsî’nin ismi, Abdülganî bin Ýsmâil bin Abdülganî en-Nab-

lusî ed-Dýmeþkî’dir. 1640 (H. 1050) senesinde Þam’da doð-

muþ, 1731 (H. 1143) senesinde yine Þam’da vefat etmiþtir.

Abdülganî Nablûsî’nin annesi ona hâmile iken, babasý

Ýsmâil b. Abdülganî Ýstanbul’a gitmiþti. O zaman, Þam’da

bulunan evliyadan Þeyh Mahmûd adýnda bir zât, Ýsmâil b.

Abdülganî’nin hanýmýna bir dirhem gümüþ hediye gönderip,

bir erkek çocuðu olacaðýný müjdeledi ve “Bu çocuðun ismi-
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ni Abdülganî koysun. Çünkü o, Allah Teâlâ’nýn ihsânýna ve

iltifâtýna kavuþacaktýr.” diye haber verdi.

Þeyh Mahmûd, bu çocuðun doðumundan önce vefât et-

ti. Doðduktan sonra, ona bu zâtýn söylediði isim kondu. Ba-

basý, küçük yaþta iken ona Kur’ân-ý Kerim’i okutup öðretti.

1652 senesinde babasý vefât etti. On iki yaþýnda yetim kaldý.

Ýlim tahsîline ara vermedi. Fýkýh ve usûl-i fýkýh ilimlerini; Hanefî

âlimi Þeyh Ahmed’den; nahiv, meânî, beyân ve sarf ilimlerini,

Þam’da Þeyh Mahmûd’dan; hadis ve ona âit ýstýlahlarý, Han-

belî mezhebi âlimlerinden Þeyh Abdülbâki’den; tefsîr ve nah-

vi, Þeyh Mahmûd el-Mehâsinî’den okudu. 

Abdülganî Nablûsî, 1664 senesinde Ýstanbul’a gelip, bir

müddet burada kaldý ve ders okuttu. 25 yaþlarýnda iken Bað-

dat’a gittiði ve orada da kaldýðý kaynaklarda zikredilmektedir.

Daha bu yaþlarýnda, tasavvufta yüksek derecelere kavuþma-

sý, onu çok meþhur etti. Zamanýnýn meþhur evliyâsýný tanýmak

ve sohbetlerinde bulunmak, bir de önceki evliyânýn kabirleri

ile mukaddes makamlarý bulup ziyaret etmek niyeti üzerine

birçok yerlere gidip, bilhassa kendi memleketi dâhilinde se-

yahatler yaptý. 1688 senesinde Bikâ’ya, bir sene sonra Lüb-

nan’a, Kudüs’e ve Halîlurrahmân’a, 1693 senesinde Mýsýr’a,

1696’da Hicaz’a ve 1700 senesinde Trablus’a gitti. 1702 se-

nesinde yeniden Þam’a gelerek, eski yeri olan Sâlihiyye’ye

yerleþti. Bu ziyâretlerini ve seyahatlerini kitap hâlinde yazdý.

Nablûsî, 1707 senesinde, Þam’daki Selimiyye Câmi-i Þe-

rifi’nde, Þeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri’nin meza-

rý yanýnda, Beydâvî Tefsiri’ni okutmaya baþlamýþtý. O, kendi-

sini güzel ahlâk, beðenilen sýfatlar ve huylar ile süslemiþti.

Herkese iyilik etmek için elinden geleni yapardý. Torunlarýn-
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dan Kemâlüddîn Muhammed el-Gazzî el-Âmirî, tercüme-i
hâlini anlatan müstakil bir kitap yazmýþtýr.

Ömrü ilim öðrenmek, öðretmek, kitap yazmak, insanlarý
irþad edip doðru yolu göstermek ve ibadetle geçmiþtir. 1143
senesinin Þâban ayýnýn on altýsýnda vefât etmiþtir.

Yûsuf en-Nebhânî, Câmiu Kerâmâti’l-Evliyâ adýndaki ese-
rinde þöyle der: “Abdülganî Nablûsî Hazretleri, Hanefî mez-
hebi âlimlerinin büyüklerinden, mârifet sahibi evliyânýn meþ-
hurlarýndandýr. Harika ve kerâmetler sahibidir. Sayýlamaya-
cak kadar çok kitap yazmasý en büyük kerâmetidir. Eserleri-
nin hepsi de deðerli ve güzeldir.”

Abdülganî Nablûsî Hazretleri Ýslâm âleminde en çok kitap
yazanlardandýr. Kitaplarýndan yüz seksenden ziyâdesinin is-
mi, Kâmûs-ül-A’lâm’ýn dördüncü cildinin 3081-3083’üncü sa-
hifelerinde, Silkü’d-Dürer, Câmiu Kerâmât, Esmâü’l-Müellifîn
ve Îzâhu’l-Meknûn kitaplarýnda yazýlýdýr. Rüya tabirlerine dair
olan “Ta’tîru’l-Enâm fî Ta’bîri’l-Menâm”, adlý eseri en meþhur
olmuþ olan eserlerindendir. (Ömer Rýza Kehhâle, Mu’cemu’l-Müel-

lifîn, V/271; Ziriklî, el-A’lâm, IV/32)

Muhyiddîn Ýbn Arabî

Muhyiddin Arabî, 1165 yýlýnda Ýspanya’da doðmuþ, 1240
yýlýnda Þam’da vefât etmiþtir.

Ýslâm mütefekkir ve mutasavvýfý olan Ýbn Arabî 8 yaþýnda
Ýsbiliye’ye (Sevilla) gelerek mükemmel üstü bir tahsil yapmýþtýr.
29 yaþýnda Tunus’a gelmiþ, Fas’ta yasamýþ, Tunus’tan, Mý-
sýr’a, Filistin’e ve Hicaz’a gitmiþ ve hacc etmiþtir. 1204’te
Konya’ya gelmiþ ve Selçuklu Sultan I. Keyhüsrev tarafýndan
büyük saygýyla karþýlanmýþtýr. Müstakbel Sultan Keykavus’a
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hoca olmuþtur. 1230’da Anadolu’yu býrakarak Þam’a yerleþ-
miþtir. Orada 75 yasýnda vefat etmiþtir. Türbesinin bugünkü
þeklini 1516’da Yavuz Sultan Selim yaptýrmýþtýr.

Mâlikî mezhebinden olan Muhyiddin Arâbî, vahdet-i vü-
cud inancýnýn mutlak kurucusu ve savunucusu olarak Ýslâm
ve Türk tasavvufuna derinden tesir etmiþtir. Genç çaðdaþý
Mevlânâ üzerinde de büyük etkisi vardýr. Kendisi, Fusûsu’l-
Hikem isimli eserini, rüyasýnda Efendimiz’den aldýðý iþâret
üzerine yazmýþtýr. Rüya ile alâkalý Tabirnâme’si vardýr.

Rüyalar Üzerine Son Bir Deðerlendirme  

“Rüyalar, gözün, âlemi þehâdete kapanmasýyla nazarýmý-
za arz edilen berzahla alâkalý tablolardan ibarettir. Ýstikbâli-
miz adýna bize mesajlar sunan ve bize açýkça geleceðimizi
anlatan rüyalarýn hepsi de birer berzahî tablodur. Rüyalarda
bir kýsým eþya ve hâdiseler temessül eder ve nazarýmýza arz
edilir. Bu arz ediliþ bazen semboller hâlinde, bazen de gayet
açýk ve net olur. 

Biz rüyalarý, âhiret âleminden, berzah âleminden ve kabir
âleminden, þehâdet âlemi sahiline gelen birer sýzýntý hâlinde
görürüz. Ancak rüyalar, daha önce de söylediðimiz gibi
“misâl âlemi”ne baðlýdýrlar. “Âyân-ý sâbite” dediðimiz hakikat-
ler, bize daha yakýn olan berzah ve misâl âlemine akseder.
Biz de, rüyalar vasýtasýyla o âleme akseden sembolleri müþa-
hede ederiz. Âhiret yurdu adýna vereceðimiz kararlara mater-
yal olmasý açýsýndan, misâl âleminin bilinmesi çok önemlidir.
Zira misâl âlemi bizi âhiret âlemine baðlayan bir baðdýr. Göz-
lerimiz kapalýdýr; ama biz yine de bir þeyler görürüz. Kulaðý-
mýz kapalýdýr; ama bir þeyler duyarýz. Ayný þekilde ellerimiz tu-
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tar, ayaklarýmýz yürür. Bazen üzerimizden seneler geçer, ba-
zen asýrlar öncesine misafir olur, bazen de rüyalar vasýtasýyla
tâ asýrlar sonrasýna seyahat ederiz.

Sýk sýk girip ikliminde dolaþtýðýmýz rüyalarda, yer yer kor-
kar ve endiþe duyarýz, zaman zaman içimiz inþirahla dolar;
velhasýl hayata ait her þeyi rüyada yaþarýz. Hatta þehâdet âle-
minde görmemiz mümkün olmayan menzilleri, manzaralarý
hep rüyalarda müþahede ederiz. Rüyalarla bir kere daha an-
larýz ki, bu âlemle berzah, berzahla da diðer âlemler arasýn-
da ince bir perde var, öyle ki dikkatle ve düþünerek bakýldý-
ðýnda bir sonraki âlem görülebilir.

Rüyalar, bize misâl âlemi hakkýnda fikir verdiði gibi ayný
zamanda, meleklerin, rûhânîlerin, sâlih amel ve güzel davra-
nýþlarýn temessülü hakkýnda da bir þeyler anlatmaktadýr.” (M.

Fethullah Gülen, Varlýðýn Metafizik Boyutu 1/133-135)

Þimdi de rüya hakikatinin Kur’ân-ý Kerim’de nasýl ele alýn-
dýðýný ve Kur’ân-ý Kerim’de anlatýlan rüyalarý inceleyelim.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

KUR’ÂN-I KERÝM’DE RÜYA



Ya Rabbî! Sen bana iktidar ve hâkimiyet verdin. Kutsal metinleri ve
rüyalarý yorumlama ilmini öðrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada
da, âhirette de mevlâm, yardýmcým Sensin. Sana tam itaat içinde bir kul
olarak canýmý al ve beni hayýrlý ve dürüst insanlar arasýna dâhil eyle!

(Yûsuf, 12/101) 



GÝRÝÞ

Kur’ân-ý Kerim, insana hem bu dünya hem de öte dün-

ya saadeti vaad eden Ýlâhî kanunlar mecmuasýdýr. Bu mec-

mua içerisinde insaný ilgilendiren her bir konu önemine gö-

re yer almýþtýr. Ýþte rüya konusu da insanlarý ilgilendiren ve

Kur’ân-ý Kerim’de hiç de küçümsenmeyecek kadar yer tutan

bir konudur.

Kur’ân-ý Kerim’de rüya ile alâkalý olarak Efendimiz’in (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Ýbrahim’in (aleyhisselâm) ve Hz.

Yûsuf’un (aleyhisselâm) rüyalarýna ek olarak Mýsýr hükümdarýnýn

gördüðü rüyalardan ve rüya tabiri ilmiyle alâkalý ilimden bah-

sedilmektedir. 

Kur’ân-ý Kerim’de yedi yerde “rüya” kelimesi, bunun dý-

þýnda altý yerde de rüya anlamýna gelen “ahlâm”, “menâm” ve

“ehâdîs” kelimeleri geçmektedir. Öncelikle bu kelimelerin

Kur’ân-ý Kerim’de nerelerde ve nasýl geçtiðine bakalým:
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“O vakit Allah sana müþrik askerlerini rüyanda az göster-

miþti. Eðer onlarý çok gösterseydi paniðe kapýlýr, emir ve

kumanda konusunda ihtilâfa düþerdiniz. Fakat Allah sizi

bundan kurtardý. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini

pek iyi bilir.” (Enfâl, 8/43)

***

“Bir zaman Yûsuf babasýna, ‘Babacýðým!’ dedi. ‘Ben rü-

yamda on bir yýldýzýn, Güneþ ve Ay’ýn bana secde ettikle-

rini gördüm.’” (Yûsuf, 12/4)

***

“‘Evladým!’ dedi babasý, ‘Sakýn bu rüyaný kardeþlerine an-

latma. Sonra seni kýskandýklarýndan sana tuzak kurarlar.

Çünkü Þeytan, insanýn besbelli düþmanýdýr.’” (Yûsuf, 12/5)

***

“Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmiþti. Onlar-

dan biri: ‘Ben rüyamda, kendimi þarap yapmak için üzüm sý-

karken gördüm.’ Öbürü de, ‘Ben de baþýmýn üstünde ek-

mek taþýdýðýmý ve bu ekmeði kuþlarýn gagaladýðýný gördüm.

Ne olur, bu rüyamýzýn tabirini bildir, doðrusu biz seni iyi in-

sanlardan biri olarak görüyoruz.’ dediler.” (Yûsuf, 12/36)

***

“(Günün birinde) hükümdar gördüðü bir rüyayý anlatýp de-

di ki: ‘Ben yedi semiz inek gördüm, bunlarý yedi zayýf inek

yiyordu. Bir de yedi yeþil baþak ile yedi kuru baþak gör-

düm. Ey efendiler: Siz rüya tabir ediyorsanýz, benim bu

rüyamý da halledin!’” (Yûsuf, 12/43)

***

“O kâhinler ‘Bu gördükleriniz karýþýk düþlerdir. Biz böyle ka-

rýþýk düþlerin yorumunu bilemeyiz.’ dediler.” (Yûsuf, 12/44)

***

“Hapishaneye gidip: ‘Yûsuf! Sözü doðru ve isabetli olan

aziz dostum! Þu müþkil rüya hakkýnda bize bir çözüm bil-
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dir lütfen.’ ‘Yedi semiz ineði yiyen yedi zayýf inek ile yedi

yeþil baþak ile yedi kuru baþaðýn anlamý ne olabilir? Ümid

ederim ki isabetli yorumunu öðrenip ilgili insanlara aktarý-

rým, böylece onlar da doðruyu öðrenir ve senin kýymetini

bilirler.’” (Yûsuf, 12/46)

***
“Annesi ile babasýný tahtýna oturttu. Hepsi onun önünde
saygý ile eðildiler. Yûsuf, ‘Babacýðým!’ dedi, ‘Ýþte küçükken
gördüðüm rüyanýn tabiri! Rabb’im o rüyayý gerçekleþtirdi.
O, bana nice ihsanlarda bulundu: Beni zindandan kurtardý
ve nihayet, Þeytan benimle kardeþlerimin arasýný bozduk-
tan sonra sizi çölden getirip bana kavuþturmakla da beni
ihsanýna mazhar etti. Gerçekten Rabb’im dilediði kimse
hakkýnda Latîf’tir (dilediði hususlarý çok güzel, pek ince bir

tarzda gerçekleþtirir). Þüphesiz O Alîm’dir, Hakîm’dir (her þe-

yi hakkýyla bilen, tam hikmet sahibidir).’” (Yûsuf, 12/100)

***
“Ya Rabbî! Sen bana iktidar ve hâkimiyet verdin. Kutsal
metinleri ve rüyalarý yorumlama ilmini öðrettin. Ey gökleri
ve yeri yaratan! Dünyada da, âhirette de mevlâm, yardým-
cým Sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canýmý al
ve beni hayýrlý ve dürüst insanlar arasýna dâhil eyle!”
(Yûsuf, 12/101) 

***
“(Kur’ân’ý kime mal edecekleri konusunda þaþýrýp kaldýlar,

cevaplarý kendilerini bile tatmin etmeyip durmadan fikir de-

ðiþtirdiler.) ‘Hayýr!’ dediler, ‘bu adðâsu ahlâm; karýþýk karý-
þýk rüyalar.’ ‘Yok yok, böyle deðil, anlaþýlan onu kendisi
uydurmuþ!’ ‘Hayýr! Bu da deðil, galiba o bir þair!’, ‘Öyley-
se önceki peygamberlere verilen mûcizeler kabilinden is-
tediðimiz mûcizeyi bize göstersin!’” (Enbiyâ, 21/5)

***
“Çocuk büyüyüp yanýnda koþacak çaða eriþince bir gün
ona: ‘Evladým!’ dedi, ‘ben rüyamda seni boðazlamaya gi-
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riþtiðimi görüyorum, nasýl yaparýz bu iþi, sen ne dersin bu

iþe!’ Oðlu, ‘Babacýðým!’ dedi, ‘hiç düþünüp çekinme, sana

Allah tarafýndan ne emrediliyorsa onu yap. Allah’ýn izniyle

benim de sabýrlý, dayanýklý biri olduðumu göreceksin!’”

(Sâffât, 37/102)

***

“Biz de ona: ‘Ýbrahim! Rüyanýn gereðini yerine getirdin

(onu kurban etmekten seni muaf tuttuk).’ deyince (onlarý bü-

yük bir sevinç kapladý). Biz iyileri iþte böyle ödüllendiririz!”

(Sâffât, 37/105)

***

“Allah, elçisinin rüyasýný elbette doðru çýkaracaktýr. Ýnþal-

lah siz kiminiz baþýný týraþ ettirmiþ, kiminiz saçlarýný kýsalt-

mýþ olarak, Mescid-i Haram’a korkmaksýzýn tam bir gü-

venlik içinde gireceksiniz. Ama Allah sizin bilemediðiniz

þeyleri bildiðinden ondan önce, yakýn bir zafer nasib etti.”

(Fetih, 48/27)

Kur’ân-ý Kerim’de rüya ile alâkalý on üç yerde geçen bu
ifadeler, sonuç itibarý ile görülmüþ þu rüyalarý anlatmaktadýr:

1- Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm), oðlu Hz. Ýsmail’i (aleyhisselâm)

rüyada kurban etme emri almýþ ve bu rüyayý uygulamaya te-
þebbüs etmiþtir. 

2- Hz. Yûsuf (aleyhisselâm), rüyasýnda on bir yýldýzla, Güneþ
ve Ay’ýn kendisine secde ettiðini görmüþtür. 

3- Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) hapishanedeki iki arkadaþý-
nýn ve Mýsýr hükümdarýnýn gördükleri rüyalardan bahsedil-
mektedir.

4- Kur’ân-ý Kerim’de Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) görmüþ olduðu rüyalardan söz edilmektedir.
Þimdi bu rüyalarý teker teker ele alýp, her biri hakkýnda ya-

pýlmýþ en güzel yorumlarý mütalaa edelim: 
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Hz. Ýbrahim’in (aleyhisselâm) Rüyasý

Hz. Ýbrahim’in (aleyhisselâm) gördüðü rüya, insan psikolo-

jisi adýna çok önem arz eden ve anlayabilmemiz için Hz. Ýb-

rahim (aleyhisselâm) ve Ýsmail’in (aleyhisselâm) ruh yapýlarýna

çok iyi vâkýf olmamýzý gerektiren bir rüyadýr. Bu yüzden Hz.

Ýbrahim’in (aleyhisselâm) rüyasýný öncelikle Seyyid Kutub’un

mütalaalarý çerçevesinde deðerlendirmek uygun olacaktýr.

Çünkü Kur’ân-ý Kerim tefsirleri içinde Seyyid Kutub’un yaz-

dýðý “Fî Zilâli’l-Kur’ân” adlý eser, Kur’ân-ý Kerim’de anlatýlan

olaylarý psikolojik ve sosyolojik açýdan deðerlendiren eser-

lerin en kapsamlý ve etkili olanýdýr. Biz de bu sebeple âyet-

lerin açýklanmasýnda Seyyid Kutub’un yorumunu tercih ettik.

Þimdi sözü, önce ilgili âyetleri aktarýp sonra da tahlillerini

yapan Kutub’a býrakalým:

(Ýbrahim þöyle demiþti:) “Rabb’im bana iyilerden olacak bir

çocuk ver.” “Biz ona yumuþak huylu bir erkek çocuk müj-

deledik.” “Çocuk onun yanýnda koþma yaþýna gelince Ýb-

rahim ona; ‘Yavrum! Ben uykuda iken seni kestiðimi görü-

yorum, bir düþün ne dersin?’ Çocuk; ‘Babacýðým, sana

emredileni yap, inþallah beni sabredenlerden bulacak-

sýn.’ dedi. Ýkisi de Allah’a teslimiyet gösterip babasý, oðlu-

nu alný üzerine yere yatýrýnca... (Sâffât, 37/100-103)

“... Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) bitip tükenmek bilmeyen bir

yalnýzlýk içinde idi. Akrabalýk ve arkadaþlýk baðlarýný geride

býrakýyordu. Hayatýnýn geçmiþinde alýþtýðý her þeyi, üzerinde

büyüdüðü þu topraða kendisini baðlayan her þeyi, o toprak

üstünde yaþayan ve kendisini ateþe atan kavmi ile yol ayrý-

mýna geldiði þu topraða kendisini baðlayan her þeyi geride
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býrakýyordu. O’na yöneliyordu, O’ndan imanlý bir nesil, iyi bir
evlat dilemek için O’na yalvarýyordu.

“Rabb’im bana iyilerden olacak bir çocuk ver.”
Yüce Allah (celle celâluhû), her þeyi geride býrakýp her þey-

den soyutlanan ve temiz bir kalb ile kendisine gelen salih ku-
lunun duasýný kabul eder:

“Biz ona yumuþak huylu bir erkek çocuk müjdeledik.”
Sözün geliþi ve sûrenin akýþýna göre bu oðul Hz. Ýsma-

il’dir (aleyhisselâm). Rabb’inin kendisini “oðul” diye nitelediði
Hz. Ýsmail’in (aleyhisselâm) yumuþak huyluluðunun örneklerini
ileride göreceðiz. Þimdi biz zihnimizde yapayalnýz, bir baþý-
na, bütün yakýnlarýndan ve ailesinden kopmuþ ve hicret etmiþ
olan Hz. Ýbrahim’in sevincini canlandýralým. Böylece
Rabb’inin “yumuþak huylu” diye nitelediði bu “oðul” müjdesi
ile ne kadar sevindiðini de bir düþünelim.

Þimdi Hz. Ýbrahim’in (aleyhisselâm) hayatýnda yer alan eþ-
siz, büyük ve deðerli bir tutuma göz atmamýzýn zamaný gel-
miþtir. Hatta bu tutum, bütün insanlýk hayatýnda eþsiz ve ben-
zersiz bir tutumdur. Þu an, Kur’ân’da anlatýlan hikâyenin eþsiz
ifadesi ile, Yüce Allah’ýn (celle celâluhû) müslüman ümmete
bildirdiði ve gözler önüne serdiði þekliyle Hz. Ýbrahim’in “ör-
nek tutumu”nu öðrenmenin zamanýdýr.

“Çocuk onun yanýnda koþma yaþýna gelince Ýbrahim ona;
‘Yavrum! Ben uykuda iken seni kestiðimi görüyorum, bir dü-
þün ne dersin?’ Çocuk; ‘Babacýðým, sana emredileni yap, in-
þallah beni sabredenlerden bulacaksýn.’ dedi.

Aman Allah’ým! Bu ne hoþ bir iman, itaat ve teslimiyettir!
Ailesinden ve yakýnlarýndan kopmuþ, toprak ve vatanýndan
hicret etmiþ Hz. Ýbrahim’e (aleyhisselâm), ihtiyarlýðýnda bir oðul
veriliyor. Uzun zaman ümitle beklemiþti onun gelmesini. Bu

160

R ü y a



çocuk dünyaya gelince, Rabb’inin “yumuþak huylu” diye nite-
lediði meziyete sahip bir “oðul” olarak dünyaya geliyor. Ýþte
bu Hz. Ýbrahim’i (aleyhisselâm) izlemeye devam ediyoruz.

Tam oðluna alýþtýðýnda ve oðlu çocukluktan kurtulup da
onunla birlikte koþma çaðýna eriþtiðinde ve yaþantýsýnda ona
eþlik edebilecek çaða geldiðinde... Ýþte tam bu zamanlarda...
Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) ona tam alýþýp bu biricik çocukla hu-
zur bulduðu anda rüyasýnda oðlunu boðazladýðýný görür. Bu
rüyanýn, Rabb’inden oðlunu kurban etmesi için bir iþâret ol-
duðunu anlar. Niçin böyle düþünür ve tereddüt etmez? Aklý-
na, itaat ve teslimiyetten baþka bir þey gelmez? Evet bu bir
iþârettir. Sadece bir iþâret... Açýk bir vahy deðil, direkt bir
emir de deðil. Ancak Rabb’inden bir iþâret... Ýþte bu yeter.
Uymak ve boyun eðmek için bu yeterlidir. Ýtiraz etmeden, “Ya
Rab! Biricik çocuðumu niçin boðazlayayým” diye Rabb’ine
sormadan, itaat için bu yeterli. Fakat Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm)

bu isteðe can sýkýntýsý içinde uymuyor. Sabýrsýzlýk gösterir
biçimde teslim olmuyor. Gönül huzursuzluðu içinde boyun
eðmiyor. Bilakis onun tutumunda açýkça görülen husus; ka-
bul, hoþnutluk, iç huzuru ve sükûnettir. Bütün bunlar, korkunç
durumu acaip bir iç huzuru ve sükûnetle oðluna açtýðý sözle-
rinde görülüyor. 

“Yavrum! Ben uykuda iken seni kestiðimi görüyorum, bir
düþün ne dersin?”

Bu sözler, sinirlerine hâkim, yüz yüze geldiði emrin hak
olduðundan emin, görevini yaptýðýna güvenen bir insanýn
sözleridir. Ayný zamanda bu sözler, karþýlaþtýðý emir kendini
korkutup da acele ve telaþla bir an önce ondan kurtulmaya ve
iþi bitirmeye çalýþan ve iþin sinirlerinin üzerindeki baskýsýný
atýp rahata ermeye çabalayan bir kimsenin sözleri deðildir.
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Durum gerçekten zordur. -Bunda hiç þüphe yoktur- Ken-

disinden biricik oðlunu savaþa göndermesi istenmiyor. On-

dan oðlunun hayatýna mal olacak bir þeyi oðluna emretmesi

de istenmiyor. Ondan bu iþi bizzat kendisinin yapmasý isteni-

yor. Bizzat neyi yapacak? Oðlunu boðazlayacak. O -bununla

birlikte- emri bu þekilde karþýlamakta, oðluna bu teklifi götür-

mekte, oðlundan kendi durumunu iyice düþünmesini ve bu

konuda görüþünü bildirmesini istemektedir.

Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) Rabb’inin iþâretini yerine getir-

mek için oðlunu aldatmaya baþvurmuyor. Aksine, oðluna bu

emri alýþýlmýþ bir emir gibi sunuyor. Zaten bu emir, Hz. Ýbra-

him’e (aleyhisselâm) göre diðer emirler gibidir. Rabb’i istiyor...

Rabb’inin istediði olsun. Baþ ve göz üstüne... Oðlu bunu bil-

meli. Emri zorla ve mecbur ederek deðil, itaat ve teslimiyet

içinde kabullenmeli. Böylece o da, itaatin karþýlýðýný elde et-

meli, o da teslim olmalý ve teslimiyetin tadýný tatmalý. Hz. Ýbra-

him (aleyhisselâm), kendisinin tatmýþ olduðu itaatin tadýný oðlu

da tatsýn istiyor. Kendisinin görmüþ olduðu hayrý, dünya ha-

yatýndan daha bâkî ve daha kazançlý olan hayrý o da elde et-

sin istiyor.

Þimdi Hz. Ýsmail’in (aleyhisselâm) durumuna bakalým. Ba-

basýnýn görmüþ olduðu rüyayý tasdik etmek için boðazlanma

teklif edilen çocuk ne durumdadýr? Oðul, kendisinden önce

babasýnýn yükseldiði ufka yükselmekte. 

“Çocuk; ‘Babacýðým, sana emredileni yap, inþallah beni

sabredenlerden bulacaksýn.’ dedi.”

Oðul, emri sadece itaat ve teslimiyetle kabullenmekle kal-

mýyor, fakat bunun yanýnda hoþnutluk ve kesin bir inançla

karþýlýyor.
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“Babacýðým” sözünde sevgi ve yakýnlýk var... “Boðazlan-
ma” durumu, onu huzursuz etmiyor; korkutmuyor ve doðru
yolu kaybetmesine yol açmýyor. Hatta terbiye ve sevgisini bi-
le sarsmýyor. “Sana emredileni yap.” Babasýnýn kalbinin his-
settiklerini o daha önceden hissediyor. Rüyanýn iþâret oldu-
ðunu seziyor. Bu iþâretin de bir emir olduðunun farkýnda. Bu
kadarý bile, tereddütsüz, hileye sapmadan ve þüpheye düþ-
meden emri yerine getirmek ve emre uymak için yeterli. Son-
ra bu sözün Allah’a (celle celâluhû) karþý bir edeb olduðu da
unutulmamalýdýr. Bu, kendi gücüyle beraber dayanma gücü-
nün sýnýrlarýný da bilmek demektir. Bu, güçsüzlüðüne karþý
Rabb’inden yardým dilemek demektir. Ve kurban olurken, ita-
at ederken bu gücü asýl verenin Allah (celle celâluhû) olduðunu
bilmektir.

Hz. Ýsmail (aleyhisselâm) babasýna: “Ýnþallah beni sabreden-
lerden bulacaksýn.” dedi. Oðul, kahramanlýk ve cesaret göste-
risine kalkýþmamýþ, umursamaksýzýn tehlikeye atýlmamýþtýr.
Kendi þahsýnda ne gölge, ne hacim ne de bir aðýrlýk görme-
miþtir. Bütün yaptýðý, kendisinden Yüce Allah’ýn (celle celâluhû)

dilemiþ olduðu þeylere boyun eðmektir: “Ýnþallah beni sabre-
denlerden bulacaksýn.” Allah’a (celle celâluhû) karþý ne güzel bir
edeptir bu! Ne hoþ bir iman, ne þerefli bir itaat ve ne büyük bir
teslimiyettir bu!

Ýlahî sahne burada söz ve diyalogdan sonra bir adým da-
ha atmaktadýr. Bu adým, emrin uygulanmasý adýmýdýr.

“Ýkisi de Allah’a teslimiyet gösterip babasý, oðlunu alný
üzerine yere yatýrýnca...”

Bu sahneden bir kez daha, insanoðlunun âdet edindiði
þeylerin arkasýndan itaatin þerefi, imanýn büyüklüðü, hoþnut-
luðun iç huzuru yükselmektedir. Baba gidiyor, oðlunu þakaðý
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üzerine yatýrýp hazýrlýyor, oðul teslim olmuþ, yüz çevirmiþ ol-
mamak için kýpýrdamýyor. Durumlarý apaçýk ortaya çýkýyor. Ýki-
si birden teslim olmuþlar. Ýþte “Ýslâm” budur. Ýslâm’ýn aslý bu-
dur. Güven, boyun eðme, iç huzuru, hoþnutluk, teslimiyet ve
emri yerine getirme... Ýkisinin birden içlerinde sadece büyük
imanýn doðurduðu bu duygular var. 

Bu, cesaret ve kahramanlýk deðil. Atýlganlýk ve cüret de-
ðil. Savaþ meydanýnda cihad edenler atýlganlýk yapabilir,
ölürler ve öldürülürler. Bir fedâi artýk dönmeyeceðini bile bi-
le atýlganlýk yapabilir. Fakat bütün bunlar baþka, Hz. Ýbrahim
(aleyhisselâm) ile Hz. Ýsmail’in (aleyhisselâm) burada yaptýklarý
þey baþkadýr. Ortada ne akan kan vardýr, ne itici kahraman-
lýk ne de geri dönme ve acizlik korkusu. Burada Allah’ýn (cel-

le celâluhû) emrine itaatte aceleyle yapýlan bir atýlganlýk var-
dýr. Bu, ancak bilinçli, þuurlu, yönelen, arzu eden, ne yaptý-
ðýný bilen, olup bitene karþý iç huzuru taþýyan bir teslimiyet-
tir. Ortada, sakin bir hoþnutluk, tadý müjdelenmiþ bir itaat ve
onun hoþ lezzeti vardýr.

Ýþte burada Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) ve Hz. Ýsmail (aleyhis-

selâm) görevlerini; Allah’ýn (celle celâluhû) emrini ve bu mükelle-
fiyeti yerine getirmiþlerdi. Artýk geriye, Hz. Ýbrahim’in (aleyhis-

selâm) Hz. Ýsmail’i (aleyhisselâm) boðazlamasý, kanýný akýtmasý
ve canýný almasý kalmýþtý. Bu da Yüce Allah’ýn ölçüsünde hiç-
bir þey ifade etmezdi. Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) ve Hz. Ýsmail
(aleyhisselâm), o ölçüye Rabbi’lerinin kendilerinden istemiþ ol-
duðu bütün ruhlarýný, azimlerini ve duygularýný koyduktan
sonra bunun bir deðeri yoktu.

Ýmtihan bitmiþti, gerçekleþmiþti. Sonuçlarý ortaya çýkmýþ-
tý. Hedefleri gerçekleþmiþti. Geriye sadece bedensel bir acý
eksik kalmýþtý. Sadece kan akmamýþtý. Kesilmiþ bir beden

164

R ü y a



yoktu. Allah’ýn (celle celâluhû) imtihan etmedeki hedefi insanla-
rýn canýný yakmak deðildi. Onlarýn kanlarýndan ve cesetlerin-
den bir beklentisi yoktu. Kullar Allah’a (celle celâluhû) samimi
olduklarýnda, bütün benlikleri ile görevlerini yapmaya hazýr
olduklarýnda, o görevi yerine getirmiþ olurlar. Teklifi gerçek-
leþtirmiþ olurlar ve imtihanlarý baþarý ile vermiþ olurlar.

Yüce Allah (celle celâluhû), Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) ve Hz.
Ýsmail’in (aleyhisselâm) doðruluklarýný bilmiþti. Böylece onlarý
görevlerini yapmýþ, gerçekleþtirmiþ ve doðru olmuþ saydý.

Biz ona, “Ey Ýbrahim” diye seslendik. Sen rüyayý doðrula-

dýn; biz güzel davrananlarý böyle mükafatlandýrýrýz. Ger-

çekten bu apaçýk bir imtihan idi. Ona fidye olarak büyük

bir kurban verdik. (Sâffât, 37/104-107)

Rüyana sadakât gösterdin ve onu eylem halinde ger-
çekleþtirdin. Yüce Allah’ýn (celle celâluhû) istemiþ olduðu, an-
cak boyun eðmek ve kendisine samimi baðlýlýktýr. Ancak
bunun, gönülde Allah’tan (celle celâluhû) baþkasýna yer olma-
yacak þekilde olmasý, O’nun emrinden baþkasýna deðer ve-
rilmemesi ve O’ndan baþkasýna sevgi beslenmemesi þek-
linde olmasý istenir. Söz konusu insanýn ciðerparesi oðlu,
caný ve hayatý da olsa... Ve sen -Ey Ýbrahim- bunu yaptýn.
Her þeyi ve en deðerli varlýðýný cömertçe verdin. Ve onu
hoþnutluk içinde, sükûnetle, gönül huzuru içinde, kesin bir
imanla ve cömertçe sundun. Geriye et ve kandan baþka bir
þey kalmadý. Kurbanlýk da bunun yerine geçti. Yüce Allah
(celle celâluhû) teslim olan ve görevini yerine getiren bu nefsi
kurtarýr. Evet bunu büyük bir kurbanlýkla kurtarýr. Derler ki:
“Bu kurbanlýk bir koçtu. Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) onu
Rabb’inin iradesi ve yaratmasý ile Hz. Ýsmail’in (aleyhisselâm)
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yerine bedel olarak kesmek için hazýr hâlde bulmuþtu.”
Sonra Hz. Ýbrahim’e (aleyhisselâm) þöyle denilir:

“Sen rüyayý doðruladýn; biz güzel davrananlarý böyle mü-
kafatlandýrýrýz.”

Onlarý böyle bir imtihana sokarak mükafatlandýrýrýz. Onla-
rý, kalblerini yönlendirerek ve vefakârlýk seviyesine çýkararak
mükafatlandýrýrýz. Onlara, görevlerini yerine getirirken sabýr
ve güç vererek ödüllendiririz. Böylece onlarý, hak ettikleri
ödüllerle ödüllendiririz.

Ýmanýn gerçek yüzü, itaatin güzelliði ve teslimiyetin bü-
yüklüðü adýna, bir meþale olarak yükselen bu büyük olayýn
anýsý olmak üzere, kurban kesme geleneði devam etmekte-
dir. Ýslâm toplumu, bu olayý inceleyip dinine uymuþ oldukla-
rý, soyuna ve inanç sistemine mirasçý olduklarý babalarý Hz.
Ýbrahim’in gerçek kimliðini bu olayla daha iyi tanýr. Ýnanç
sisteminin üzerinde durduðu veya dayandýðý asýl karakterini
daha güzel kavrar... Akidenin asýl karakterinin, hoþnutluk
içinde güvenle ve O’nun çaðrýsýna uyarak Rabb’ine “Niçin?”
diye sormadan, O’ndan ilk iþâret ve ilk emir gelir gelmez,
O’nun iradesini gerçekleþtirmede hiç tereddüt etmeden,
nefsinde kendine hiçbir pay çýkarmadan, Rabb’ine sunaca-
ðý þeyin “metod ve þekli”nin seçimini kendi yapmaksýzýn,
Rabb’i kendisine nasýl sunulmasýný istiyorsa, öyle davrana-
rak “Allah’ýn takdirine teslimiyet” olduðunu daha iyi öðre-
nir... Sonra Ýslâm toplumu, bu olayý inceleyerek, Rablerinin
“imtihan”la kendilerine azap vermek ve “bela” ile canlarýný
yakmak istemediðini, O’nun asýl hedefinin kendisine boyun
eðerek, çaðrýsýna uyarak, ahdine vefa göstererek ve görevi-
ni yaparak, O’nun huzurunda ne ileri giderek ne de gevþek
davranarak “teslimiyet içinde huzuruna gelmek” olduðunu
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öðrenir... Onlarýn bu konudaki samimiyetleri belli olunca,
canlarýný feda etmekten ve acý çekmeden baðýþlayacaðýný,
sözlerini yerine getirmiþ ve görevlerini yapmýþ kabul edece-
ðini öðrenirler... Kendi yerlerine bedel kabul edip, canlarýný
kurtaracaðýný, babalarý Hz. Ýbrahim’e (aleyhisselâm) ikram etti-
ði gibi onlara da ikram edeceðini öðrenirler.” (Seyyid Kutub, Fî

Zilâli’l-Kur’ân, 5/2994-2997, Dâru’þ-Þurûk, Beyrut, 1986; Seyyid Kutub, Fî

Zilâli’l-Kur’ân, c. 8, 508-512, Dünya Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1991)

Hz. Ýbrahim’in (aleyhisselâm) rüyasý hakkýnda açýklayýcý bu
bilgilerden sonra Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) rüyasýna geçiyoruz.

Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) Rüyasý

Yûsuf Sûresi’nin hemen baþýnda, henüz çocuk yaþtaki
Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) gördüðü rüyayý babasýna anlattýðý-
ný görüyoruz. Kýssalarýn en güzeli olan Hz. Yûsuf’un (aleyhis-

selâm) kýssasýnýn temelini onun gördüðü rüya oluþturmaktadýr.
Þimdi, bu rüyanýn anlatýldýðý âyetlerin mealini verip sonra bu
rüyanýn tahliline geçelim: 

“Hani Yûsuf babasýna, ‘Babacýðým; ben rüyamda on bir

yýldýzýn, Güneþ’in ve Ay’ýn önümde secde ettiklerini gör-

düm.’ dedi. Babasý ona dedi ki: ‘Yavrum bu rüyaný kar-

deþlerine anlatma! Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü

Þeytan, insanýn apaçýk bir düþmanýdýr. Týpký rüyanda

gördüðün gibi Rabb’in seni peygamber olarak seçecek,

sana olaylarý (ya da rüyalarý) yorumlamaya iliþkin bazý bil-

giler öðretecek ve daha önce atalarýn Ýbrahim ile Ýshak’a

yönelik nimetini nasýl tamama erdirdi ise sana ve Ya-

kub’un soyuna yönelik nimetini de tamama erdirecektir.

Hiç kuþkusuz Rabb’in her þeyi bilir ve her iþi yerinde ya-

par.’” (Yûsuf 12/4-6)
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“Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) bu rüyayý gördüðünde, daha kü-
çük bir çocuk ya da ergenlik çaðý öncesini yaþayan bir genç-
ti. Ancak babasýna anlattýðý bu rüya, bu yaþtaki bir çocuðun
rüyasýna hiç benzemiyordu. Eðer bu, sýradan çocukluk rüya-
larýndan biri olsaydý, yýldýzlarý, Güneþ’i ve Ay’ý yakalayýp tuta-
cak derecede yakýnýnda ya da kucaðýnda görebilirdi. Oysa,
yýldýzlarý, Güneþ’i ve Ay’ý kendisine “secde ederken”, týpký bir
saygý ve yüceltme ifadesi olarak baþlarýný secdeye koyan
akýllý varlýklarýn hareketlerini andýrýr biçimde kendisine secde
ederken görmüþtü. Bu olayýn aktarýldýðý âyetin üslûbunda
þöyle bir vurgunun yer aldýðýný görüyoruz:

“Hani Yûsuf babasýna, ‘Babacýðým; ben rüyamda on bir
yýldýzý, Güneþ’i ve Ay’ý gördüm...’”

Ardýndan “görmek” sözcüðünü yerinde kullanarak ifade-
sini perçinleyecektir:

“Önümde secde ettiklerini gördüm.”

Babasý Hz. Yakub (aleyhisselâm), ileri görüþlülüðü ve önse-
zisiyle bu rüyanýn, Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) için anlam yüklü bir
rüya olduðunu kavramýþtýr. Ama ne Hz. Yakub (aleyhisselâm) ne
de kýssanýn üslûbu, bu rüyanýn tüm anlamýný hemen açýða
vurmayacaktýr. Bu noktadaki en önemli olaylar; ancak iki per-
de sonra ortaya çýkacaktýr. Rüyanýn net biçimde anlaþýlmasý
ise son perdede, baþlangýçtaki meçhul geleceðin artýk görü-
lüp bilinmesiyle mümkün olacaktýr. Bu sebeple Hz. Yakub
(aleyhisselâm) bu aþamada, Hz. Yûsuf’a (aleyhisselâm) rüyasýný
kardeþlerine anlatmamasýný öðütleyecektir. Bunun nedeni de
yüreðindeki korkudur: Küçük Yûsuf’un üvey aðabeyleri olan
diðer çocuklarý, bu rüyayý duyduklarýnda, taþýmakta olduðu
müjdeyi fark edebilirler... Þeytan buradan hareketle onlarýn
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özbenliklerinde bir gedik açabilir, onlarýn yüreklerini kýskanç-
lýkla doldurabilir. Onlar da Þeytan’a uyarak Hz. Yûsuf’un (aley-

hisselâm) baþýna kötü iþler açabilirler! Bu sebeple Hz. Yakub
(aleyhisselâm) oðlu Hz. Yûsuf’a (aleyhisselâm) þöyle der:

“Yavrum, bu rüyaný kardeþlerine anlatma, sonra sana tu-

zak kurarlar!”

Ardýndan, bu sözünün gerekçesini de belirtecektir:

“... Çünkü Þeytan, insanýn apaçýk bir düþmanýdýr.”

Çünkü Þeytan, insanlarýn yüreklerine girerek onlarý birbir-
lerine karþý bileyebilmekte, onlara hatalarý ve kötülükleri çeki-
ci gösterebilmektedir.

Hz. Ýbrahim’in oðlu Hz. Ýshak’ýn oðlu Hz. Yakub, bu rüya-
nýn oðlu Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) için bir müjdenin habercisi ol-
duðunu hissetmiþti. Yaþadýðý peygamberlik atmosferi, ayrýca
atasý Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) ve onun soyundan gelen mü-
minlerin Allah (celle celâluhû) tarafýndan kutsandýðýný bilmesi
hasebiyle, söz konusu müjdenin; din, kurtuluþ ve bilgi baðla-
mýnda olabileceðini düþünmüþtü. Onun tahminine göre, Hz.
Ýbrahim’in (aleyhisselâm) soyundan gelen oðullarý arasýndan
seçkin kýlýnýp kutsanacak, böylece Hz. Ýbrahim’in (aleyhisselâm)

soyundan gelen kutlular zincirine eklenecek kiþi, böylesi bir
rüya görmesi sebebiyle Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) olmalýydý... Bu
yüzden ona þöyle dedi:

“Týpký rüyanda gördüðün gibi Rabb’in seni peygamber
olarak seçecek, sana olaylarý (ya da rüyalarý) yorumlamaya iliþ-
kin bazý bilgiler öðretecek ve daha önce atalarýn Ýbrahim ile
Ýshak’a yönelik nimetini nasýl tamama erdirdi ise sana ve Ya-
kub’un soyuna yönelik nimetini de tamama erdirecektir. Hiç
kuþkusuz Rabb’in her þeyi bilir ve her iþi yerinde yapar.” 
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Böylesi bir rüyanýn Hz. Yakub’a (aleyhisselâm), Yüce Al-
lah’ýn (celle celâluhû) Hz. Yûsuf’u (aleyhisselâm) seçkin kýlacaðýný,
atalarý Hz. Ýbrahim (aleyhisselâm) ve Hz. Ýshak’a (aleyhisselâm) ni-
metini tamamladýðý gibi ona ve Hz. Yakub (aleyhisselâm) soyu-
na da tamamlayacaðýný düþündürmesi son derece doðaldýr.
Yalnýz, bunlarla kalmayýp, ayrýca þu sözü de söylemiþ olmasý
ister istemez dikkatimizi çekmektedir:

“Sana olaylarý (ya da rüyalarý) yorumlamaya iliþkin bazý bil-
giler öðretecek.”

Bu âyetteki “te’vil” sözcüðünün anlamý, gelecekte olacak-
larý bilmektir. Ancak (olaylar ve rüyalar diye çevirebileceðimiz) “el-
ehâdîs”le gerçekten kastedilen nedir? Birinci sebep, Hz. Ya-
kub (aleyhisselâm) bu sözüyle, Allah’ýn (celle celâluhû) Hz. Yûsuf’u
(aleyhisselâm) seçkin kýlacaðýný, ona gerekeni öðreteceðini,
“olaylar”ýn daha baþtan gelecekten nasýl sonuçlanacaðýný an-
layabilecek kadar saðlýklý bir ileri görüþlülük ve keskin bir sez-
gi lûtfedeceðini kastetmiþtir. Bu, ileri görüþlü, kavrama gücü
keskin bir kula, Allah (celle celâluhû) katýndan verilmiþ bir
ilhâmdýr. Nitekim Hz. Yakub (aleyhisselâm) bu konudaki sözleri-
ni, hikmet ve Allah (celle celâluhû) katýndan verilmiþ bilgi atmos-
feri içinde, þöyle noktalamaktadýr:

“Rabb’in her þeyi bilir ve her iþi yerinde yapar.”
Ýkinci sebep ise “el-ehâdîs”le, -daha sonra Hz. Yûsuf’un

(aleyhisselâm) yaþamýnda gerçekten gerçekleþtiði biçimiyle- rü-
yalarýn ve düþlerin kast olunmasýdýr.

Sözünü ettiðimiz her iki sebep de mümkün olup gerek
Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm), gerekse Hz. Yakub’un (aleyhisselâm)

içinde bulunduklarý atmosfere uygun durumdadýr.” (Seyyid Ku-

tub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, 4/1970-1971, Dâru’þ-Þurûk, Beyrut, 1986; Seyyid Ku-

tub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, c. 6, 231-233, Dünya Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1991)
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Elmalýlý Hamdi Yazýr, rüyanýn buraya kadar olan kýsmýyla
ilgili olarak þunlarý söylemektedir: “Ey Yûsuf! Ýþte böyle, rüya-
da gördüðün gibi, o yüksek ve parlak gök cisimlerinin sana
secde etmesi misâline benzer harika bir seçiþle Rabb’in seni
seçecek, cenâb-ý kibriyasý için kendine ayýracak, derleyip
toplayýp seçerek insanlarýn en þereflileri, en yüksek makam-
da bulunanlarý arasýna katacak, parlak bir makama getirecek-
tir. Yani, gördüðün rüya kendi geleceðinin bir misâlini gör-
mektir. O misâl âleminde o büyük ve yüksek yýldýzlarýn sana
secde hâlinde görünmeleri, temsil ve teþbih yoluyla þuna
delâlet eder ki; ileride Rabb’in sana peygamberlik verecek ve
büyük adamlarý sana, senin emrine baðýmlý kýlacak, sana bo-
yun eðdirecek. Ve sana haberlerin yorumu ile ilgili ilim öðre-
tecek. Düþünce olarak ortaya konan ve vâkýa olarak meyda-
na gelip gelmeyeceði belli olmayan sözlerin, vâkýa olarak ne
anlama geldiðini tayin etmek, yani rüya tabir eylemek veya
vahiy ve Ýlâhî iþâretlerin muammalarýný (bilinmeyen hâl), ledünnî
(vehbî ilimle alâkalý) hakikatlerini anlamak veyahut olaylarýn en
sonunda alacaðý þekli ve ondan hasýl olacak sonuçlarý anla-
mak ilminden þanlý bir hisse verecektir. Þu hâlde sen de be-
nim bu söylediklerimin hak ve gerçek olduðunu göreceksin.
Kesbî ilimler ile deðil, vehbî ilim ile böyle doðru tabirler, tevil-
ler ve yorumlar yapýp þan alacaksýn. Daha önce iki atan Hz.
Ýbrahim (aleyhisselâm) ile Hz. Ýshak’a (aleyhisselâm) tamamladýðý
gibi hem sana hem de Hz. Yakub (aleyhisselâm) soyuna nime-
tini tamamlayacak, ki peygamberlikte muvaffak kýlmýþ, dünya
ve âhiret hayatýnda tam bir þeref ve þana mazhar eylemiþtir.
Ýþte o rüyanýn kýsaca tabir ve te’vili budur.

Ayrýntýlý olarak te’viline gelince, o da ileride bilfiil meyda-
na gelecek olaylar ile ortaya çýkacaktýr. Þüphe yok ki, Rabb’in
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Alîm’dir, Hakîm’dir. Her þeyi bilir, olmuþu da, olacaðý da.. her
yaptýðýný ilim ve hikmetle yapar. Bundan dolayý kimin seçilme-
ye lâyýk olduðunu da yine O bilir.” (Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak Dini

Kur’ân Dili, 5/33-34, Azim Daðýtým, Zaman Gazetesi Baskýsý, Ýstanbul)

Ayetteki ibret dersleri ile alâkalý Elmalýlý Hamdi Yazýr þöy-
le der: “Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) rüyasýnda on bir yýldýz tem-
sil olunduðu gibi, kardeþleri de on bir tane idi. Soranlara, ya-
ni genel olarak ibret arayanlara, ibret almak için birçok ipuç-
larý bulunduðu gibi, bilhassa Ýsrailoðullarý’nýn Mýsýr diyarýna
ne sebeple geçtiðini soranlara, Mekke müþriklerine ve onlara
akýl hocalýðý yapan Yahudi bilginlerine, Hz. Muhammed’in (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) hak peygamber olduðunu anlatacak
alâmetler vardýr.”

“Netice olarak, Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) rüyasý, onun
masum güzelliðinin gelecekte geliþecek olan olaylara ve ka-
derine yazýlan hususlara Ýlâhî gayb âleminden nasýl bir sem-
bol ve misâl olmuþ ise bütün ayrýntýlarýyla Yûsuf kýssasý da
Muhammedî güzelliðin en yüce anlamýna öyle bir baþlangýç
simgesi ve sembolü olarak nazil olmuþ olan gaybî bir hakikat-
tir. Ve bilhassa bu açýdan ve bu özelliðinden dolayý en güzel
kýssadýr.” (Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 5/33-35, Azim Daðý-

tým, Zaman Gazetesi Baskýsý, Ýstanbul)

Yûsuf Sûresi’nde geniþçe anlatýlan Hz. Yûsuf’un (aleyhis-

selâm) rüyasý hayatýnda aynýyla gerçekleþmiþtir. Cenâb-ý Hak
(celle celâluhû), Hz. Yûsuf’u (aleyhisselâm) kendi zamanýndaki
insanlarýn en þereflisi kýlýp, onu çok yüksek bir makama ge-
tirmiþtir. Yýldýzlarýn ona secde etmesi, Cenâb-ý Hakk’ýn (celle

celâluhû) ona peygamberlik vereceðine ve pek çok insaný
ona boyun eðdireceðine iþâret etmiþ olup, bu durumlar ay-
nen meydana gelmiþtir. Ayrýca Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) Allah
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(celle celâluhû) tarafýndan kendine verilen rüya tabiri ilmi ile de
serfirâz kýlýnmýþtýr.

Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) Hapishane Arkadaþlarýnýn
Gördüðü Ýki Rüya

Ýki genç, onunla birlikte hapse girmiþlerdi. Bunlardan bi-

ri: “Ben rüyamda, þaraplýk üzüm sýktýðýmý gördüm.” de-

di. Öbürü de dedi ki: “Rüyamda baþýmýn üzerinde bir so-

mun ekmek taþýdýðýmý gördüm, onu kuþlar yiyorlardý. Bu

rüyalarýmýzýn ne anlama geldiklerini bize anlat. Çünkü

biz senin iyiliksever bir adam olduðunu görüyoruz.”

(Yûsuf, 12/36)

“Ýki genç, onunla birlikte hapse girmiþlerdi.”
“Bu âyette, Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) hapisteyken, onunla

arkadaþ olmuþ iki delikanlýnýn, gördükleri rüyalarý O’na anlat-
týklarý bir sahneye geçiliyor. Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) temiz,
dindar, sürekli Allah’ý (celle celâluhû) hatýrlayan iyi bir kul ve
ahlâklý bir insan olduðunu anlayan bu iki delikanlý, ondan rü-
yalarýný yorumlamasýný istemektedir:

“Bunlardan biri: ‘Ben rüyamda, þaraplýk üzüm sýktýðýmý
gördüm.’ dedi. Öbürü de dedi ki: ‘Rüyamda baþýmýn üzerin-
de bir somun ekmek taþýdýðýmý gördüm, onu kuþlar yiyorlardý.
Bu rüyalarýmýzýn ne anlama geldiklerini bize anlat. Çünkü biz
senin iyiliksever bir adam olduðunu görüyoruz.’”

Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) bunu, tutuklular arasýnda doðru
inancýný yayabileceði bir fýrsat olarak deðerlendiriyor. Zira,
yeryüzündeki yöneticileri rabb konumuna yerleþtirme, rabbli-
ðin niteliklerini kendilerine mal ederek Firavunlaþmýþ olan bu
tür insanlara boyun eðme temeline dayalý çarpýk anlayýþlarý
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ve bozuk inançlarý düzeltme noktasýnda, Hz. Yûsuf’un (aleyhis-

selâm) tutuklu oluþu, onun bu konudaki yükümlülüðünü kaldýr-
mamaktadýr!

Hz. Yûsuf (aleyhisselâm), bu iki hapishane arkadaþýyla yap-
týðý konuþmaya, onlarýn kafasýný kurcalayan konudan baþlýyor.
Önce, rüyalarýný yorumlayacaðýný söyleyerek onlarý rahatlatý-
yor. Zira O, týpký kendisinden önceki atalarý gibi sadece ve
sadece Allah’a (celle celâluhû) kulluk ettiðinden, kulluk nokta-
sýnda O’na hiçbir þeyi ortak koþmadýðýndan, Allah da (celle

celâluhû) mükâfat olarak kendisine özel bir bilgi bahþetmiþtir...
Böylece daha ilk planda, onlarýn kendi dinine karþý güvenleri-
ni kazandýðý gibi, rüyalarýný yorumlayabileceði noktasýnda da
güvenlerini kazanýyor:

Yûsuf dedi ki: “Payýnýza ayrýlan yemek, henüz önünüze

gelmeden önce onun ne olduðunu size bildirebilirim. Bu

önsezi bana Allah’ýn öðrettiði bilgilerdendir. Ben Allah’a

inanmayan ve ahireti inkâr eden milletin dininden çýktým.”

“Onun yerine atalarým Ýbrahim’in, Ýshak’ýn ve Yakub’un

dinlerine baðlandým. Allah’a herhangi bir þeyi ortak koþ-

mak bize yakýþmaz. Bu inanç Allah’ýn, gerek bize ve ge-

rekse tüm insanlara yönelik bir lütfudur. Fakat insanlarýn

çoðu Allah’a þükretmezler.” (Yûsuf, 12/37-38)

Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) konuyu ele alýþ biçiminde izle-
diði yöntemde, kiþilerin gönüllerine girebilme noktasýnda bir
incelik; konuþmasý sýrasýnda yaptýðý geçiþler ve kullandýðý üs-
lupta hoþgörülü bir nezaket göze çarpýyor... Kýssanýn baþ
kahramaný Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm), tüm olaylarda tanýk ol-
duðumuz ayýrýcý niteliðidir bu...

“Yûsuf dedi ki: ‘Payýnýza ayrýlan yemek, henüz önünüze
gelmeden önce onun ne olduðunu size bildirebilirim.’”
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Böylece, karþýlarýndaki adamýn yenilecek yemeði daha
gelmeden görebilecek ve gördüðünü bildirebilecek denli
özel bir bilgiye sahip olduðuna güvenmeleri gerektiði vur-
gulanýyor: Bunun yaný sýra bu sözde -elbette ki Allah’ýn (cel-

le celâluhû), salih kulu Hz. Yûsuf’a (aleyhisselâm) bahþettiði ni-
mete ve de ayrýca- geleceðe iliþkin haber verme ve rüya yo-
rumlama gibi o dönemin karakteristik yapýsýna iþâret vardýr.
Yine Hz. Yûsuf (aleyhisselâm), onlarýn gönüllerini kazanarak
Rabb’inin yoluna davet edebilmek için onlara rüyalarýný yo-
rumlamada yararlanacaðý özel bilgisini açýklarken kullandý-
ðý “Bu önsezi bana Allah’ýn öðrettiði bilgilerdendir.” biçimin-
deki ifadesini de psikolojik açýdan tam gediðe yerleþtirdiði
gözleniyor.

“Ben, Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr eden milletin di-
ninden çýktým.”

Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) bu sözüyle aralarýnda yetiþtiði mil-
lete; baþ vezirin ailesi, kralýn kurmaylarý, milletin ileri gelenle-
ri ve onlara tâbî olan halka iþâret ediyor. Aslýnda karþýsýnda-
ki delikanlýlar da o milletin dinindendir. Ama Hz. Yûsuf (aley-

hisselâm), onlarýn kiþiliklerini hedef seçmiyor. Tam tersine, on-
larý rencide etmemek, kendinden nefret ettirmemek için, ge-
nel bazda söz konusu milleti hedef seçiyor. Bu bir üsluptur,
hikmettir, nezakettir, kiþilerin gönlüne güzellikle girebilme
yöntemidir.

Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) burada ahiretten söz etmesi, -
daha önce de belirttiðimiz üzere- insanlýk var oldu olalý ahi-
rete imanýn, tüm peygamberlerin öðrettiði biçimiyle inancýn
temel öðelerinden biri olduðunu perçinlemektedir. Mukaye-
seli Dinler Bilimi’nde ileri sürüldüðü gibi, gerçi ahiret inancý-
nýn câhiliye inançlarýna sonradan girdiði doðrudur, ama bu
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inanç bozulmamýþ, semavi dinlerin sürekli temel unsuru ol-
muþtur.

Kâfirlik inancýnýn genel niteliklerini açýklamasýnýn ardýn-
dan Hz. Yûsuf (aleyhisselâm), kendisinin ve atalarýnýn tâbî oldu-
ðu imana dayalý inanç sisteminin genel niteliklerini açýklama-
ya devam ediyor:

“Onun yerine atalarým Ýbrahim’in, Ýshak’ýn ve Yakub’un
dinlerine baðlandým. Allah’a herhangi bir þeyi ortak koþmak
bize yakýþmaz.”

Bu, Allah’a (celle celâluhû) asla hiçbir ortak koþmayan ger-
çek tevhid dinidir... Tevhide erebilmek, doðru yola ulaþanla-
ra Allah’ýn (celle celâluhû) bir lütfudur... Çaba göstermeleri, iste-
meleri durumunda tüm insanlarýn onurlanabilecekleri bir lütuf-
tur bu. Bunun kökleri ve ipuçlarý, insanýn doðasýndadýr. Espri-
leri ve kanýtlarý, insanlarýn çevresindeki varlýklar alemindedir.
Açýklamasý ve tanýmý, peygamberlerin getirdikleri mesajlarda-
dýr. Ama insanlar bizzat kendileri, bu lütfu anlamadýklarýndan,
buna þükretmesini de bilmemektedirler:

“Bu inanç; Allah’ýn, gerek bize ve gerekse tüm insanla-
ra yönelik bir lütfudur. Fakat insanlarýn çoðu Allah’a þükret-
mezler.”

Tatlý mý tatlý bir giriþ... Dikkatlice ve yumuþak bir edayla
adým adým ilerlemektedir Hz. Yûsuf (aleyhisselâm)... Giderek,
onlarýn yüreklerinin ta içine girecek; inancýný ve çaðrýsýný ay-
rýntýsýyla ve bütünüyle açacak; onlarýn ve mensup olduklarý
milletin inançlarýndaki bozukluðu, yaþadýklarý realitedeki
daðýnýklýðý gözler önüne serecektir... Nitekim þu ana dek yap-
týðý uzun giriþin ardýndan hemen ekliyor:

“Ey hapishane arkadaþlarým, çok sayýda ilaha inanmak mý,

yoksa hâkim iradeli tek Allah’a inanmak mý daha iyidir?”
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“Allah’ý bir yana býrakarak taptýðýnýz düzmece ilahlar, ya si-

zin ya da atalarýnýzýn taktýðý birtakým boþ, içeriksiz adlar-

dan baþka bir þey deðildirler. Allah onlara hiçbir güç ver-

miþ deðildir. Hâkimiyet sadece Allah’ýn elindedir. O yalnýz

kendisine kulluk sunmanýzý emretmiþtir. Dosdoðru din, iþ-

te budur. Fakat insanlarýn çoðu bu gerçeði bilmiyor.”

(Yûsuf, 12/39-40)

Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) burada, harikulâde, son derece
net ve aydýnlatýcý þu birkaç cümleyle, bu dinin genel nitelikle-
rini, bu inanç sisteminin temel prensiplerini mükemmel bir bi-
çimde çizmiþ bulunuyor. 

...
Hz. Yûsuf (aleyhisselâm), iki arkadaþýnýn kafalarýný kurcala-

yan konuyla baðlantýlý olarak konuþmaya baþlayýp, onlara
vermek istediði öðütü mükemmel bir biçimde noktalýyor. Son-
ra da tüm söz ve açýklamalarý için onlara daha da güven ve-
rebilmek adýna, öðüdünü bitirir bitirmez, rüyalarýnýn yorumu-
nu da hemen yapýveriyor:

“Ey hapishane arkadaþlarým, rüyalarýnýzýn yorumuna ge-

lince biriniz eskisi gibi efendisine içki sunacak, öbürünüz

ise idam edilecek ve baþýný kuþlar kemirecek. Benden yo-

rumlamamý istediðiniz rüyalara iliþkin hüküm bu þekilde

kesinleþti.” (Yûsuf, 12/41)

Nezaketinden, ayrýca böylesi bir þer ve kötülük karþýsýn-
da elinden bir þey gelmeyeceðinden ötürü, hangisini müjdeli
hangisini de karayazýnýn beklediðini belirtmiyor. Ancak onla-
ra, Allah’ýn (celle celâluhû) kendisine lütfettiði bilgiye göre bu
meselenin kesinliðini vurguluyor:

“Benden yorumlamamý istediðiniz rüyalara iliþkin hüküm
bu þekilde kesinleþti.”
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Bu iþ, Allah’ýn (celle celâluhû) belirlediði gibi noktalanacaktýr.
Hz. Yûsuf (aleyhisselâm), kralýn araþtýrýp soruþturmaksýzýn

verdiði bir emirle suçsuz yere yatýyordu. Bu tür çevrelerde sýk
sýk rastlandýðý gibi, kralýn çevresindeki kimi jurnalciler, Hz.
Yûsuf’un (aleyhisselâm) baþ vezirin eþi ve diðer kadýnlarla olan
meselesini bütünüyle çarpýtarak aktarmýþ ve böylece kralý
dolduruþa getirmiþ olmalýydýlar. Hz. Yûsuf (aleyhisselâm) krala,
davasýnýn gerçekten soruþturulmasý için meselesini iletebil-
mek istiyordu:

“Yûsuf, kurtulacaðýný tahmin ettiði arkadaþýna ‘Efendinin

yanýnda benden söz et.’ dedi. Fakat Þeytan, efendisine

Yûsuf’tan söz etmeyi adama unutturdu; bu yüzden Yûsuf,

daha birkaç yýl hapiste kaldý.” (Yûsuf, 12/42)

Efendinin yanýnda, benim durumumu, halimi, meselemin
gerçek yüzünü an! O ki, onun dinini benimsemen, onun hü-
kümlerine boyun eðmen nedeniyle senin hüküm koyucu yö-
neticin ve efendin; dolayýsýyla rabbin durumundadýr! Nitekim
âyette “efendi”, “rabb” sözcüðüyle ifade ediliyor! Rabb söz-
cüðü, efendi, yönetici, hâkim ve kanun koyucu demektir...
Buradaki âyette, bir Ýslâmi terim olarak “rabbliðin” anlamý
noktasýnda bir pekiþtirme söz konusudur. Burada dikkat çeki-
ci bir husus var: “Çoban” krallarý, Firavunlar gibi bizzat sözle
rabbliklerini iddia etmiþ deðildirler. Yine, Firavunlar gibi ken-
dilerini tanrý ya da tanrýlar olarak da nitelemiþ deðildirler. Ama
hâkimiyet ve hüküm belirleyicilik noktasýnda, bir rabb görünü-
müne bürünmüþlerdir! Oysa bu da, rabbliðin anlamýna dahil
bulunmaktadýr!

Ayette Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) yaptýðý yorumun gerçek-
leþtiði, olaylarýn Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) yorumladýðý biçimde
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geliþtiði aktarýlmýyor. Bundan hiç söz edilmeksizin geçilmesin-
den, tüm bunlarýn gerçekleþtiðini anlýyoruz. Hz. Yûsuf’un (aley-

hisselâm), kurtulacaðýný sanmýþ olduðu kimse kurtulmuþtur.
Gerçekten kurtulmuþ; ama Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) ricasýný
yerine getirmemiþtir. Zira Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) kendisine
söylediði sözleri unutmuþtur. Yeniden kavuþtuðu saray yaþa-
mýnýn yoðunluðu ve þatafatý arasýnda, Hz. Yûsuf’u (aleyhisselâm)

efendisine hatýrlatmayý unutmuþtur. Hapisten kurtulmasýnýn ar-
dýndan, bir daha ne Hz. Yûsuf’u (aleyhisselâm) hatýrlamýþtýr ne
de Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) meselesini:

“Fakat Þeytan, efendisine Yûsuf’tan söz etmeyi unuttur-
du.” “Bu yüzden Yûsuf daha birkaç yýl hapiste kaldý.”

Ayetteki “le-bi-se (kalmak)” fiilinin öznesi Hz. Yûsuf’tur
(aleyhisselâm). Yüce Allah (celle celâluhû) Hz. Yûsuf’un (aleyhis-

selâm) meselesinin, bir kulun yardýmýyla ya da bir kulun par-
maðýnýn karýþtýðý bir vesileyle çözümlenmesine izin vermi-
yor. Böylece Hz. Yûsuf’a (aleyhisselâm); O’nun dilerse tüm ve-
sileleri iþlemez hale getirebileceðini, çözümün sadece
O’nun elinde bulunduðunu öðretmek istiyor. Bu, Hz.
Yûsuf’un (aleyhisselâm) O’nun seçkin kýldýðý, nimetler bahþettiði
bir kimse oluþundan ötürüydü.

Kuþkusuz Yüce Allah’ýn (celle celâluhû) gerçek kullarý, O’na
tam bir içtenlikle yönelmek, tüm meselelerinde bütünüyle sa-
dece O’na teslim olmak, attýklarý her adýmda O’nun denetimi-
ni arzulamak durumundadýrlar. Ýnsanýn zaaflarýndan ötürü bu
tutumlarýný bir an için sergileyememe durumu ortaya çýkýnca,
Yüce Allah (celle celâluhû) yine lütfederek onlarý, söz konusu tu-
tumlarýný yine koruyabilecek bir bilince kavuþturur. Bu bilinci
kazandýktan, zevkini tadýp kuþandýktan sonra onlarýn Yüce Al-
lah’a (celle celâluhû) karþý itaat, rýza, sevgi ve özlem içerisinde
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olduklarýný görürüz... Böylelikle, Allah’ýn (celle celâluhû) onlar
üzerindeki nimeti de tamamlanmýþ olur...” (Seyyid Kutub, Fî Zilâli’l-

Kur’ân, c. 6, 257-266, Dünya Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1991)

Mýsýr Hükümdarýnýn Rüyasý

Mýsýr hükümdarý, kendisi için çok önemli bulduðu bir rüya
görmüþtür. Çevresindeki ileri gelenlerden, kâhinlerden ve ge-
leceði okumayla ilgilenen kimselerden rüyasýnýn yorumunu is-
temektedir.

Bir gün kral dedi ki: “Ben rüyamda yedi zayýf ineðin yedi

semiz ineði yediðini, ayrýca yedi yeþil ve bir o kadar da

kuru baþak gördüm. Efendiler! Eðer rüya yorumlamayý bi-

liyorsanýz, bu rüyamýn ne anlama geldiðini bana söyleyi-

niz.” Kralýn adamlarý dediler ki: “Bu gördükleriniz birtakým

karmaþýk, birbirinden kopuk hayallerdir. Biz karmaþýk ha-

yallerin yorumunu bilemeyiz.” (Yûsuf, 12/ 43-44)

“Kral, rüyasýnýn yorumunu istiyor. Ancak çevresindeki
kimselerin ve kâhinlerin ileri gelenleri, bu rüyayý yorumlayamý-
yorlar. Ya da rüyanýn bir kötülüðe iþâret olduðunu sezinleme-
lerine karþýn, bunu kralýn yüzüne karþý açýkça söylemeye ya-
naþmýyorlar. Yöneticilere onlarý memnun kýlacak þeyleri söyle-
me, keyiflerini kaçýracak þeyleri ise örtbas etme ya da anlat-
maktan kaçýnma; bu tür yardakçýlar sýnýfýnýn hep kullandýklarý
bir yöntem deðil midir zaten! “Anlattýðýn birtakým karmaþýk,
birbirinden kopuk hayallerdir.” diyorlar. “Bu, bir anlam taþýyan
bütün bir rüya deðil, tam tersine bir sürü rüyanýn birbirine gir-
diði karmakarýþýk bir hayal yumaðý.” diyorlar. Sonra da karýþýk
rüyalar adeta hiçbir anlam ifade etmezmiþçesine ekliyorlar:

“Biz karmaþýk hayallerin yorumunu bilemeyiz.”
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...

Söz konusu olay üzerine Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) hapis-

hane arkadaþlarýndan biri hemen onu hatýrlýyor... Bu kiþi ha-

pisten kurtulmuþ; ama Þeytan ona, efendisine Hz. Yûsuf’u

(aleyhisselâm) hatýrlatmayý unutturmuþtu. Þeytan, saray, büyük

adamlar, âlemler, þaraplar ve içkilerin girdabý içinde Hz.

Yûsuf’u (aleyhisselâm) hatýrlamayý, ona unutturuvermiþti... Ama

nihayet kralýn rüyasý üzerine bu kiþi, kendisinin ve arkadaþýnýn

rüyasýný yorumlayan ve dediði de gerçekten doðru çýkan kim-

seyi hatýrlatýyor:

Yûsuf’un hapishaneden kurtulan ve kendisini ancak uzun

bir süre sonra hatýrlayan arkadaþý krala; “Ben bu rüyanýn

ne anlama geldiðini sizin için öðrenirim, yalnýz bana izin

verin de bir yere kadar gideyim.” dedi. (Yûsuf, 12/ 45)

Ben size bunu yorumlayacaðým, hele beni gönderin! Per-

de, bu noktada bir an için kapanýyor. Tekrar açýldýðýnda, sah-

nede yine hapishane: Söz konusu kiþi, arkadaþý Hz. Yûsuf’a

(aleyhisselâm) rüyanýn yorumunu sormaktadýr.

Hapishaneye varýnca (Yûsuf’a) dedi ki: “Ey özü-sözü dos-

doðru Yûsuf! Yedi zayýf ineðin yediði yedi semiz ineðe ve

yedi yeþil baþak ile bir o kadar sayýdaki kuru baþaðýn ne

anlama geldiðini bize anlat ki, ben de adamlarýn yanýna

döneyim de öðrensinler.” Yûsuf dedi ki: “Yedi yýl boyunca

topraklarýnýzý nadasa býrakmaksýzýn ekip biçersiniz. Elde

edeceðiniz ürünü, yiyecek olarak ayýracaðýnýz az bir bö-

lümü dýþýnda baþak hâlinde saklayýnýz. Bunun arkasýndan

yedi kurak ve sýkýntýlý yýl gelir. Bu süre içinde, ayýracaðýnýz

az miktardaki tohumluklar dýþýnda, bu yýllar için stok etti-

ðiniz ürünü yersiniz.” (Yûsuf, 12/ 46-48)
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Söz konusu aracý Hz. Yûsuf’a (aleyhisselâm) “Özü-sözü
dosdoðru!” diye sesleniyor. Yani Hz. Yûsuf’u (aleyhisselâm)

doðru mu doðru sözlü bir kiþi olarak niteliyor. Bu, daha önce
kendi meselesinde Hz. Yûsuf’la (aleyhisselâm) olan deneyiminin
sonucudur...

“Yedi zayýf ineðin yediði yedi semiz inek...”
Kralýn sözleri aynen aktarýlmaktadýr. Zira aracý bunun

yorumunu istediðinden, aynen aktarmak için özen göster-
mektedir. Böylece âyetlerin üslûbu içerisinde bu sözler bir
kez daha yinelenerek perçinlenmektedir. Bununla, bir yan-
dan aktarýmcýnýn gösterdiði özene dikkat çekilmekte, diðer
yandan da yorumun hemen bu rüyanýn peþinde yer almasý
saðlanmaktadýr.

Ancak Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) sözleri, sadece doðru-
dan bir yorum deðildir. Tam tersine hem yorum hem de ola-
caklar karþýsýnda ne yapýlmasý gerektiðini belirten bir öðüttür.
Dolayýsýyla da Hz. Yûsuf’un (aleyhisselâm) sözleri son derece
mükemmeldir:

“Yûsuf dedi ki: “Yedi yýl boyunca topraklarýnýzý nadasa bý-
rakmaksýzýn ekip biçersiniz. Devamlý yedi sene ekin ekiniz...”

Yani yedi yýl, ara vermeksizin sürekli ekiniz. Bu, semiz
ineklerin iþâret ettiði, bereket ve bolluðun yaþanacaðý yedi
yýldýr.

“Elde edeceðiniz ürünü, yiyecek olarak ayýracaðýnýz az
bir bölümü dýþýnda baþak hâlinde saklayýnýz.”

Onlarý baþaklarýnda býrakýn! Böylece böceklerden ve
olumsuz hava koþullarýndan bir zarar görmeyeceklerdir...

“Yiyecek olarak ayýracaðýnýz az bir bölümü dýþýnda.”
Biçtiðiniz ekinlerin birazýný öðütüp yiyiniz. Geriye kalanla-

rýný ise zayýf ineklerin simgelediði kýtlýk yýllarý için depolayýn.
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“Bunun arkasýndan yedi kurak ve sýkýntýlý yýl gelir.”
Dolayýsýyla bu yýllarda ekin ekemeyeceksiniz...
“Bu yýllarda stok ettiðiniz ürünü yersiniz.”
Biriktirdiðinizin tümünü, dayanýlmaz bir açlýk ve oburlukla

bu yedi yýl, yiyip tüketivereceksiniz.
“Ayýracaðýnýz az miktardaki tohumluklar dýþýnda.”
Bu yedi yýlda elinizde sadece çok az bir miktar kalýr.

“Bunun arkasýndan da halkýn bol yaðmura kavuþacaðý,

üzümlerini ve zeytinlerini sýkýp þýra ve yað elde edebile-

cekleri bereketli bir yýl gelir.” (Yûsuf, 12/49)

Sonra bolluk yýllarýndayken biriktirip depoladýklarýnýzý tü-
keten bu kuraklýk yýllarý sona erer. Ve ardýndan yine bir bolluk
yýlý gelir. O zaman insanlar yine ekin ekebilme ve su imkâný-
na kavuþurlar. Baðlarý, susamlarý ve zeytinleri yine ürünle do-
lar. Böylece þýra sýkmalarý, yað yapmalarý mümkün olur...

Burada, bu son bolluk yýlýna iliþkin kralýn rüyasýnda her-
hangi bir iþâretin bulunmadýðýný görüyoruz. Öyleyse Hz. Yûsuf
(aleyhisselâm) bunu, Allah’ýn (celle celâluhû) kendisine bahþettiði
Ýlâhî bilgiye dayanarak söylemiþtir. Aracýnýn kral ve insanlarý
açlýk ve kýtlýk döneminden böylesine verimli ve bereketli bir yý-
lýn geliþiyle kurtulacaklarýný müjdelemesi için, ona bu müjdeyi
de eklemiþtir.” (Seyyid Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, c. 6, 266-269, Dünya Ya-

yýncýlýk, Ýstanbul, 1991)

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Rüyasý

Kur’ân-ý Kerim’de Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) görmüþ olduðu rüyalardan söz edilmektedir. Bunlardan
biri, Hudeybiye seferine çýkmadan önce gördüðü rüyadýr. O
da þu âyette geçmektedir:
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“Andolsun ki Allah, Peygamberi’nin rüyasýnýn gerçek oldu-

ðunu tasdik eder. Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven

içinde baþlarýnýzý týraþ etmiþ veya saçlarýnýz kýsaltýlmýþ ola-

rak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin

bilmediðinizi bilir. Size bundan baþka, yakýn zamanda bir

zafer verecektir. O, Resûlü’nü, hidâyet ve hak dinle gön-

derdi ki O, hak dini, bütün dinlere üstün kýlsýn. Þahit olarak

Allah yeter.” (Fetih, 48/27-28)

Bu âyet-i kerimede bildirilen rüyayý, Efendimiz (sallallâhu

aleyhi ve sellem) Hudeybiye seferine çýkmadan önce görmüþtü.
Rüyasýnda emniyet içinde Mekke’ye girilip umre edileceðini;
ashabýn kiminin baþýný týraþ ettiðini, kiminin de saçlarýný kesti-
ðini görmüþtü. Bu rüyasýný ashaba bildirince onlar da Hz.
Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyasýnýn hak ve mey-
dana gelmesinin kesin olduðunu bildiklerinden sevinmiþlerdi.
Rüyanýn bu sene tahakkuk edeceðini sanarak Hudeybiye se-
ferine iþtirak etmiþlerdi. Halbuki Hudeybiye Andlaþmasý imza-
lanýp kurban kesilerek geri dönülünce rüyanýn bu sene tahak-
kuk edeceðini sananlar: “Hani Mekke’ye girecektik, bu rüya
nerede?” diye bir þüphe ortaya atmýþlardý. Halbuki rüyanýn ih-
tivâ ettiði olaylar, gelecek sene tahakkuk edecekti ve etti de.
Hudeybiye seferi, Hicret’in altýncý yýlýnda idi. Yedinci yýlýnda
da ‘Umretü’l-Kaza’ yerine getirildi. Bundan önce de Hayber
feth olundu ki, âyetteki ‘Feth-i Karib’ (yakýn fetih) budur ve o Hu-
deybiye dönüþünden az bir zaman sonradýr. Fetih Sûresi ve
bu âyet, Hudeybiye seferinden dönüþte yolda (bir rivâyete göre

de Cuhfe’de) nazil olmuþtu. (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim Terce-

me ve Þerhi, 10/23)

Rüyanýn sahabenin beklediði yýl gerçekleþmemesi ve
müminlerin Mescid-i Haram’a girmekten engellenmeleri,
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Resûlullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) gördüðü rüya ile sevi-
nip birbirine müjdeler veren bazý Müslümanlarý dehþete
düþürmüþtü. Ýþte bu âyet-i kerimelerle Yüce Allah (celle

celâluhû) onlara bu rüyanýn doðru bir rüya olduðunu yeni-
den vurgulamakta, o rüyanýn kendi katýndan olduðunu,
onun mutlaka gerçekleþeceðini ve bu rüya ile Mescid-i
Haram’a girmekten daha büyük, daha önemli geliþmeler
olacaðýný onlara haber vermektedir.

“Bu âyette yer alan birinci müjde, yani Resûlullah’ýn (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) gördüðü rüyanýn doðrulanmasý ve Müs-
lümanlarýn Mescid-i Haram’a güven içinde gireceklerine ve
hiç korkmadan hac veya umre ibadetini yaptýktan sonra saç-
larýný kýsaltýp baþlarýný týraþ edeceklerine dair bu ilk müjde...
Ýþte bu müjde bir yýl sonra gerçekleþmiþtir. Hudeybiye barý-
þýndan iki yýl sonra da daha büyük ve daha net olarak ortaya
çýkmýþtýr bu müjde. Çünkü iki yýl sonra Müslümanlar Mekke’yi
fethetmiþler ve Yüce Allah’ýn (celle celâluhû) dini, Mekke’ye
hâkim olmuþtur.

Ne var ki Yüce Allah (celle celâluhû) müminleri iman terbiye-
si ile terbiye ederek buyuruyor ki: “Allah dilerse Mescid-i Ha-
ram’a gireceksiniz”. Þu hâlde Mescid-i Haram’a giriþ kesinlikle
olacaktýr. Çünkü Yüce Allah (celle celâluhû) bunu bildirmektedir.
Fakat “dileme” öðesinin Müslümanlarýn ruhunda, serbest ve
hiçbir þeye kayýtlý olmayan þekli ile yerleþmesi gerekir ki bu ger-
çek, kalblerde kökleþsin ve “Allah’ýn dilemesi” kavramý için te-
mel oluþtursun.

Kur’ân-ý Kerim, bu kavrama dayanýyor, bu gerçeði getiri-
yor ve bu “Allah dilerse” tarzýndaki þartý her yerde, hatta Yü-
ce Allah’ýn (celle celâluhû) va’dinin zikredildiði yerlerde bile ge-
tiriyor. Oysa Yüce Allah’ýn (celle celâluhû) va’di asla deðiþmez.
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Ancak ne var ki O’nun “dileme”sinin va’dine yönelmesi asla

bir kayda baðlý deðildir, hep serbesttir. Ýþte Yüce Allah (celle

celâluhû), müminlerin düþünce ve ruhlarýnýn derinliklerinde yer

etsin diye bu terbiyeyi onlarýn akýllarýna yerleþtiriyor.

Þimdi bu va’din nasýl gerçekleþtiðinin hikâyesine dönü-

yoruz. Rivâyetlerin nakline göre, yedinci hicret yýlý -yani Hu-

deybiye barýþýný izleyen yýl- Zilkade ayýnda Resûlullah (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem), Hudeybiye’ye katýlanlarla birlikte umre

yapmak üzere Mekke’ye hareket etti. Zü’l-huleyfe’de ihrama

girdi. Bir yýl önce ihrama girip kurbanlýklarý yanýna aldýðý gi-

bi, yine kurbanlýk develeri yanýna aldý. Ve sahabileri de telbi-

ye getirerek yürüdüler. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)

Zahrân geçidine yaklaþýnca, Muhammed b. Mesleme’yi atlý

ve silahlý hâlde öncü olarak yolladý. Müþrikler Muhammed

bin Mesleme’yi görünce çok korktular ve Resûlullah’ýn (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) kendilerine savaþ açtýðýný ve aralarýnda

imzalanmýþ olan on yýl süre ile savaþmama anlaþmasýný boz-

duðunu zannettiler. Ve hemen varýp Mekkelilere haber verdi-

ler. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Harem’deki putlarý gö-

zetleyebildiði Zahrân geçidine inip konaklayýnca, oklarý, mýz-

raklarý ve yaylarý Batn-ý Yacûc denilen vadiye gönderdi. Ve

Mekke’ye, müþriklerle anlaþtýðý þekilde kýlýçlarý kýnýnda olarak

girdi. Daha yolda iken, Kureyþliler kendisine Hafs oðlu Muk-

riz’i gönderdiler. Mukriz, “Yâ Muhammed! Seni sözünü bo-

zan birisi olarak tanýmamýþtýk.” dedi. Resûlullah (sallallâhu aley-

hi ve sellem), “Ne demek bu?” diye sorunca, Mukriz, “Üzerimi-

ze yaylar ve mýzraklarla geldin.” dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Böyle bir þey yoktur. Biz

silahlarýmýzý Yacûc vadisine yolladýk.” deyince, bunu duyan
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Mukriz, “Zaten biz Seni bu niteliklerle, iyilik ve ahde vefa ni-
telikleri ile tanýdýk.” dedi.

Mekkeli kafirlerin ileri gelenleri, Resûlullah’ý (sallallâhu aleyhi

ve sellem) ve beraberindeki Müslümanlarý görmemek için, kin-
lerinden ve nefretlerinden Mekke’nin dýþýna çýkmýþlardý. Geri-
ye kalan Mekkeli erkekler, kadýnlar ve çocuklar yollara ve
damlarýn üzerine oturarak Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)

ve beraberinde bulunan Müslümanlarý seyrediyorlardý. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahabeler önünde telbiye
ederek Mekke’ye girdi. Kurbanlýklarý daha önce, Zî Tuvâ de-
nilen yere göndermiþti. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hu-
deybiye Andlaþmasý’nýn yapýldýðý gün bindiði Kusvâ adlý de-
vesine binmiþti. Ensardan Abdullah b. Revâhâ da Resûlul-
lah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) devesinin dizginini tutmuþ onu
sürüyordu.

Ve iþte böylece Resûlullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) gör-
düðü rüya doðru çýkmýþ ve Yüce Allah’ýn (celle celâluhû) va’di
gerçekleþmiþti. Sonra da ertesi yýl Mekke fethedilmiþti. Ýslâm
önce Mekke’ye sonra da Arap Yarýmadasý’nýn tümüne hâkim
olmuþ, ardýndan da Cenâb-ý Allah’ýn (celle celâluhû) son va’di ve
müjdesi gerçekleþmiþti. Çünkü Cenâb-ý Hak þöyle buyurmak-
tadýr: “Resûlü’nü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki O, hak di-
ni, bütün dinlere üstün kýlsýn. Þâhit olarak Allah yeter.” 

Gerçekten de Allah’ýn (celle celâluhû) dini, yalnýz Arap Yarý-
madasý’nda deðil, daha yarým yüzyýl geçmeden, bütün yeryü-
zünün, insanlarýn oturduklarý tüm bölgelerine hâkim olmuþtu.
Yüce Allah’ýn (celle celâluhû) dini, Ýran Ýmparatorluðu’nun tümü-
ne, Bizans Ýmparatorluðu’nun büyük bir kýsmýna, Hindistan’a,
Çin’e hâkim olmuþtu. Sonra Güney Asya’ya, Malezya ve diðer
yerlere ve Doðu Hint adalarýna (Endonezya’ya) hâkim olmuþtu.
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Miladî altýncý yüzyýlýn sonlarý ile yedinci yüzyýlýn ortalarýna
doðru insanlarýn kümelendiði en büyük yerler buralardý.

Ve hâlen de Hakk’ýn dini bütün dinlere üstündür. Hatta
fethettiði topraklarýn büyük bir bölümünde ve özellikle Avru-
pa’da ve Akdeniz adalarýnda siyasal etkinliði yok olduktan
sonra ve þu çaðda Doðu’da ve Batý’da ortaya çýkan düþman
güçlere oranla Müslümanlarýn tüm yeryüzünde güçlerinin yiti-
rilmesine raðmen yine de hak dini bütün dinlerden üstündür.

Evet bir din olarak hak din bütün öteki dinlerden üstün-
dür. Hem bizzat güçlüdür hem de özü itibarý ile kuvvetlidir.
Taraftarlarýn kýlýç ve top kullanmasýna muhtaç olmadan, ken-
disi ilerler. Çünkü bu dinin özü, fýtrata ve evrenin köklü yasa-
larýna paraleldir. Ve çünkü bu dinin özünde aklýn ve ruhun ih-
tiyaçlarýna yalýn ve köklü olarak cevap verme yeteneði vardýr.
Yeryüzünü imar etme ve ilerlemenin ihtiyaçlarýna, kulübede
oturanlardan tutun da gökdelenlerde oturanlara kadar her
türlü insanýn ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir yetenek var-
dýr bu dinde...

Ýslâm’dan baþka bir dinde olan bir kiþi, bu dine taassup
ve tarafgirlikten arýnmýþ bir gözle bakarsa, bu dinin doðrulu-
ðunu ve gizli gücünü insanlýðý en iyi bir þekilde yönetebilme
gücünü, insanlýðýn doðup geliþen ihtiyaçlarýna kolayca ve uy-
gun biçimde cevap verebilme gücünü itiraf eder. “Þahit ola-
rak Allah yeter.” (Seyyid Kutub, Fi Zilâli’l-Kur’ân, 6/3329-3331; Seyyid

Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, c. 9, 306-307, Dünya Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1991)

Elmalýlý Hamdi Yazýr ise Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) rüyasý ile alâkalý olarak ilgili âyetleri açýklarken þunlarý
söyler:

“And olsun ki Allah, elçisinin rüyasýný gerçek çýkardý.” Hak
olarak yahut imanýnda sabit olanlarla olmayanlarý ayýrd etmek
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gibi hak bir sebep ve hikmet ile doðru gösterdi, yahut doðru
çýkardý, yalan çýkarmadý. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem),

Hudeybiye’ye çýkmadan önce rüyasýnda görmüþtü ki: “Kendi-
si ve ashabý güvenlik içinde baþlarýný kazýtmýþ ve kýrktýrmýþ ola-
rak Mekke’ye girmiþlerdi.” Bunu ashabýna söylemiþ, onlar da
peygamberin rüyasýnýn hak olduðunu bildiklerinden sevinmiþ-
ler, müjdelenmiþler ve bu sene þehre gireceklerini zannetmiþ-
lerdi; halbuki o, daha sonra olacaktý. Onun için geri kalarak
Medine’ye dönülünce münâfýklardan Abdullah b. Übeyy, Ab-
dullah b. Nüfeyl ve Rifâa b. Hâris: “Vallahi ne kazýttýk, ne kýrk-
týrdýk ne de Mescid-i Haram’ý gördük.” diye alay etmiþler, onun
üzerine bu âyet nazil olmuþtur. Demek ki bu âyet Medine’ye
döndükten sonra indirilmiþtir. Bu sebeple Peygamber’in o rü-
yasý yemin ve te’kidlerle kuvvetlendirilmiþ, sözle ve fiille tasdik
ve teyid edilerek açýk bir vahiy ile beyan ve kesin bir vaadle
ilân edilmek üzere buyuruluyor ki: Bu hem rüyayý açýklama
hem de açýk bir vahiy ile yeni baþtan müjde ve ilândýr. Kasem
yani yemin, te’kid’dir. Âyetin mânâsý demektir. Yani “Siz mü-
minler vallahi, o Mescid-i Haram’a kesin olarak gireceksiniz in-
þallah.” “Ýnþallah” kaydýnda da birkaç incelik vardýr: Birincisi;
bu gibi vaad yerlerinde talim içindir. Ýkincisi; o giriþin kendi
güçleriyle deðil, Allah’ýn (celle celâluhû) dilemesiyle olduðuna
dikkat çekmek içindir. Üçüncüsü; muhataplar içinde o zama-
na kadar vefat edecekler bulunabileceðine iþâret olmak üze-
re cemaatin mevcut fertlerine göre bir ihtimale iþâret içindir.
Ýnþallah öyle gireceksiniz ki güvenlikler içinde, rahat rahat
baþlarýnýzý kazýtmýþ ve kýrktýrmýþ olarak yani kiminiz kazýtmýþ ki-
miniz kýrktýrmýþ bir hâlde, ihramdan çýkarken týraþ olmak hac
veya umrenin menâsikindendir. Allah (celle celâluhû) bunu ger-
çek olarak dosdoðru gösterdi. Fakat sizin bilmediðiniz bir þey,
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bir hikmet bildi de ondan önce, o giriþten önce yakýn bir fetih
yaptý. Hudeybiye barýþýný elde ederek Hayber fethini yaptý ve
bunu o rüyanýn doðruluðuna bir delil ve alâmet kýldý. Hem bu
açýk fetih, Mekke’nin fethi ile kalacak da deðil. O Allah’týr ki,
Resûlü’nü hidayetle ve hak din ile gönderdi. Resûlü Muham-
med (sallallâhu aleyhi ve sellem)’dir. Hüdâ, doðru yol gösteren de-
lil, “Müttakîler için doðru yol gösterici.” (Bakara, 2/2), “Ýnsanlar
için yol gösterici.” (Âl-i Ýmrân, 3/4) olan Kur’ân’dýr... (Elmalýlý Hamdi

Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 7/179-180, Azim Daðýtým, Zaman Gazetesi Bas-

kýsý, Ýstanbul)

Âyet-i kerimelerden Kur’ân-ý Kerim’de rüya gerçeðine ge-
niþçe yer verildiði, rüyanýn din farký gözetmeden herkese hi-
tap eden bir özelliðinin olduðu anlaþýlmaktadýr.

Þimdi de hadis-i þeriflerdeki rüya ile alâkalý deðerlendir-
melere geçelim.

190

R ü y a



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HADÝS-Ý ÞERÝFLERDE RÜYA



Sâlih bir kiþi (veya sâliha bir kadýn) tarafýndan görülen güzel rüya,
nübüvvetin (peygamberliðin) kýrk altý cüz’ünden (parçasýndan) bir
cüz’dür.

(Buhârî, Tâ’bir, 4)

* * * 

Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüþtür. Çünkü Þeytan be-
nim sûretime giremez.

(Buhârî, Tâ’bir, 2, 10)

* * * 

Rüya Allah’tandýr. Hulm (sýkýntýlý rüya) ise Þeytan’dandýr. Öyle ise
sizden biri hoþuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol ta-
rafýna tükürsün ve ondan Allah’a sýðýnsýn. (Böyle yaparsa Þeytan) kendi-
sine asla zarar veremeyecektir. 

(Müslim, Rüya, 5)



GÝRÝÞ

Rüya gerçeðine Kur’ân’dan sonra hadis-i þeriflerde de

geniþçe yer verilmiþtir. Hemen hemen bütün meþhur hadis ki-

taplarýnda, rüya ile ilgili rivayetlere rastlamaktayýz. Bu hadis-

lerden bir kýsmý rüya hakikatine dair olduðu gibi, Efendimiz’in

(sallallâhu aleyhi ve sellem) gördüðü ve tabir ettiði rüyalara iliþkin

olanlarý da oldukça bir yekûn tutmaktadýr.

Takvâ ile amel eden ve þüpheli hallerden kaçýnan mü-

minlerin doðru rüya görmeleri, Allah’ýn (celle celâluhû) bir

lûtfu ve inayetidir. Bu netice hadislerin genelinden çýkan

bir deðerlendirmedir. Çünkü sahih yani doðru rüyalar, bir

yandan imaný kuvvetlendirirken, diðer yandan da bir ikaz

anlamý taþýr. Ve bu uyarýlar, Kur’ân'ýn olmamýzý istediði

caddede yürüyen Müslümanlar için bir nevi iþâret taþlarý

hükmüne geçebilir.

Öncelikle konuyla ilgili hadis-i þeriflerin büyük bir kýsmýný

açýklamalarý ile beraber ele alacaðýz. Daha sonra da bu konu-

daki diðer hadislerin sadece metinlerini vereceðiz:
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Salih Rüyanýn Deðeri ve Kýyamete Yakýn Müminin
Rüyasý

Enes b. Mâlik’in (radýyallâhu anh) rivâyetine göre Resûlul-

lah (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Sâlih bir kiþi (veya sâliha

bir kadýn) tarafýndan görülen güzel rüya, nübüvvetin

(peygamberliðin) kýrk altý cüz’ünden (parçasýndan) bir

cüz’dür.” buyurmuþtur. Diðer bir rivâyette Ebû Saîd (ra-

dýyallâhu anh) Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

þöyle dediðini belirtmiþtir: “Müminin rüyasý, nübüvvetin

kýrk altý cüz’ünden bir cüz’dür.” (Buhârî, Tâ’bir, 4; Muvatta,

2/956) Ebû Hureyre’nin (radýyallâhu anh) anlattýðýna göre

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle buyurmuþlardýr:

“Zaman yaklaþýnca, müminin rüyasý, neredeyse yalan

çýkmaz. Esasen müminin rüyasý, peygamberliðin (nübüv-

vetin) kýrk altý cüz’ünden (parçasýndan) bir cüz’dür (parça-

dýr).” [Buhârî’nin rivâyetinde þu ek vardýr:] “Peygamber-

likten bir parça olan þey, yalan olamaz.” (Buhârî, Tâ’bir,

26; Müslim, Rüya, 8; Tirmizî, Rüya, 1; Ebû Dâvud, Edeb, 96)

Hadisten Anladýklarýmýz

Enes b. Mâlik’in rivâyet ettiði hadisin mânâsýný ifade eden
baþka bir rivâyette, Ebû Saîd el-Hudrî (radýyallâhu anh) þöyle de-
miþtir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Müslü-
man kiþinin sâlih (doðru) rüyasý, peygamberliðin yetmiþ
cüz’ünden (parçasýndan) biridir.” Baþka bir rivâyette kýrk, baþka
bir rivâyette de kýrk dokuz cüz olduðu bildirilmiþtir. Bu konu-
daki en yaygýn, ayný zamanda en kuvvetli olan görüþ, rüyanýn
peygamberliðin kýrk altý cüz’ünden bir parça olduðunu ifade
eden görüþtür. 

Bunun ne mânâya geldiði hususunda âlimler deðiþik gö-
rüþler beyan etmiþlerdir. Bu meyanda þu hususlarý kaydet-

194

R ü y a



H a d i s - i  Þ e r i f l e r d e  R ü y a

miþlerdir: “Resûl-i Ekrem’e (aleyhissalâtu vesselâm) sâliha ve
sâdýka (doðru) rüya þeklinde gelen vahiy, altý ay devam etmiþ-
tir. Vahiy ondan sonra ekseriyetle, Cebrail vasýtasýyla veya
vasýtasýz olarak gelmiþtir. Resûl-i Ekrem’in (aleyhissalâtu ves-

selâm) nübüvvet ve risâlet hayatý, yirmi üç sene devam ettiði-
ne göre rüya yoluyla gerçekleþen vahiy müddeti, nübüvvetle-
ri zamanýnýn kýrk altý parçasýnda bir parça olur. Yani 23 yýlýn
altý ayý demek 23/0,5, o da 46/1 demektir. Bu yönden hadisin
mânâsý, “salih mü’minin gördüðü rüya, sýhhat ve isabet itiba-
rýyla nübüvvetin kýrk altý cüz’ünde bir cüz’üne muvafýk bulu-
nur” demek olur. Yoksa “nübüvvetten böyle bir parça bâkîdir,
devam etmektedir ve o kuvvette bir ilmî özellik taþýr ve devam
etmektedir” sanýlmamalýdýr.

Eðer böyle bir zanna kapýlýnýrsa bu zan, rüyayý vahiy ve
nass derecesine yükseltir ve bu da teþrîin (dinî hüküm koymanýn)

devamýný icab eder ki, bu durum çok tehlikelidir. Çünkü bu
husus dinî esaslarýn istikrarýna aykýrýdýr. Bunun bu suretle bi-
linmesini bilhassa hatýrlatýrýz.” (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim

Terceme ve Þerhi, 10/23)

Ebû Hureyre’nin rivâyet ettiði hadis-i þerifte, bütün hadis
âlimlerinin dikkatlerini üzerine çeken cümle, “iktirâb-ý zaman”
tamlamasýdýr ki, zamanýn yaklaþmasý demektir. O hâlde “Za-
man nedir?” ve “Yaklaþmasý ne þekilde olabilir?” Önce bu hu-
suslar üzerinde duralým:

Zaman, vakit demektir. Vaktin azýna da, çoðuna da dil
âlimleri zaman ismini vermiþlerdir. Kuvvetli bir görüþe göre de
zaman; Güneþ’in “mýntýka-i buruc’u (on iki burcun bulunduðu tutul-

ma dairesini) bir kere kat etmesi müddeti”ne denilmiþtir ki, bu
müddet bir senedir ve dört mevsime ayrýlmýþtýr: Bunlar da ba-
har, yaz, güz ve kýþ mevsimleridir.
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Zamanýn yaklaþmasý tabirine gelince, hadislere þerh ya-
zan âlimler, bu ifadede iki þekilde tasarruf olunduðunu bildi-
rirler: Birincisi gece ile gündüzün birbirlerine yaklaþmalarý de-
mektir ki, bu zaman gece ile gündüzün eþit olduðu güz mev-
simidir. Bu mevsimde gece ile gündüz eþit olur. Gerek gece
ile gündüzün eþitliði ile, gerekse her çeþit meyvelerin kemâle
erip bunlarla gýdalanýlmasý etkisiyle insanlarýn, huylarýnda bir
doðruluk ve orta yol meydana gelmesi, doðru rüya görülme-
sine vesile olur.

Baþka bir bakýþ açýsýna göre, zamanýn yakýnlaþmasýndan
amaç; kýyametin kopma vaktinin yaklaþmasýdýr. Bu mânâ, bi-
rinci görüþün mânâsý gibi birtakým hesaplar ve astronomi de-
yimlerine muhtaç olmadýðý için, âlimlerin çoðu (meselâ Ýbn Bat-

tal) bu bakýþ açýsýný seçmiþtir. 
Cihan tarihinin son günlerinin, sâlih olsun, günahkâr ol-

sun bütün müminlerin doðru rüya görmelerine hususi kýlýn-
masýnýn sebebine gelince; bu, son zamanda hakiki müminle-
rin garib ve himayesiz bir hayat geçirmekte olmalarýndan, bu
kimsesizlik hayatýnda yeryüzünde olan olaylara karþý kendi-
lerini irþad ve ikaz edecek hiçbir güçleri ve vasýtalarý bulun-
mayacaðýndan, Cenab-ý Hak bu yalnýzlýk hayatýnda, mümin-
lere irþad vasýtasý olarak (dinin anlatýlmasýnýn bir vesilesi olarak)

doðru rüyalarý ihsan buyurmuþ olmasýndandýr. Dünyanýn bu
son devrinde, gerçek mânâda mümin olanlar, o kadar saf ve
berrak rüya görecekler ki, hiçbir yanlýþlýkla karýþýk olmayan
bu rüyalar, tabire muhtaç olmayacaktýr.

Konu ile alâkalý olarak Hattâbî þöyle der: “Bu hadis, ay-
ný zamanda, rüya meselesinin önemini belirtmeye ve onun
mertebesini zihinlere kazýmaya yöneliktir. Rüyanýn peygam-
berlik cüzlerinden bir parça oluþu peygamberlere mahsus-
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tur. Baþkalarý hakkýnda böyle bir þey yoktur. Zira peygam-
berlere uyanýkken nasýl vahiy gelirse, uyku hâlinde de gelir-
di.” (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Þerhi, 10/24)

“Evet, insan, uykuya ve rüyalara girerken, nübüvvetin kýrk
altýda birine yelken açmýþ olur. Zira, uyku ve rüya bir bakýma
nübüvvetle alâkalýdýr; fakat risâletle deðil; risâlet, hâlet-i sahv,
yani göz ve kalb açýklýðý ister.” (Sonsuz Nur-3, s. 67-68)

Âhir zamanda mü’minin rüyasýnýn yalan çýkmamasýnýn
hikmetini bir kýsým âlimlerimiz þu þekilde sýralamaktadýrlar: 

1- Mü’min âhir zamanda gariptir. Ýmam Müslim’in rivâye-
tine göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyurmuþ-
tur: Ýslâm dini garib ve kimsesiz baþladý. Ve nihayet o garib-
lik hayatýna da yansýyacaktýr.

2- Mü’minin yoldaþý ve yardýmcýsý bu dönemde az oldu-
ðu için, sâdýk rüya ile ona ikramda bulunulur. Tabire ihtiyaç
kalmadan ve içinde hiç yalan bulunmadan galiben görüldü-
ðü gibi yorumlanýr.

3- Âhir zaman, Mehdi’nin gelip adaletin her tarafa yayýldý-
ðý ve hayrýn bolca bulunduðu dönem olduðundan bu zaman-
da görülen rüyalarýn da temiz ve duru olacaðý bildirilmiþtir.

4- Cihan tarihinin son günlerinin, sâlih olsun, fâsýk olsun
bütün mü’minlerin doðru rüya görmelerine tahsîs olunmasýnýn
sebebine gelince, bu, son zamanda hakikî müminlerin garib
ve himayesiz bir hayat geçirmekte olmalarý, bu kimsesizlik
hayatýnda gelip geçen olaylara karþý kendilerini irþad ve ikaz
edecek hiçbir vâsýta-i ma’rifetleri bulunmayacaðýndan,
Cenâb-ý Hak bu yalnýzlýk hayatýnda müminlere vâsýta-i irþad
olarak rüya-yý sâlihayý ihsan buyurmuþtur. Dünyanýn bu son
devrinde müminler, o kadar saf ve berrak rüya görecekler ki,
hiçbir yanlýþlýðýn karýþmayacaðý bu rüyalar tabire muhtaç ol-
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mayacaktýr. (Aynî, Umdetu’l-Kârî, 24/153; Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih

Tercemesi, 12/282)

Rüya, Allah (celle celâluhû) Tarafýndan Gelen Bir Müjdedir

Ebû Saîd el-Hudrî (radýyallâhu anh) Efendimiz’in (sallallâhu

aleyhi ve sellem) þöyle dediðini bildirmiþtir: “Sizden biriniz

sevdiði bir rüyayý görürse bilsin ki, o, Allah tarafýndan yapýl-

mýþ bir telkindir (zihinde yer ettirmek mânâsýna gelir). Rüya

sahibi, bu rüyasý üzerine Allah’a hamdetsin ve baþkasýna

da söylesin. Buna aykýrý hoþlanmadýðý bir rüya gördüðün-

de muhakkak, bu rüya da Þeytan’dandýr. Böyle bir hâl ile

karþýlaþan rüya sahibi de rüyasýnýn þerrinden Allah’a sýðýn-

sýn ve rüyasýný kimseye söylemesin! Bu surette o rüya, sa-

hibine zarar vermez.” (Buhârî, Týbb, 39; Bed’ü’l-Halk, 11,

Tâ’bir 3, 4, 10, 14, 46)

Hadisten Anladýklarýmýz

Buhârî, bu hadisi “Rüya, Allah tarafýndan gelen bir müj-
dedir.” meâlindeki bir babda rivâyet etmiþtir. Bu hadisten
sonra da Ebû Katâde’den (radýyallâhu anh) rivâyet edilen þu ha-
disi nakletmiþtir: “Rüya Allah’tandýr. Hulm (sýkýntýlý rüya) ise
Þeytan’dandýr. Öyle ise sizden biri, hoþuna gitmeyen kötü bir
rüya (hulm) görecek olursa sol tarafýna tükürsün ve ondan Al-
lah’a istiâze etsin (sýðýnsýn). (Böyle yaparsa Þeytan) kendisine as-
la zarar veremeyecektir.” (Müslim, Rüya 5; Tirmizî, Rüya, 4; Ebû

Dâvud, Edeb, 96)

Hoþ ve doðru olan rüya, Allah (celle celâluhû) tarafýndan (ge-

len enfüsî bir telkin ve talim)’dir. Hulm da Þeytan’dan (gelen uyku

hâli)’dir. Kiþi rüyasýnda Þeytanî bir hayale kapýldýðýnda, uya-
nýnca Þeytan’ýn þerrinden Allah’a (celle celâluhû) sýðýnmalýdýr.

R ü y a
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(Eûzu billâhi mine’þ-þeytân) demelidir! Sol tarafýna (Þeytan’ý kovmak

ve onu küçültmeye yönelik, üç kere) tükürür gibi ‘tuh!’ demelidir! Bu
þekilde o düþ, sahibine zarar vermez. 

Üç defa üfürme ile ilgili, Kâdî Ýyâz demiþtir ki: ‘Üç defa
üfürme emri, gördüðü kötü rüyada hazýr bulunan Þeytan’ý kov-
mak, onu küçük görmek ve rezil etmek içindir. Sol tarafa tükür-
mek de solun sevilmeyen pis bir mahal olduðundan dolayýdýr.
Sað ise bunun aksinedir. Kötü rüyanýn kimseye söylenmeme-
sinin sebebine gelince; ihtimal bu, te'vîl eden kimse, onun gör-
düðü þekilde tefsir eder de Allah’ýn (celle celâluhû) takdiri de o
merkezde cereyan eder diyedir.

Güzel rüyanýn sevilen kimseden baþkasýna söylenmeme-
sine gelince; bunun sebebi de þudur: Kiþi rüyayý hoþlanmadý-
ðý bir kimseye tabir ettirirse o kiþi, çekememezlik vb. sebep-
lerden dolayý kötüye yorabilir. Ve rüya, tabir edilen o hâliyle
gerçekleþebilir. Rüyayý gören de kötü tabiri iþitince üzülebilir.’
(Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Þerhi, 10/17-18)

Bütün bunlardan anladýðýmýz gerçek þudur ki; kötü rüya
gören Müslüman, gördüðü rüyanýn ve Þeytan’ýn þerrinden üç
kez Allah’a (celle celâluhû) sýðýnmalýdýr ve bunun için þöyle de-
melidir: “Allah’ým, bu rüyanýn þerrinden ve rahmetinden uzak
kalmýþ olan Þeytan’ýn þerrinden Sana sýðýnýrým.” Ayrýca rüya-
nýn hayra dönüþmesi için dua da etmeli ve bu tür rüyalarý hiç-
bir kimseye anlatmamalýdýr. Gördüðü iyi bir rüyadan ötürü de
uyanýnca Allah’a (celle celâluhû) hamd etmelidir. Bu rüyadan
dolayý sevinip, bunu bir müjde kabul etmeli, rüyayý sevdiði bir
kimseye anlatýp, sevmediðine kesinlikle anlatmamalýdýr.
(Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, Mehmed Sofuoðlu, 15/6861, Ötüken Yayýn-

larý, Ýstanbul, 1989)
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Nübüvvetten Geriye Sadece Sâlih Rüyalar Kalmýþtýr

Hz. Ebû Hureyre (radýyallâhu anh), Resûlullah’ýn (aleyhis-

salâtu vesselâm) þöyle buyurduðunu bildirmiþtir: “Benden

sonra peygamberlikten sadece mübeþþirât (müjdeciler)

kalacaktýr! Sahabi efendilerimiz, ‘Mübeþþirât da nedir?’

diye sorunca Allah Resûlü, ‘Sâlih rüyadýr!’ diye cevap ver-

di.” Muvatta’nýn rivâyetinde þu ek vardýr: “Sâlih rüyayý

sâlih kiþi görür veya ona gösterilir.” (Buhârî, Tâ’bir, 5; Mu-

vatta, Rüya, 3; Ebû Davud, Edeb, 96)

Hadisten Anladýklarýmýz

Müslim’in Ýbn Abbas’tan (radýyallâhu anh) rivâyetine göre
Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabýyla olan bu
sohbeti, vefatýna sebep olan hastalýðý zamanýnda idi. Hz.
Âiþe’den naklolunan bir rivâyete göre de, “Vefatýmdan sonra
(istikbale ait haber alacak mahiyette) size yalnýz mübeþþirât kalýyor.”
buyurmuþtu. Ebû Ya’lâ’nýn Enes b. Mâlik’ten rivâyetine göre
de, “Artýk nübüvvet ve risalet haberleri kesiliyor, benden son-
ra nebi ve resûl yoktur, lâkin size mübeþþirât (yani sâlih rüya) ka-
lýyor, o güzel vasýta ile haber alýrsýnýz.” buyurmuþtur. 

Hadisteki ‘mübeþþirât’ kelimesi ‘mübeþþire’ kelimesinin
çoðuludur. Tebþîr masdarýndan isim sîðasýdýr. Tebþîr, muha-
tabýndan gönlüne ferahlandýrýcý ve sevindirici bir haber koy-
maktýr ki, bunu ‘müjde vermek’ diye tercüme edebiliriz. Bu iti-
barla samimi müminlerin gönülleri, rüya ile Ýlâhî müjdelere ve
telkinlere makes oluyor, demektir. Ahmed b. Hanbel’in
Ebû’d-Derdâ’dan (radýyallâhu anh) rivâyetine göre, Resûl-i Ek-
rem’in (aleyhissalâtu vesselâm), dünya hayatýna ait müjdenin,
Müslümanýn gördüðü saf rüya, âhirete ait olan müjdenin ise
cennet olduðunu ifade ettiði bildirilmektedir. Bu hadisi Tir-
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mizî, Ýbn Mâce ve Hâkim de Ubâde b. Sâmit’ten (radýyallâhu

anh) rivâyet etmiþlerdir. Bu konuda akýllara gelebilecek bir
þüphe varsa o da ilhâm meselesidir. Ýlhâm; Allah Teâlâ tara-
fýndan, feyz yoluyla, kulun gönlüne bir þeyin ilkâ ve telkin
olunmasýdýr (býrakýlýp atýlmasýdýr). Bu da vahye nisbetle en-
biyânýn rüyasý mesabesindedir. Ýlhâm, rüya gibi enbiyâdan
baþkasýnda da vâki olabilir. Hz. Ömer’in menkýbeleri bahsin-
de geçtiði üzere Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Siz-
den önce geçen ümmetler içinde birtakým sâlih kimseler var-
dý ki, bunlar peygamber pâyesinde olmadýklarý hâlde kendi-
lerine haber ilhâm olunurdu. Muhaddesûn denilen bu kimse-
lerden ümmetim içinde de bir kimse varsa -ki muhakkak var-
dýr- o da muhakkak Ömer’dir.” buyurmuþtur. Ýþte burada
‘muhaddesûn’, ‘mülhemûn’ yani ‘kendilerine ilhâm olunanlar’
demektir. 

Burada þöyle bir soru akla gelebilir? Ýlhâm da rüya mahi-
yetinde Allah (celle celâluhû) tarafýndan bir telkin vasýtasý oldu-
ðu hâlde, ilhâm niçin mübeþþirâttan sayýlmamýþtýr? Buna þu
þekilde cevap vermek mümkündür: Mübeþþirâtýn rüyaya has
kýlýnmasý bütün mü’minleri içine alan bir telkin vasýtasý olmasý
itibarýyladýr. Ama ilhâm böyle deðildir. O, Allah’ýn nasip ettiði
bazý mü’minlere hastýr. 

Efendimiz’i (aleyhissalâtu vesselâm) Rüyada Görmek

Yine Ebû Hureyre’den (radýyallâhu anh) Efendimiz’in (aley-

hissalâtu vesselâm) þöyle buyurduðu rivâyet edilir: “Beni

rüyada gören, gerçekten beni görmüþtür; çünkü Þeytan

benim sûretime giremez.” (Buhârî, Tâ’bir, 2, 10; Müslim, Rü-

ya, 10, 11; Muvatta, Rüya, 1)

H a d i s - i  Þ e r i f l e r d e  R ü y a
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Hadisten Anladýklarýmýz

Hadis âlimleri, Resûl-i Ekrem’i (aleyhissalâtu vesselâm) rüya-
sýnda gören mü’minin uyanýk iken de görmesinin sadece Pey-
gamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanýna has olduðu-
nu bildirmiþler ve ‘Ve her kim rüyasýnda Resûl-i Ekrem’i (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) görürse, muhakkak Medine’ye hicret
ederek görecektir.’ diye te’vil etmiþlerdir. Çünkü Resûl-i Ek-
rem’in (aleyhissalâtu vesselâm) vefatýndan sonra görülen rüyalar-
da Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yüzünü görmek müm-
kün deðildir. Þu kadar da vardýr ki, âhirette görmek suretiyle
de rüyanýn doðruluðu gerçekleþebilir. Binâenaleyh ‘her kim
beni dünyada rüyasýnda görürse muhakkak âhirette beni
uyanýk hâlde görür’ demek olur ki, bu bir bakýma cennetle
müjdelenme demektir. 

Buhârî, bu hadisin sonunda Resûl-i Ekrem’i (aleyhissalâtu

vesselâm) rüyada görmenin, güzel sýfatlarý veçhiyle görülmeye
baðlý olduðunu, muallak bir rivâyetle Ýbn Sîrîn’den nakletmek-
tedir. Cenâb-ý Hak Þeytan’ý yakaza hâlinde Resûl-i Zîþan’ýn
(aleyhissalâtu vesselâm) suretine girmekten men ettiði gibi, rüya
hâlinde de men etmiþtir. Bunun sebebi pek açýktýr. Bu da hak
ile bâtýlýn, gerçek ile yalanýn karýþmamasýdýr.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyada
görülmesi hemen hemen çok gerçekleþen hususlardan ol-
masý itibarýyla herkesin merak konusudur. Bundan ötürü
mevzu ile alâkalý hadis-i þerifin Müslim þerhinde yapýlan iza-
hýný aynen buraya almayý uygun bulduk. Ahmed Davudoðlu,
yukarýdaki hadisi tercüme ettikten sonra bu hadisi Buhârî’nin
“Kitâbü’t-Ta’bir”de; Ebû Dâvud’un “Kitâbü’l-Edeb”de muhte-
lif râvilerden tahrîc ettiklerini bildirip þöyle demiþtir:

R ü y a
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Âlimler Resûlullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Hakikaten

beni görmüþtür.” sözü üzerinde ihtilâf etmiþlerdir. Ýbn Bâkýl-

lanî’ye göre bu sözün mânâsý, ‘O kimsenin rüyasý sahihtir. Ka-

rýþýk düþler deðildir. Þeytan’ýn benzetmelerinden de deðildir,’

demektir. Hadisin bir rivâyetinde, “Gerçekten hakký görmüþ-

tür.” buyurmuþ olmasý da bunu teyid eder. Yâni hakiki görüþ-

le görmüþtür. Bazen Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)

malûm sýfatlarýnýn aksine görünür. Meselâ, biri onu beyaz sa-

kallý görür. Bazen de biri doðuda, biri batýda olan iki þahýs ay-

ný zamanda onu rüyalarýnda görürler. 

Hadis âlimlerinden el-Mâzirî, Ýbn Bâkýllânî’nin bu yorumu-

nu rivâyet ettikten sonra þunlarý söylemiþtir: “Birtakým kimse-

ler de diyorlar ki: Hayýr, hadis zâhirî mânâsýna göredir. Ondan

murad, ‘Peygamberimiz’i gören hakikati görmüþtür’ demektir.

Bunu men edecek bir mâni yoktur. Akýl dahî imkânsýz görmez

ki, zâhirinden deðiþmeye mecburiyet hâsýl olsun.”

Ýbn Bâkýllânî’nin “Bazen malûm sýfatlarýnýn aksine yahut

iki yerde birden görünür.” sözü onun sýfatlarýnda hata ve o sý-

fatlarý gerçeðin zýttýna bir þekilde düþünme demektir. Bazen

bir kimse hayâl ettiði bir þeyi görür gibi olur. Çünkü hayal et-

tiði þeyin adetâ gördükleri ile baðlantýsý vardýr. Binâenaleyh

Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) zâtý görünmüþ; sý-

fatlarý görülmeyip hayal edilmiþ olur. Ýdrak için gözlerin gör-

mesi, mesafenin yakýnlýðý görülen þeyin yerde gömülü yahut

yeryüzünde olmasý þart deðildir. Þart olan yalnýz onun mevcu-

diyetidir. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) cismi yok

olduðuna bir delil bulunamaz. Bilâkis hadislerde onun bâkî

olmasýný iktiza eden beyanat vardýr. Bir kimse rüyasýnda Hz.

Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine, katli haram
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bir kimseyi öldürmesini emir buyurduðunu görse bu hayal
edilen sýfatlardan olur. Görülen þey deðildir.” 

Kâdî Iyâz, “Bu hadisten murad Hz. Peygamber’i (sallallâhu

aleyhi ve sellem) hayâtýnda malûm olan sýfatýyla görmesidir. Bu-
nun aksine görürse hakiki rüya deðil, te’vîlî rüya olur.” demiþ-
se de Nevevî bu sözü zayýf bulmuþ, “Sahîh olan onu hakika-
ten görmesidir. Sýfatýnýn malûm olup olmamasý bu hususta
eþittir.” demiþtir. Âlimlerden bazýlarýna göre Allah Teâlâ’nýn in-
sanlara hâssaten Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)

doðru olarak göstermesi, Þeytan’ý onun suretinde görünmek-
ten men etmesi, uyku hâlinde onun üzerinde yalan uydurma-
sýna mâni olmak içindir. Nitekim peygamberlerine mûcize de-
nilen hârikalarý vermiþtir. Ve nitekim Þeytan uyanýkken de Hz.
Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) suretine giremez. Çün-
kü bu olmuþ olsa hakla bâtýl birbirine karýþýr. Bu tasavvur kor-
kusuyla Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiði
þeylere itimat kalmazdý.

Âlimlerin çoðu, sýfatlarýna uygun bir þekilde görüldüðü
takdirde, rüyada Allah Teâlâ’yý görmenin caiz ve sahîh oldu-
ðunu bildirirler. Zira görülen þey Allah’ýn (celle celâluhû) zâtý
deðildir. Allah Teâlâ’nýn cisim þekline girmesi ve hâllerinin
muhtelif olmasý imkânsýzdýr. Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi

ve sellem) görmek böyle deðildir. Ýbn Bâkýllânî diyor ki: “Rüya-
da Allah Teâlâ’yý görmek kalbde zuhur eden birtakým hâtýra-
lardýr. Bunlarý gören kimse için olmuþ veya olacak birtakým
þeylere delildirler.” “Her kim beni rüyada görürse; uyanýkken
de görecektir. Yahut beni uyanýkken görmüþ gibidir.” cümle-
si üzerinde âlimler þunlarý söylemiþlerdir: “Burada râvi þüphe
etmiþtir. Eðer hakikatte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)

“beni görmüþ gibidir” demiþse bunun mânâsý “hakikaten be-

R ü y a
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ni görmüþtür, yahut hakký görmüþtür” demektir. Böyle deðil
de “uyanýkken beni görecektir” demiþse bu hususta birkaç
görüþ vardýr. Birinci görüþe göre maksat onun zamanýnda
yaþayanlardýr. O zamanda yaþayan bir zât rüyasýnda Hz.
Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) görürse onunla hakikat-
te de müþerref olacak demektir. Ýkinci görüþe göre rüyayý
gören þahýs âhirette uyanýk hâlde bu rüyanýn tasdikini göre-
cek, Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) bizzat gözüyle
görecek demektir. Üçüncü görüþe göre rüyayý gören kimse
âhirette Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) hususi bir þe-
kilde ona yakýn olarak görecek ve þefâatine nail olacak de-
mektir.” (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Þerhi, 10/226-27)

Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi, sâdýk rüyalarda, kö-
tü ruhlarýn ve Þeytan’ýn, Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtu

vesselâm) þekline bürünemeyeceðini bildirmektedir. Devamla,
kötü ruhlarýn Hz. Peygamber’in (aleyhissalâtu vesselâm) lisanen
ismini kendine takýp, sünnet-i seniyyeye ve dinin hükümlerine
muhalif olarak konuþabileceðini belirten Bediüzzaman, bu
konuþmanýn dinin hükümlerine ve sünnet-i seniyyeye muhalif
ise o konuþanlarýn ervâh-ý tayyibe, mü’min ve Müslüman cinnî
olamayacaðýný, bilakis onlarýn kötü ruhlar olabileceðini haber
vermiþtir. (Emirdað Lahikasý, 2/156)

Müslümanlarýn Ýlk Deniz Seferi

Enes b. Mâlik’in (radýyallâhu anh) þöyle dediði rivâyet olun-

muþtur: “Resûlullah süt teyzesi olan Milhan kýzý Ümmü Ha-

ram’ýn ziyaretine gelirdi. Ümmü Haram, Ubâde b. Sâmit’in

nikâhýnda idi. Bir gün Resûl-i Ekrem yine ziyaretine geldi.

(Süt teyzesi) Resûl-i Ekrem’e yemek yedirdi ve baþýný tara-

dý. Resûlullah bir müddet uyuduktan sonra gülümseyerek
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uyandý. Ümmü Haram devamla þöyle anlatýr: ‘Yâ Resûlal-

lah! Seni güldüren nedir?’ diye sordum. Allah Resûlü de,

‘Rüyamda bana ümmetimden bir kýsým mücahidlerin, þu

(gök) deniz ortasýnda -padiþahlarýn tahtlarýna kurulduklarý

gibi- gemilere (kemâl-i ihtiþamla) binerek Allah yolunda de-

niz harbine gittikleri gösterildi de ona gülüyorum.’ buyurdu.

Ben de devam ederek: ‘Yâ Resûlallah! Beni de o (deniz)

gazilerinden kýlmasý için Allah’a dua buyursanýz!’ diye rica

ettim. Resûlullah da dua etti. Sonra Resûlullah baþýný yastý-

ða koy(up bir müddet daha uyu)du. Sonra yine gülümseye-

rek uyandý. Bunun üzerine yine ben, ‘Yâ Resûlallah! Seni

güldüren nedir?’ diye sordum. Resûlullah, ‘(Bu defa da) ön-

ce dediði gibi (Bana ümmetimden bir kýsým mücahidlerin,

padiþahlarýn tahtlarýna kurulduklarý gibi kara nakliyelerine ku-

rulup debdebeli bir kuvve-i külliye ile) Allah uðrunda (Kay-

ser’in þehri Kostantiniyye’ye) gazaya gittikleri gösterildi.’ bu-

yurdu. Sonra ben yine, ‘Yâ Resûlallah! Beni o (Kostantiniy-

ye) gazilerinden kýlmasý için Allah’a dua buyursanýz!’ deyin-

ce, Allah Resûlü, ‘Hayýr, sen önceki (deniz gazi)lerinden-

sin.’ buyurdu. (Hadisi rivâyet eden Enes b. Mâlik der ki):

‘Ümmü Haram, Muâviye b. Ebî Süfyân’ýn Þam valiliði zama-

nýnda, deniz gazasýnda gemiye binmiþti ve Muâviye’nin ku-

mandasýndaki gazaya katýlmýþtý. Fakat Kýbrýs adasýna de-

nizden çýkýldýðý sýrada Ümmü Haram, bindirildiði katýrdan

düþerek gaza yolunda þehid olmuþtur.’” (Buhârî, Rüya, 12;

Cihad, 3; Müslim, Ýmâre, 160, 161)

Hadisten Anladýklarýmýz

Hadiste anlatýlan bu deniz seferi, Hz. Osman’ýn hilâfeti
zamanýnda Hicret’in yirmi sekizinci yýlýnda gerçekleþmiþtir.
Kýbrýs’ýn fethi ile son bulan bu sefer, Müslümanlarýn ilk deniz
seferi olduðu için bu sefere ashabýn yaþlýlarý da iþtirak etmiþ-
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ti. Hz. Peygamber’in (aleyhissalâtu vesselâm) ebedî âhiret yurdu-
na göçmesinden sonra Humus’ta ikamet eden Ubâde b.
Sâmit hazretleri ile hanýmý Ümmü Haram da bu sefere katý-
lanlar arasýndaydý. Hedef, Kýbrýs’ýn fethi idi. Ümmü Haram,
Kýbrýs’ta hýrçýn ve huysuz bir katýra bindirilmiþti. O zaman ih-
tiyar olan Ümmü Haram, katýrdan düþerek boynu kýrýlmýþ, ga-
za yolunda þehid düþmüþtü. Böylece Resûl-i Ekrem’in (aley-

hissalâtu vesselâm) rüyasý ile Ümmü Haram hakkýndaki duasý
gerçekleþmiþtir. 

Rüyanýn, Medine’deki Vebanýn Ulaþtýðý Yere Ýþâret Et-
mesi

Abdullah b. Ömer’in (radýyallâhu anhümâ) anlattýðýna göre

Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle demiþtir: “Ben

(rüyamda), saçlarý karmakarýþýk ve siyah olan bir kadýnýn

Medine’den çýkýp Mehyea’ya vardýðýný gördüm. Burasý

(Mehyea) Cuhfe’dir. Ben bunu, Medine’deki vebânýn ora-

ya nakledilmesine ve ulaþmasýna yordum.” (Buhârî, Tâ’bir,

41, 42, 43; Tirmizî, Rüya, 10; Ýbn Mâce, Rüya, 10)

Hadisten Anladýklarýmýz

Hadiste geçen Cuhfe, Mýsýr ve Þam tarafýndan gelen ha-
cýlarýn ihrama girdikleri kasabanýn adýdýr. Rabið civarýnda
olup Medine’ye sekiz konak mesafededir. Hz. Âiþe’nin rivâye-
tine göre, Medine’ye hicret edildiðinde burasý Hicaz’ýn en
vebâlý ve hastalýklý bir yerleþim yeri idi. O zamanlar Medi-
ne’nin Bathân sahrasýndaki vadiden akan acý ve pis bir suyun
oluþturduðu bataklýk, Medine’nin havasýný berbat ediyordu.
Bu cihetle Medine’ye hicret edildiðinde muhacirler zehirli bir
hummaya tutulmuþlardý. 
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Hz. Ebû Bekir, Medine’nin o zamanki gayr-i sýhhî vaziye-
tini, sýtma ateþi içinde söylediði bir þiirinde anlatarak, “Yesrib
ne berbat bir yerdir. Aile içinde sýhhati yerinde sabahlayan bir
kiþiyi bir de bakarsýn ki, ansýzýn ölüm yakalar ve akþama diri
býrakmaz.” demiþtir. Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm) sýhhî
tedbirler almakla beraber: “Yâ Rab! Medine’yi bize gül gibi
sevdir, hummasýný da, (Müslümanlarýn düþmaný olan Yahudilerin)

Cuhfe diyarýna naklet!” diye dua buyurmuþtu. Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem), konumuz olan Ýbn Ömer hadisindeki
rüyasýný, bu duasý üzerine görmüþ olsa gerektir ki, hakikaten
bundan sonra Medine’nin sýhhî vaziyeti düzelmiþ, Cuhfe ise
bir sýtma yataðý olmuþtur. Resûl-i Ekrem’in (aleyhissalâtu ves-

selâm) bu rüyasý, tabiriyle beraber ifade buyurduðu rüyalarýn-
dandýr. Bu rüya o kadar meþhurdur ki rüya tabirinde mesel
(dilden dile anlatýlan söz, atasözü) olmuþtur. (Ahmed Davudoðlu, Sahih-

i Müslim Terceme ve Þerhi, 10/24)

Görülmeyen Rüyanýn Görüldüðünün Ýddia Edilmesi

Abdullah b. Abbas’tan (radýyallâhu anh) rivâyet edilen bir

habere göre, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle

buyurmuþtur: “Her kim görmediði bir rüyayý gördüm diye

iddia ve ýsrar ederse (kýyamet gününde) o, iki arpa tanesini

birbirine düðümleyip baðlamakla yükümlü tutulur ve (hiçbir

zaman yapamayacaðý) bu iþle azab olunur.” (Buhârî, Rüya,

45; Ýbn Mâce, Rüya, 8; Tirmizî, Rüya, 8; Dârimî, Rüya, 8)

Hadisten Anladýklarýmýz

Hadiste anlatýlan iki arpa tanesinin birbirine eklenmesi
âdeten muhal olup mümkün olmadýðýndan, görmediði rüyayý
görmüþ gibi anlatanýn azabýnýn devamýndan kinaye olarak ya-
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pýlmasý mümkün olmayan bu teklif ile azap edilmiþtir. Rüya bir
uyku þuuru olduðundan ve (Arapça aslý þaîr) olan arpa ile þuûr
arasýnda iþtikâk (kelime türemesi) münasebeti bulunduðundan,
taneli bitkiler arasýndan arpa tanesi zikrolunmuþtur. Hadis-i
þerifte yalancý rüyacý hakkýnda aðýr bir ceza bildirilmesinin se-
bebine gelince; önceden geçtiði üzere rüyanýn nübüvvetin
bir parçasý olmasý ve bu þekilde bir i’lâm-ý Ýlâhî (Ýlâhî bir bildirici)

bulunmasý itibarýyla yalan rüya iddiasý, Allah’a (celle celâluhû)

karþý büyük bir yalan ve apaçýk bir iftira iþlenmesi mânâsýna
gelir ki, bu durum, en çok da düzme sofularda ve kendini Al-
lah’ýn (celle celâluhû) veli kulu gibi gösteren yalancý evliya tas-
laklarýnda görülür.

Efendimiz’den Sonra Rüyalarý En Ýsabetli Tabir Eden
Ebû Bekir’dir

Abdullah b. Abbas’ýn (radýyallâhu anh) þöyle bir rüyayý

anlattýðý rivâyet olunmuþtur: “Bir kiþi Allah Resûlü’ne ge-

lerek þöyle dedi: ‘Yâ Resûlallah! Bir gece rüyamda (yer-

le gök arasýnda) bir bulut gördüm ki (ondan yere) yað ve

bal yaðýyordu. Halkýn da bu yaðdan ve baldan avuç

avuç aldýklarýný gördüm. Kimi çok, kimisi de az topladý.

Bu sýrada yerden göðe bir ip uzandýðýný gördüm. Bunun

arkasýndan da gördüm ki, (Yâ Resûlallah!) Sen o ipi tutup

yukarý (göðe doðru) yükseldin. Sonra o ipi baþka bir kim-

se tuttu, o da yükseldi. Sonra o ipi baþka bir kimse daha

tutup bu (üçüncü kimse) de yükseldi. Sonra (dördüncü)

birisi tuttu. Fakat bu defa, ip koptu. Sonra ip baðlanýp bi-

tiþti.’ Bunun üzerine Ebû Bekir: ‘Yâ Resûlallah! Anam ve

babam Sana feda olsun! Vallahi bana izin veriniz ve mü-

saade ediniz de bu rüyayý ben tabir edeyim.’ dedi.

Resûl-i Ekrem de: ‘Haydi! Tabir et!’ diye izin verince Ebû
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Bekir rüyayý þöyle yordu: (Bu hadisin baþka bir rivâyetinde,

Ebû Bekir’in Resûl-i Ekrem’den (sallallâhu aleyhi ve sellem)

sonra en güzel ve isabetli rüya tabir ettiðine dair bir ilave

vardýr.) ‘Bu zâtýn gördüðü bulut, Ýslâm’dýr. Ondan yaðan

yað ve bal da Kur’ân’dýr. Onun tatlýlýðýndan çok veya az

(kabiliyetlerine göre Müslümanlar) istifade edeceklerdir.

Gökten yere eriþen ip de üzerinde bulunduðun hak ve

adalet ipidir. Sen onu tutuyorsun. Allah da seni yükselti-

yor. Senden sonra, o hak ve adalet ipini baþka birisi tu-

tacak ve o iple yükselecek. Sonra baþka birisi daha tuta-

cak, o da yükselecek. Sonra bir kimse daha tutacak. Fa-

kat ip kopacak sonra onun için baðlanýp o da yüksele-

cek...’ Bu tabirinin sonunda Ebû Bekir: ‘Yâ Resûlallah!

Anam babam Sana kurban olsun! Bana bildirseniz, bu

tabirimde isabet mi ettim, yoksa hata mý?’ diye sordu.

Resûl-i Ekrem de: ‘Bazýsýnda isabet ettin, bazýsýnda da

hata.’ buyurdu. Ebû Bekir, ‘Yâ Resûlallah! Hata ettiðim

yönü Allah adýna bana söyleseniz.’ dedi. Hz. Peygamber

de, ‘Allah’ýn ismini anarak ýsrar etme!’ buyurdu.” (Buhârî,

Tâ’bir, 11, 47; Müslim, Rüya, 17; Tirmizî, Rüya, 10; Ebû

Dâvud, Sünnet, 9; Ýbn Mâce, Rüya, 10)

Hadisten Anladýklarýmýz

Rüyayý tabir eden Hz. Ebû Bekir’in bu tabirinin Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafýndan tasrih edilmeyip açýkça söy-
lenmeyen, isabetli ve hatalý yönlerini araþtýrmak, hadis âlimleri
için derin bir çalýþma ve ihtilâf zemini olmuþtur. Bu araþtýrmala-
ra göre þu sonuca varýlmýþtýr: Hz. Ebû Bekir, rüyayý Resûlul-
lah’tan (sallallâhu aleyhi ve sellem) aldýðý müsaade üzerine tabir et-
miþtir. Hz. Ebû Bekir’in tabirindeki hatalý yönlerin tayin buyrul-
masýný, Allah (celle celâluhû) adýna and vererek rica ettiði hâlde
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Resûl-i Ekrem’in (aleyhissalâtu vesselâm) söylememesi, o fitne ve
fesad hâdiselerini ifþâ edip de þimdiden gönüllerde endiþe
uyandýrýlmasýnýn doðru olmayacaðý hikmetine dayanmaktadýr. 

Rüyadan çýkarýlan mânâya göre, Hz. Ebû Bekir ve Hz.
Ömer’in (radýyallâhu anhümâ) halifelikleri zamanlarýnda fitne
zuhûr etmeyecekti. Nitekim, öyle de olmuþtur. Hz. Ömer ara-
da sýrada Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sýrdaþý
Huzeyfe hazretlerinden, “Nasýl, benim zamanýmda fitne kapý-
larý açýlacak mý?” diye sorardý. Huzeyfe de, “Korkma! Senin
zamanýnda açýlmayacak.” derdi.

Rüya tabirinin caiz olduðu, rüyayý tabir eden kimsenin
bazen isabet, bazen de hata edebileceðinin mümkün oldu-
ðu, rüya ilmini öðrenmeye ve rüyayý sorup te’vil etmeye teþ-
vik olduðu da, bu hadisten çýkarýlan hükümler arasýnda yer al-
mýþtýr. (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Þerhi, 10/33)

Ýki Meleðin Ýbn Ömer’i Alýp Götürmesi

Abdullah b. Ömer (radýyallâhu anhümâ) anlatýyor: “Allah

Resûlü zamanýnda herhangi birimiz, bir rüya görecek ol-

sa onu Efendimiz’e anlatýrdý. O sýralarda ben genç, bekâr

bir delikanlýydým ve mescidde yatýp kalkýyordum. Bir gün

rüyamda, iki meleðin beni yakalayýp cehennemin kenarý-

na kadar getirdiklerini gördüm. Cehennem, kuyu çembe-

ri gibi çemberlenmiþti. Onun (kova takýlan) kuyu direði gi-

bi iki de direði vardý. Cehennemde bazý insanlar vardý ki

onlarý tanýdým. Hemen istiâzeye (Allah’a sýðýnmaya) baþla-

yýp üç kere: ‘Ateþten Allah’a sýðýnýrým!’ dedim. Derken be-

ni getiren iki meleði üçüncü bir melek karþýlayýp, bana,

‘Niye korkuyorsun? (Korkma!)’ dedi. Ben bu rüyayý kýz kar-

deþim Hafsa’ya anlattým. Hafsa rüyayý Allah Resûlü’ne an-

latýnca Resûlullah da: ‘Abdullah ne iyi insan, keþke bir de
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gece namazý kýlsa!’ demiþtir. Ýbn Ömer’in yakýný Sâlim der

ki: ‘Abdullah bundan sonra geceleri pek az uyur oldu!’”

(Buhârî, Tâ’bir, 35, 36; Salât, 58; Teheccüd, 2; Fedâilu’l-

Ashâb, 19; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 140)

Hadisten Anladýklarýmýz

Buhârî metninde bu hadisin, kalan rivâyetleri meâlen þöy-
ledir: “... Ýki melek bana geldi. Bunlar beni cehenneme götür-
mek istiyorlardý. Fakat bunlarý bir de üçüncü bir melek yakala-
dý. Ve bana, “Korkma! Senin için korku yoktur.” dedi. O iki me-
lek de býrakýldýlar. Bu rüyamý hemþirem Hafsa, Resûlullah’a (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) arz etmiþti. Resûl-i Ekrem de (aleyhissalâtu

vesselâm), “Abdullah ne iyi adamdýr, keþke bir de gecenin bir
kýsmýnda namaz kýlsa.” buyurmuþtur. Ondan sonra Ýbn Ömer
teheccüd namazý kýlmaya devam etti. Ashâb-ý kirâm da de-
vamlý surette Efendimiz’e Kadir Gecesi’nin, Ramazan’ýn yirmi
yedinci gecesinde olduðuna dair gördükleri rüyalarý anlatýyor-
lardý. Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm) de cevaben: “Görüyo-
rum ki, rüyanýz Ramazan’ýn son on gününe tevâfuk ediyor, kim
ki Kadir Gecesi’ni ararsa, onu Ramazan’ýn son on gününde
arasýn.” buyurdu. (Buhârî, Rüya, 36; es-Sââtî, Fethu’r-Rabbânî, XVII/216)

Ýstihâre Duasý

Cabir b. Abdullah’tan (radýyallâhu anh) þöyle bir hadis

rivâyet edilmiþtir: “Resûlullah Kur’ân’dan bir sûre öðretir

gibi (büyük-küçük) iþlerimizin hepsinde bize istihâre (du-

asýný) öðreterek buyururdu ki: ‘Sizden biriniz, bir iþe kal-

ben niyetlendiðinde, farz olarak deðil, (istihâre niyetiyle

nafile olarak) iki rekat namaz kýlsýn. (Namazdan) sonra da

þöyle dua etsin: Allahumme! Ýnnî estahîruke bi-ilmike ve

R ü y a



estakdiruke bi-kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azîm.

Feinneke takdiru ve lâ akdiru ve tâ’lemü ve lâ a’lemu ve

ente allâmü’l-guyûb. Allâhümme, in künte tâ’lemu enne

hâze’l-emra hayrun lî fî dînî ve meâþî ve âkýbet-i emrî fak-

durhu lî ve yessirhu lî. Sümme bârik lî fîhi ve in künte tâ’le-

mu enne hâze’l-emra þerrun lî fî dînî ve meâþî ve âkýbet-i

emrî fasrifhu annî vasrifnî anhu. Vakdur lî el-hayra haysü

kâne. Sümme raddýnî bihî.’” (Müsned, III, 344; Buhârî, De-

avât, 49, Tevhîd, 10, Teheccüd, 25; Tirmizi, Vitr, 18; Ýbn

Mâce, Ýkâme, 188).

Duanýn Tercümesi

“Yâ Rab! (Hakkýmda hayýrlýsýný) bildiðin için Sen’in dergâh-ý
inâyetinden ben, hayýrlýsýný bildirmeni dilerim. Ve hayýrlý yöne
gücün yetiþtiðinden, Sen’in lûtuf hazinelerinden beni kudret-
lendirmeni dilerim. Yâ Rab! Hayýrlý olan yönü açýklamaný ve
takdirini Sen’in o büyük fazl ve kereminden isterim. Allah’ým!
Senin her þeye gücün yeter, halbuki benim yetmez. Sen her
þeyi bilirsin, halbuki ben bilmem. Muhakkak Sen, þuurumuz-
dan uzak olan her þeyi de pek yakýndan bilirsin. Yâ Rab! Bi-
lirsin ki, bildiðinde hiç þüphe yoktur. Þu azmettiðim iþ, dinime,
dünya ve âhiretime taalluku ve yansýmasý yönüyle (yahut istihâre

eden kimse “dünya ve âhiret emrinde” der) benim için hayýrlý ise bu-
nu bana mukadder kýl, (beni buna muvaffak kýl) ve bunu bana mü-
yesser kýl. Sonra iþlemeye kudret bahþettiðin ve bana müyes-
ser kýldýðýn bu iþi, bana mübarek kýl, hayýr ve bereketini artýr.
Yine bilirsin ki, bildiðinde hiç þüphe yoktur. Þu azmettiðim iþ,
dinime, dünya ve âhiretime taalluku ve yansýmasý yönüyle (ya-

hut istihâre eden kimse “dünya ve âhiret emrinde” der) benim için þer
ise bu iþi benden, beni ve gönlümü de bu iþten çevir ve uzak-
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laþtýr. Ve hayýr, her nerede ise o hayrý bana nasib et ve mü-

yesser kýl. Sonra nefsimi, nasib ettiðin bu hayra râzý kýl.” Ha-

disin râvîsi olan Hz. Câbir demiþtir ki: Ýstihâre eden mü’min,

(duanýn “bu iþ” diye belirtilen her yerinde) ihtiyacýný bizzat isimlendi-

rerek adýyla anar.

Hadisten Anladýklarýmýz

Ýstihâre, Cenâb-ý Hak’tan hayrýn tesirini ve etkisini dile-

mektir ki, kýsaca insanýn teþebbüs edeceði bir iþin sonucun-

dan emin olunmadýðý ve tereddütte bulunulduðu sýrada:

“Rabb’im! Þu azmettiðim iþin iþlenmesi veya iþlenmemesin-

den, hangisi hakkýmda daha hayýrlý ise onu bana müyesser

kýlmaný dilerim!” demektir. Ýstihâre namazý ve duasý, mü’min

için umûmi ve rûhî bir dayanak olduðu için, Resûl-i Ekrem

(aleyhissalâtu vesselâm) falcýlýða ve kehânet-furûþluða karþý is-

tihâreye pek ziyade ehemmiyet vermiþtir. Câbir Hazretleri bu

hadisinde: “Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân’dan bir

sûre öðretir gibi büyük küçük her iþimizde bize istihâre duasý-

ný öðretirdi.” diyerek, bu ehemmiyetin derecesini bildirmiþtir.

Ýstihâre hadisinin Hz. Cabir’den baþka Ýbn Mes’ûd, Ebû

Eyyûb el-Ensârî, Ebû Bekir es-Sýddîk, Ebû Said el-Hudrî,

Sa’d b. Ebî Vakkâs, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer,

Ebû Hureyre ve Enes b. Mâlik gibi sahabenin büyüklerinden

rivâyet edilmiþ olmasý da duanýn ehemmiyetini anlatan ayrý

bir yöndür. Enes b. Mâlik’ten gelen rivâyette, “Ýstihâre eden

kimse ziyan etmez, istiþâre ile hareket eden de piþman ol-

maz, iktisada riayetkâr olan da sýkýntýya düþmez.” buyrulma-

sý da bu ehemmiyeti ayrýca hissettirmektedir. 
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Ýstihârenin vicdanlarýmýz üzerindeki faziletkâr tesiri de çok
mühimdir. Ýnsan bir iþin hayýr veya þerrini, fayda ve zararlarýný
kestiremediði; terk edilip edilmemesinde þaþýrýp kaldýðý zor
zamanlarda istihâre, mümin için en emniyetli bir dayanaktýr.
Ýnsan benliðinin mutlak bir bilinmezliðe yöneliþi kadar insaný
bunaltan dar bir vaziyet yoktur. Herkesin nefsinde pek çok þa-
hidi bulunan, akýl ve idrakimizle nüfuz etmemizin mümkün ol-
madýðý böyle zor zamanlarda biz müminler için istihâre, ruhu
te’yid eden Ýlâhî bir kapýdýr. Düþünceleri daðýnýk ve iradesi
çökmüþ olduðu sýrada bir mümin, Ýlâhî divânda el baðlayarak
iki rekat nafile namaz kýlýp da Cenâb-ý Hak’tan hayýr ve mutlu-
luða götürmesini dilemekle, gönlünde hiç þüphesiz bir hafiflik
hisseder. Hayrýn yöneleceðine emin olarak iradesi kuvvetlenir.
Kabul olma þartlarýna baðlý olan dualarýmýzýn Allah (celle

celâluhû) tarafýndan kabul buyrulacaðýna her mümin vicdanen
emin bulunup inandýðýndan, istihâre ettiði iþ hakkýnda kendisi
için hayýrlý kýsmetin tecelli edeceðine de kalben emin olur ve
rahatlar.

Ýstihârede edilen duanýn kabul olunmaya yakýn olduðu-
nun en açýk delili, istihâre eden kimsenin hayrýný beklediði iþ
hakkýnda gönlünde bir inþirah ile derin bir mânevî rahatlama
hissi duymasýdýr. Ýstihâre eden kimsenin ruhunda böyle bir
rahatlama ve eðilim uyanmazsa istihârenin yediye kadar tek-
rar edilmesi de Enes b. Mâlik’ten rivâyet edilmiþtir. 

Resûlullah Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Enes b.
Mâlik’e: “Ey Enes! Bir iþe teþebbüs etmek istediðinde o iþ
hakkýnda yedi defa istihâre eyle! Sonra kalbinden geçen rûhî
eðilime bak; çünkü hayýr, kalbinde doðan o rahatlama ve
temâyüldedir.” buyurmuþtur. Ýstihârenin kabul olmaya yakýn
olmasýnda, istihâre eden kimsenin iman ve kanaatindeki sað-
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lamlýðýn büyük bir etkisi vardýr. Ýmaný saðlam, seçilmiþ kiþile-
rin vicdanlarýndaki safvet, ahlâk ve itikadlarýndaki saðlamlýk
tesiri olarak, kalbleri mir’at-i mücellâ (hakikatlerin aksettiði bir ayna)

gibi Ýlâhî feyizlere ve bu sayede yeryüzündeki hâllere makes
olmaktadýr. Nefsinde bu yüksek fazileti göremeyen kimselerin
hüsn-ü zan ettiði temiz kalbli kiþilere istihâre ettirmelerinde
isabet vardýr.

Ýstihâre, bütün iþlerimizi, Cenâb-ý Hakk’a arz etme gibi
gayet mühim bir ahlâkî vazife ve dinî bir görevi de içine al-
maktadýr. ”Sizin hoþlanmadýðýmýz nice þeyler belki de sizin
için hayýrlýdýr.” (Bakara, 2/216) âyeti gereðince insanlarýn idrak
kâbiliyeti, henüz gerçekleþmemiþ iþlerin neticesini idrâk et-
meye yetmeyebilir. Hayýr olarak takdir edilmiþ olan nice þey-
lerin bizim zekâmýzla bakýlýnca þer görüldüðü de nadir olay-
lardan deðildir. Ýstihâre eden bir mümin: (Yâ Rabbi! Þu iþin sonu-

cunun hayýr ve þer olacaðýný anlamaktan âcizim) diye kendisinin de-
ðil Cenâb-ý Allah'ýn (celle celâluhû) bilgisine dayanarak O’ndan
yardým dilemiþ olmaktadýr ki, bu durum tam ehl-i sünnet
inancýdýr. Ýnsanlarýn ilim sýfatýndan nasibdâr olabilmesi,
Cenâb-ý Hakk’ýn bildirmesiyledir. Öyleyse, bu inanca göre
hareket eden ve Cenâb-ý Hakk’a iþlerini arz eden bir mümin
gönlünün, bu iþlerin neticesinden muzdarib olamayacaðý
pek tabiîdir. 

Ýstihâre hususunda þunu da bildirmek isteriz ki; sonuçla-
rý hayýr olduðu bilinen hususlarda istihâre etmek müstehab ol-
madýðý gibi lâzým da deðildir. Meselâ ilim tahsil etmek için, bi-
linen bir sanatý öðrenip öðrenmemeye yönelik olarak istihâre
etmeye hiç lüzum yoktur. Ýslâm dini bu istihâre gibi, doðrudan
doðruya Allah Teâlâ’dan hayýr dilemek esasýný koyarak, bütün
çeþitleriyle cahiliye hurafeleriyle mücadele ettiði gibi falcýlýk
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ve kehânet-furûþlukla da mücadele etmiþtir. Kur’ân-ý Kerim’in
bir âyetinde fal oklarý, Þeytan’ýn pisliklerinden neþ’et eden hoþ
görülmemiþ bir âdet, fenalýkta þarab içmeye, kumar oynama-
ya ve putlara tapmaya eþit bir günah olduðu bildirilerek bun-
lardan kaçýnmak gerektiði emredilmiþtir. (Sahih-i Buhârî Muhtasa-

rý Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Þerhi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 1973)

Peygamberlik Ýddiasýnda Bulunan Ýki Kiþiye Ýþâret
Eden Rüya

Ebû Hureyre’den (radýyallâhu anh) rivayet edildiðine göre
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Biz öne
geçen sonuncularýz. Ben uyurken, bana arzýn hazineleri geti-
rildi. Elime altýndan iki bilezik kondu. Bunlar benim gözümde
büyüdüler ve beni kederlendirdiler. Bana, ‘bunlara üfle’ diye
vahyedildi. Ben de üfledim, derken uçup gittiler. Ben bunlarý,
çýkacak olan ve aralarýnda bulunduðum iki yalancý olarak
te’vil ettim: Birisi San’a’nýn lideri (el-Ansî), diðeri de
Yemâme’nin lideri (Müseylime)dir.” (Buhârî, Tâ’bir, 40, 70; Müslim, Rü-

ya, 22; Tirmizî, Rüya, 10; Ýbn Mâce, Rüya, 10)

Hadisten Anladýklarýmýz

Müseylime ve Esved el-Ansî, peygamberlik iddiasýnda
bulunmuþ yalancýlardandýrlar. Müseylime, Efendimiz’den (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) sonra O’nun yerine geçmek þartý ile ken-
disine tabi olacaðýný söylüyordu. Esved el-Ansî de peygam-
berlik iddiasýnda bulunan birisi olup, Yemen’de zuhûr eden
fitnede uyurken öldürülmüþtür. (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim

Terceme ve Þerhi, 10/38-39)
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Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Bir Rüyasý

Ebû Musa’nýn (radýyallâhu anh) bildirdiðine göre Allah

Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Rüyam-

da kendimi Mekke’den, hurma aðaçlarý bulunan bir belde-

ye hicret ediyor olarak gördüm. Ben bunu, hicretimin

Yemâme’ye veya Hecer’e olacaðý þeklinde tahmin etmiþ-

tim, meðer Yesrib þehrine imiþ. Ayný rüyamda kendimi bir

kýlýncý sallýyor gördüm. Kýlýncýn baþý kopmuþtu. Bu, Uhud

Savaþý’nda müminlerin maruz kaldýklarý musibete delâlet

ediyormuþ. Sonra kýlýncýmý tekrar salladým. Bu sefer, eski-

sinden daha iyi bir hâl aldý. Bu da, Cenâb-ý Hakk’ýn fetih ve

Müslümanlarýn bir araya gelmeleri nevinden lûtfettiði ni-

metlerine delâlet etti. O ayný rüyamda sýðýrlar ve Allah’ýn

verdiði baþka bir hayrý gördüm. Sýðýrlar Uhud gününde

mü’minlerden bir cemaate çýktý. (Gördüðüm diðer) hayýr da

Allah’ýn Bedir’den sonra (nasib ettiði fetihlerin) hayrý ve bi-

ze Rabb’imizin sonradan lûtfettiði ve Bedir günü getirdiði

sýdkýn sevabý olarak çýktý.” (Buhârî, Tâ’bir, 39, 44; Menâkýb,

25, Meðâzî, 9, 26; Menâkýbu’l-Ensâr, 45; Müslim, Rüya, 20)

Hadisten Anladýklarýmýz

Âlimlerin bu konudaki görüþü þudur: “Hecer, Yemen’de bir
þehrin ismidir. Bahreyn’in baþkentidir. Yesrib ise Medine’nin
eski ismidir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyayý bu þe-
kilde tefsir etmesinin sebebi, kýlýncýn yardýmcýya delalet etme-
sidir. Çünkü bir insan düþmana kýlýncýyla hücum eder. Baþka
yerlerde kýlýnç, oðul, baba, amca veya kardeþ, yahut da zevce
gibi þeylerle te’vil edilir. Bazen de memurluða, emanete, kiþinin
diline ve hüccetine veya bir zâlimin musallat olmasýna da iþâret
edebilir. Hadisteki rüyada birtakým ineklerin görüldüðü baþka
hadiste, “kesilen inekler” þeklinde geçmektedir. Rüyanýn te’vili
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de bu ziyade ile tamam olmaktadýr. Çünkü ineklerin kesilmesi
Uhud gazasýnda sahabenin þehid edilmesine iþâret etmekte-
dir.” (Ahmed Davudoðlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Þerhi, 10/36)

Rüya Hakkýndaki Diðer Hadisler

Semure b. Cündeb (radýyallâhu anh) anlatýyor: “Resûlullah

sýk sýk, ‘Sizden bir rüya gören yok mu?’ diye sorardý. Gö-

renler de, O’na Allah’ýn dilediði kadar rüyalarýný anlatýrlar-

dý. Bir sabah bize yine sordu: ‘Ýçinizden rüya gören var

mý?’ Kendisine, ‘Bizden kimse bir þey görmedi!’ denince

bunun üzerine, ‘Ama ben gördüm.’ dedi ve anlatmaya

baþladý, ‘Bu gece bana iki kiþi geldi. Beni alýp, ‘haydi yü-

rü!’ dediler. Ben de yürüdüm. Yatan bir adamýn yanýna

geldik. Onun yanýnda birisi vardý. Elinde bir kaya olan bu

kiþi, onun baþ ucunda duruyordu. Bazen bu kayayý onun

baþýna indirip onunla baþýný yarýyordu, taþ da saða sola

yuvarlanýp gidiyordu. Adam taþý takip ediyor ve tekrar alý-

yordu. Ama, baþý eskisi gibi iyileþinceye kadar vurmuyor-

du. Ýyileþtikten sonra tekrar indiriyor, önceki yaptýklarýný

aynen yineliyordu. Beni getirenlere, ‘Sübhânallah! Nedir

bu?’ dedim. Dinlemeyip, ‘Yürü! Yürü!’ dediler. Yürüdük ve

sýrt üstü uzanmýþ birinin yanýna geldik. Bunun da yanýn-

da, elinde demir kancalar bulunan biri duruyordu. O, ya-

nýndaki adamýn önce yüzüne gelip, çengeli takýp yüzü-

nün yarýsýný ensesine kadar soyuyordu. Burnu ve gözü

enseye kadar soyuluyordu. Sonra öbür tarafýna geçip,

ayný þekilde diðer yüzünün derisini de ensesine kadar so-

yuyordu. Bu da, yüz derileri iyileþip eskisi gibi sýhhate ka-

vuþuncaya kadar bekliyor, sonra tekrardan önce yaptýkla-

rýný yapmaya baþlýyordu. Ben burada da, ‘Sübhanâllah!

Nedir bu?’ deyince cevap vermeyip, ‘Yürü! Yürü!’ dediler.

Beraberce yürüdük. Fýrýn gibi bir yere geldik. Ýçinden bir-
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takým gürültüler ve sesler geliyordu. Gördük ki, içinde bir

kýsým çýplak kadýnlar ve erkekler var. Aþaðý taraflarýndan

bir alev yükselip onlarý yalýyordu. Bu alev onlara ulaþýnca

çýðlýk koparýyorlardý. Ben yine dayanamayýp, ‘Bunlar kim-

dir?’ diye sordum. Bana yine cevap vermeyip, ‘Yürü! Yü-

rü!’ dediler. Beraberce yürüdük. Kan gibi kýrmýzý bir nehir

kenarýna geldik. Nehirde yüzen bir adam vardý. Nehir ke-

narýnda da yanýnda pek çok taþ bulunan bir adam duru-

yordu. Adam bir müddet yüzüp kýyýya doðru yanaþýnca

yanýnda taþlar bulunan kýyýdaki adam geliyor, öbürü aðzý-

ný açýyor, bu da ona bir taþ atýp kovalýyordu. Adam bir

müddet yüzdükten sonra geri dönüp adama doðru yine

yaklaþýyordu. Her dönüþünde aðzýný açýyor, kýyýdaki de

ona bir taþ atýyordu. Ben yine dayanamayýp, ‘Bu nedir?’

diye sordum. Cevap vermeyip yine, ‘Yürü! Yürü!’ dediler.

Beraberce yürüdük. Çok çirkin görünüþlü bir adamýn ya-

nýna geldik. Böylesi çirkin kimseyi hayatýnda hiç görme-

miþsindir. Bunun yanýnda bir ateþ vardý. Adam ateþi tutuþ-

turup etrafýnda dönüyordu. Ben yine, ‘Bu nedir?’ diye sor-

dum. Cevap vermeyip, ‘Yürü! Yürü!’ dediler. Beraberce

yürüdük. Ýri iri aðaçlarý olan bir bahçeye geldik. Ýçerisin-

de her çeþit bahar çiçekleri vardý. Bu bahçenin içinde çok

uzun boylu bir adam vardý. Semaya yükselen baþýný nere-

deyse göremiyordum. Etrafýnda çok sayýda çocuklar var-

dý. Ben yine, ‘Bunlar kimdir?’ dedim. Cevap vermeyip, ‘Yü-

rü! Yürü!’ dediler. Beraberce yürüdük. Ulu bir aðacýn yaný-

na geldik. Þimdiye kadar bundan daha büyük ve daha

güzel bir aðaç hiç görmemiþtim. Arkadaþlarým, ‘Aðaca

çýk!’ dediler. Beraberce çýkmaya, altýn ve gümüþ tuðlalar-

la yapýlmýþ bir þehre doðru yükselmeye baþladýk. Derken

þehrin kapýsýna geldik. Kapýyý çalýp açmalarýný istedik. Aç-

týlar ve beraberce girdik. Bizi bazý insanlar karþýladý. Bun-

lar yaratýlýþça bir yarýsý çok güzel, diðer yarýsý da çok çir-
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kin kimselerdi. Sanki böylesine güzellik ile böylesine çir-

kinliði þimdiye kadar hiç görmemiþsindir. Arkadaþlarým

onlara, ‘Gidin þu nehre bakýn!’ dediler. Meðerse orada

açýkta bir nehir varmýþ. Suyu sanki sâfi süttü ve bembe-

yazdý. Gidip içine banýp çýktýlar. Çirkinlikleri tamamen git-

miþ olarak geri döndüler. Ýki taraflarý da en güzel þekli al-

mýþtý. Beni dolaþtýran arkadaþlarým açýkladýlar: ‘Bu gördü-

ðün Adn cennetidir. Þu da (metin) makamýndýr.’ Gözümü

çevirip baktým. Bu bir saraydý. Týpký beyaz bir bulut gibi.

‘Beni gezdirin, içine bir gireyim!’ dedim. ‘Þimdilik hayýr!

Ama mutlaka gireceksin.’ dediler. Ben, ‘Geceden beri

acaip þeyler gördüm, neydi bunlar?’ diye sordum. ‘Sana

anlatacaðýz.’ dediler ve anlatmaya baþladýlar: ‘Taþla baþý

yarýlan, o ilk gördüðün adam, Kur’ân’ý atýp reddeden, farz

namazlarda uyuyup kýlmayan kimsedir. Ensesine kadar

yüzünün derileri, burnu, gözü soyulan adam, evinden çý-

kýp yalanlar uydurup, etrafa yalan saçan kimsedir. Fýrýn

gibi bir binanýn içinde gördüðün kadýnlý erkekli çýplak kim-

seler, zina yapan erkek ve kadýnlardýr. Kan nehrinde yü-

züp aðzýna taþ atýlan adam fâiz yiyen adamdýr. Ateþin ya-

nýnda durup onu yakan ve etrafýnda dönen pis manzaralý

adam, cehennemin bekçisidir. Bahçede gördüðün uzun

boylu adam Ýbrahim idi. Onun etrafýndaki çocuklar ise fýt-

rat üzere (bulûða ermeden) ölen çocuklardýr.’ Cemaatten

biri atýlarak hemen, ‘Ey Allah’ýn Resûlü! Müþrik çocuklarý

da mý?’ diye sordu. Allah Resûlü, ‘Evet, dedi, müþrik ço-

cuklarý da.’ ve anlatmaya devam etti: ‘Yarýsý güzel, yarýsý

çirkin yaratýlýþlý olan adamlara gelince, bunlar iyi amel-

lerle kötü amelleri birbirine karýþtýrýp her ikisini de yapan

kimselerdir. Allah onlarý affetmiþtir.’” (Buhârî, Tâ’bir, 35,

48, Ezân, 156, Teheccüd, 12, Cenâiz, 93, Buyu’, 2, Cihâd, 4,

Bed’ül-Halk, 6, Enbiya, 8, Edeb, 69; Tirmizî, Rüya, 10)

***

H a d i s - i  Þ e r i f l e r d e  R ü y a
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Ebû Said’den (radýyallâhu anh) rivâyet edilen bir habere

göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-

muþtur: “Ben uyurken rüyamda insanlarýn bana arz edil-

diklerini gördüm. Üstlerinde gömlekler vardý. Bu gömlek-

lerin bir kýsmý göðüslerine kadar, bir kýsmý da daha aþaðý-

sýna kadardý. Ömer b. Hattâb da bana uðradý. Onun üs-

tünde ise yere kadar sürünen (uzun) bir gömlek vardý. Sa-

habîler, ‘Bunu nasýl te’vil ettin, Yâ Resûlallah?’ diye sorun-

ca Allah Resûlü, ‘Din ile’ diye cevap verdi.” (Buhârî, Rüya,

17-18; Tirmizî, Rüya, 9; Dârimî, Rüya, 13)

***

Abdullah b. Ömer’den (radýyallâhu anh) rivâyet edilen bir

hadise göre Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem) þöyle buyurmuþtur: “Ben uykuda iken, bana bir

bardak süt getirildi. Ondan bir miktar içtim; ama o kadar

kandým ki, susuzluðumun týrnaklarýmdan çýktýðýný hisse-

der gibi oldum. Kalan kýsmýný da Ömer’e verdim. Sa-

habîler: ‘Bunu ne ile te’vil ettin Yâ Resûlallah?’ diye sorun-

ca Allah Resûlü, ‘Ýlim ile’ buyurdular.” (Buhârî, Rüya, 15;

Tirmizî, Rüya, 9; Dârimî, Rüya, 13)

***

Yine Abdullah b. Ömer’den (radýyallâhu anh) bildirilen bir

habere göre Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöy-

le buyurmuþtur: “Rüyamda kendimi, misvakla diþlerimi te-

mizlerken gördüm. Biri diðerinden yaþlý olan iki adam be-

ni çektiler. Ben de misvaðý, onlarýn küçüðüne verdim. Bu-

nun üzerine bana, ‘Onu büyüðüne ver!’ denilince ben de

büyüðüne verdim.” (Bu hadiste bildirilen misvaðýn verilme

meselesi, yaþlýya ve ihtiyara öncelik tanýmayý ifade etmekte-

dir. Fakat, fazilet bakýmýndan bir genç üstün olursa, usûlüyle

yapýldýðý takdirde o zaman gencin yaþlýdan üstün tutulmasý

söz konusu olabilir.) (Müslim, Rüya, 19)

***
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Enes b. Mâlik’in (radýyallâhu anh) bildirdiðine göre Efendi-

miz’in (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle buyurduðu haber ve-

rilmiþtir: “Ben bu gece, rüyamda, kendimi Ukbe b. Râfi’in

evinde olduðumu gördüm. Orada bana ‘Ýbn Tâb’ denen

cinsten taze hurma getirildi. Ben bu rüyayý þöyle te’vil et-

tim: Yükselme dünyada bizimdir, âhirette de hayýrlý âkýbet

bizimdir, dinimiz de tamamlanmýþtýr.” (Müslim, Rüya, 18;

Ebû Dâvud, Edeb, 96)

***

Abdullah b. Selâm’ýn (radýyallâhu anh) þöyle dediði bildi-

rilmiþtir: “Rüyamda kendimi, sanki bir bahçede iken gör-

düm. Bahçenin ortasýnda bir sütun (direk), sütunun tepe-

sinde de saðlam bir kulp bulunuyordu. Bana, ‘(Þu sütuna)

çýk!’ denildi. Ben, ‘Çýkamam!’ dedim. Bunun üzerine ya-

nýma bir hizmetçi geldi. Elbiselerimi kaldýrdý. Ben de yu-

karýya çýktým ve sütunun tepesindeki kulpa sýmsýký sarýl-

dým. Sonra ona sarýlmýþ olduðum hâlde uyandým. Bu rü-

yamý Hz. Peygamber’e anlatýnca, ‘O bahçe (Ravza),

Ýslâm bahçesidir. O sütun da Ýslâm sütunudur. Kulp da

(Kur’ân’da el-Urvetu’l-Vüskâ olarak belirtilen din ve Kur’ân

olan) o sapasaðlam kulptur ki, ölünceye kadar sen ona

sýmsýký sarýlmýþ olarak kalacaksýn.’ buyurdular.” (Buhârî,

Rüya, 24)

***

Abdullah b. Ömer (radýyallâhu anhümâ) anlatýyor: “Rüyam-

da, avucumda ‘seraka’ denen iyi cins ipekten bir parça

gördüm. Bu parça cennette, her nereyi arzu etsem beni

oraya uçuruyordu. Bu rüyamý Hafsa’ya anlattým. O da

Resûlullah’a anlatmýþ. Allah Resûlü de, ‘Kardeþin sâlih bir

kimse.’ diyerek rüyayý yorumlamýþ.” (Buhârî, Tâ’bir, 25;

Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 139; es-Sââtî, Fethu’r-Rabbânî,

XVII/216)

***
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Ümmü’l-Alâ el-Ensâriyye (radýyallâhu anhâ) anlatýyor:

“Muhâcirler, Mekke’den Medine’ye geldiði zaman (kur’a çe-

kildi), bize de Osman b. Maz’ûn’un aðýrlanmasý çýktý. (Onu

evimize yerleþtirdik.) Hemen arkasýndan hastalandý. Sonra

da onun tedavisi ile meþgul olduk. (Fakat þifa bulamadý) ve

vefat etti. Daha sonra onu rüyamda gördüm. Akan bir çeþ-

mesi vardý. Rüyamý Allah Resûlü’ne anlattým. Bana, ‘Bu

onun amelidir, onun için akýyor.’ dedi.” (Buhârî, Tâ’bir, 13,

27; Cenâiz, 3, Þehâdât; 30, Menâkýbu’l-Ensâr, 46)

***

Ebû Bekre (radýyallâhu anh) anlatýyor: “Resûlullah bir gün;

‘Ýçinizden rüya gören var mý?’ diye sual buyurdular. Cema-

atten bir adam, ‘Evet ben (þöyle bir rüya gördüm) diyerek

anlatmaya baþladý: Sanki gökten inmiþ bir terazi vardý. Siz

ve Ebû Bekir tartýldýnýz. Siz, Ebû Bekir’den aðýr geldiniz.

Ebû Bekir’le Ömer de tartýldýlar. Ebû Bekir aðýr geldi. Son-

ra Ömer’le Osman tartýldýlar. Ömer aðýr bastý. Sonra terazi

kaldýrýldý.’ dedi. (Rüyayý anlatan adam sözünü bitirince)

Resûlullah’ýn mübarek yüzlerinde memnuniyetsizlik gör-

dük.” (Ebû Dâvud, Sünnet, 9; Tirmizî, Rüya, 10)

***

Hz. Âiþe vâlidemiz (radýyallâhu anhâ) anlatýyor: “Hz. Pey-

gamber’e Varaka b. Nevfel hakkýnda soruldu. Hz. Hatice,

‘O seni tasdik etti ve sonra da Sen peygamberliðini izhar

etmeden önce vefat etti.’ dedi. Resûlullah þu cevabý ver-

di: O bana rüyada gösterildi. Üzerinde beyaz bir elbise

vardý. Þayet cehennemlik olsaydý, beyaz renkli olmayan

bir elbise içerisinde olmasý gerekirdi.” (Tirmizî, Rüya, 10)

***

Ebû Rezîn el-Ukaylî (radýyallâhu anh) Allah Resûlü’nün

(aleyhissalâtu vesselâm) þöyle buyurduðunu haber vermiþ-

tir: “Müminin rüyasý, nübüvvetin kýrk cüz’ünden bir cüz’dür.

Bu rüya, anlatýlmadýðý müddetçe bir kuþun ayaðýnda (taký-
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lý vaziyette) durur. Anlatýlacak olursa hemen düþer.” (Tir-

mizî, Rüya, 6; Ebû Dâvud, Edeb, 96; Ýbn Mâce, Rüya, 6;

Dârimî, Rüya, 11)

***

Ebû Saîd’den (radýyallâhu anh) Hz. Peygamberimiz’in (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) þöyle dediði rivâyet edilmiþtir: “En

sâdýk (doðru) rüya seher vakitlerinde görülen rüyadýr.”

(Tirmizî, Rüya, 3, Dârimî, Rüya, 9)

***

Hz. Âiþe validemiz (radýyallâhu anhâ) anlatýyor: “Rüyamda

odama üç ayýn düþtüðünü gördüm. Rüyamý babam Ebû

Bekir’e anlattým. Sükût edip cevap vermedi. Resûlullah

vefat edip de odama defnedilince Ebû Bekir, ‘Ýþte (rüyan-

da gördüðün) üç aydan biri ve en hayýrlýsý!’ dedi.” (Muvat-

ta, Cenâiz, 10)

***

Ebû Hureyre’den (radýyallâhu anh) bildirilen bir hadiste Al-

lah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle buyurmuþlardýr:

“Rüya üç kýsýmdýr: Biri Allah’tan bir müjdedir. Diðeri nef-

sin konuþmasýdýr. Üçüncüsü de Þeytan’ýn korkutmasýdýr.

Sizden biri hoþuna giden bir rüya görecek olursa, dilerse

onu anlatsýn. Eðer rüyasýnda hoþuna gitmeyen bir þey gö-

rürse onu kimseye anlatmasýn, kalkýp namaz kýlsýn.” (Müs-

lim, Rüya, 6; Tirmizî, Rüya, 1; Ýbn Mâce, Rüya, 3; Dârimî, Rü-

ya, 6; Hâkim, el-Müstedrek, 4/390)

***

Ebû Katâde’den (radýyallâhu anh) rivâyet edilen bir ha-

diste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-

muþtur: “Ýçinizden biri rüya gördüðü zaman, nasihat

eden ve herkesin itibar ettiði bir kimseye söylesin. O da

hayýr söylesin, hayýrla te’vil etsin. (Bir rivâyette de, ‘sevdi-

ði akýllý kimseye’, diðer bir rivâyette ‘sevdiði kimseye’, bir di-

ðer rivâyette ise ‘sevdiði kimseye yahut rey sahibi birine söy-
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lesin’ kaydý vardýr.)” (Müslim, Rüya, 3; Tirmizî, Rüya, 6;

Dârimî, Rüya, 10; Ýbn Hacer, el-Metalibu’l-Âliye, III/40)

***

Ýbn Zümeyl el-Cühenî’den (radýyallâhu anh) bildirilen bir

haberde þöyle buyrulmuþtur: “Birisi rüya anlatacaðý za-

man Allah Resûlü þöyle derdi: Hayýrsa onu bulasýn. Þerse

ondan korunasýn. Hayýr bize, þer düþmanlarýmýza. Âlem-

lerin Rabb’ine hamd olsun. Anlat!” (Heysemî, Mecmau’z-

Zevâid, VII/183)

***

Hz. Enes’in (radýyallâhu anh) haber verdiðine göre Allah

Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Rüyada

gördüðünüz þeylerin isimlerini, o rüyayý yormada esas

alýn. Keza gördüklerinizin kinaye ve iþâret ettiði mânâlarý-

ný da dikkate alýn. Rüya, ilk yorumcuya göre (vukua gelir,

öyleyse rastgele kimselere anlatmayýn).” (Ýbn Mâce, Rüya, 7;

Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, VII/183)

***

Urve b. Zübeyr (radýyallâhu anh) anlatýyor: “Allah

Resûlü’ne ‘Lehumu’l-büþrâ fi’l-hayati’d-dünyâ’ (Dünya ha-

yatýnda da, âhirette de müjde vardýr onlara. (Yûnus, 10/64)

âyetinden sorduðumuzda, ‘O, sâlih rüyadýr.’ buyurdular.

Onu, sâlih adam görür.” (Ýbn Mâce, Rüya, 1; Muvatta, Rü-

ya, 1; Tirmizî, Rüya, 3; Dârimî, Rüya, 1)

***

Ebû Hureyre’den rivâyet edilen hadisin bir bölümünde

Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle buyurmuþtur: “...

Rüyasý en sâdýk (doðru) olanýnýz, sözü en doðru olanýnýz-

dýr...” (Müslim, Rüya, 6; Tirmizî, Rüya, 1; Dârimî, Rüya, 7)

***

Hz. Ali’den (kerremallâhu vechehû) rivâyet edilen bir ha-

diste Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

þöyle buyurmuþtur: “Kim rüya mevzuunda kasten yalan

R ü y a
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söylerse cehennemdeki yerine hazýrlansýn.” (Müsned,

1/131; es-Sââtî, Fethu’r-Rabbânî, XVII/214)

***

Abdullah b. Ömer’den (radýyallâhu anhümâ) rivâyet edilen

bir hadiste Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle bu-

yurmuþtur: “Yalanlarýn en büyüðü, rüyasýnda görmediði

þeyi iki gözüyle gördüðünü iddia etmektir.” (Buhârî, Rüya,

45; Heysemî, Mezmau’z-Zevâid, VII/174)

***

Ebû Þureyh el-Huzâî’den (radýyallâhu anh) nakledilen bir

hadise göre Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle

buyurmuþtur: “Ýnsanlarýn Allah’a en âsi olaný; katilinden

baþkasýný öldüren; Ýslâm’da cahiliyye kan davasýný taleb

eden ve rüyada görmediði þeyi ‘gördüm’ diye iddia eden-

dir.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, VII/174)

***

Ebû Hureyre’den (radýyallâhu anh) rivâyet edilen bir ha-

diste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-

muþlardýr: “Rüyamda kendimi cennette gördüm. Bir köþ-

kün yanýnda bir kadýn abdest alýyordu. ‘Bu köþk kimin?’

dedim. ‘Ömer b. Hattab’ýn’ dediler. Ömer’in gayreti aklý-

ma geldi ve döndüm. Bunun üzerine Ömer, ‘Senden mi

kýskanacaðým Yâ Resûlallah!’ dedi ve aðladý.” (Buhârî,

Rüya, 31)

***

Abdullah b. Ömer’den (radýyallâhu anhümâ) rivâyet edildi-

ðine göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle bu-

yurmuþtur: “Rüyamda Kâbe’nin yanýnda kara yaðýz bir

adam gördüm. Kara yaðýz erkeklerin en güzeli idi. Kulak-

larýna inmiþ uzun saçlarý, saçlarýn en güzeliydi. Saçlarýný

taramýþ, üzerinden su damlýyordu. Bu hâlde iki kiþinin om-

zuna dayanmýþ ‘Kâbe’yi’ tavaf ediyordu. ‘Bu kim?’ dedim.

‘Meryem oðlu Mesîh’ dediler. Sonra birdenbire son dere-
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ce kývýrcýk saçlý, sað gözü þaþý bir adamla karþýlaþtým.

Zannedersin gözü salkýmdan dýþarý fýrlamýþ bir üzüm ta-

nesi... ‘Bu kim?’ diye sordum. ‘Bu da Mesih Deccâl’dir’

dediler.” (Buhârî, Tâ’biru’r-Rüya, 11)

***

Abdullah b. Abbas’tan (radýyallâhu anh) nakledilen bir ha-

diste Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-

duðu rivâyet olunmuþtur: “Efendimiz, ‘Kendisinden sonra

bu iþi bana býrakýrsa O’na uyarým.’ diyen Müseyleme’ye,

hurma dalýný göstererek: ‘Benden þu parçayý istemiþ ol-

san onu da sana vermem. Ben Allah’ýn senin hakkýndaki

emrine tecavüz edemem. (Bana itaatten) geri dönersen

Allah seni mutlaka kahredecektir. Öyle zannediyorum ki

sen, hakkýnda bana ne gösterildi ise gösterilmiþ olan o

kimsesin. Ýþte -beraberinde yanýnda getirdiði Sabit b.

Kays’ý iþâret ederek- Sabit benden ötürü sana cevap ve-

recek.’ buyurdu ve oradan ayrýldý.” (Müslim, Rüya, 21)

***

Semure b. Cündeb’den (radýyallâhu anh) nakledilen bir

haberde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle bu-

yurmuþlardýr: “Semadan aþaðý sarkmýþ bir kova gördüm.

Ebû Bekir gelip kovanýn aðzýna sarýlý ottan tutarak bir yu-

dum aldý. Sonra Ömer gelip kovanýn aðzýna sarýlý ottan tu-

tarak kanýncaya kadar içti. Sonra Osman gelip yine kova-

nýn ayný yerinden tutarak içti. Fakat kova elinden sýyrýlarak

düþtü. Üzerine suyundan sýçradý.” (Heysemî, Mecmau’z-

Zevâid, 7/180)

***

Hz. Ca’de’den (radýyallâhu anh) nakledilen bir hadiste

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyurmuþtur:

“Allah Resûlü bir adam hakkýnda bir rüya görmüþtü. O

adama gelmesi için haber yolladý ve o adam da geldi. Al-

lah Resûlü ona rüyayý anlatmaya baþladý. Adam göbekli
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birisi idi. Efendimiz parmaðýyla karnýna dürterek diyordu

ki: Sende bu (göbek) olmasaydý daha iyi olurdu.” (Hey-

semî, Mecmau’z-Zevâid, VII/180)

***
Enes b. Mâlik’ten (radýyallâhu anh) nakledilen bir hadiste
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-
duðu rivâyet edilmiþtir: “‘Rüyamda kýlýcýmýn kabzasýnýn ký-
rýldýðýný ve bir koçun arkasýna bindiðimi gördüm. Kýlýcýmýn
kýrýlmasýný kavmimden birinin öldürüleceðine, koça bin-
memi de düþmanlarýmýn ileri gelenlerinden birini öldüre-
ceðime yordum.’ Enes b. Mâlik devamla þöyle der: ‘Efen-
dimiz'in dediði gibi de oldu. Resûlullah müþriklerin sanca-
ðýný tutan Talha b. Ebî Talha’yý öldürdü. Hamza b. Abdül-
muttalib de þehid edildi.’” Bu mânâda baþka bir hadis-i
þerifte, kýlýcýn kýrýlmasýnýn ehl-i beytten birinin þehid olma-
sýna iþâret ettiði bildirilmektedir. (Mecmau’z-Zevâid,

VII/180; es-Sââtî, Fethu’r-Rabbânî, XVII/222)

***
Abdullah b. Abbas’ýn (radýyallâhu anh) bildirdiðine göre;
“Resûlullah Uhud Savaþý gününde rüyasýnda, Bedir Har-
bi’ndeki ‘Zülfikâr’ adlý kýlýcýn aðzýnýn kýrýldýðýný görmüþtü.
Allah Resûlü, kýlýcýn aðzýnýn kýrýlmasýný içimizde kötü bir
durum olacaðýna, koça bindiðini görmesini de Kutey-
be’nin koçuna (Talha b. Ebî Talha’ya), içinde bulunduðu
zýrhý da Medine’ye yordu. Kesilmiþ sýðýr görmesine ge-
lince onu Allah hayretsin.” (es-Sââtî, Fethu’r-Rabbânî,

XVII/221)

***
Ebû Hureyre’den (radýyallâhu anh) rivâyet edildiðine göre
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyurmuþtur:
“Uyurken bir havuzun baþýnda insanlara su daðýttýðýmý
gördüm. (Böyle dururken) Ebû Bekir geldi. Beni dinlendir-
mek için kovayý elimden alýp bir veya iki kova su çekti.
(Kuyudan) su çekiþinde zaaf vardý. -Allah ona maðfiret et-
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sin- Sonra Ýbn Hattab geldi, sürekli kuyudan su çekiyor-

du. Nihayet insanlar dönüp giderken havuz hâlâ fýþkýrýyor,

dolup taþýyordu.” (Buhârî, Rüya, 30)

***

Abdullah b. Ömer’den (radýyallâhu anhümâ) bildirilmiþtir

ki: “Efendimiz’in zamanýnda ashabdan rüya görenler rü-

yalarýný anlatýrlardý. Efendimiz de ‘maþallah’ der ve (tabir

ederdi). Ben de kendime; ‘Eðer sende þu olsaydý þunun

gördüðü gibi sen de rüya görürdün.’ derdim.” (Buhârî,

Tâ’biru’r-Rüya, 35) 

***

Abdullah b. Amr’dan (radýyallâhu anh) bildirilmiþtir: “Rü-

yamda gördüm ki, iki parmaðýmdan birinde bal, diðerin-

de de yað vardý. Ben onlarý yalýyordum. Sabahleyin Allah

Resûlü’ne anlattým. Resûlullah ona, ‘Sen Kur’ân ve Tevrat

okuyorsun.’ dedi. Allah Resûlü’nün dediði gibi Abdullah

b. Amr, (Kur’ân’a ek olarak) Tevrat da okuyordu.” (es-Sââtî,

Fethu’r-Rabbânî, XVII/216)

***

Ebû Saîd el-Hudrî’den (radýyallâhu anh) nakledilmiþtir ki:

“O, rüyasýnda Sâd Sûresi’ni yazýyordu. (Sûredeki) secde

âyetine gelince (ki bu âyet 24. âyettir) okka, kalem ve hu-

zurundaki her þeyin secdeye kapandýðýný gördü. Rüyayý

Allah Resûlü’ne anlattý. Bu rüyadan sonra, o âyet gelince

(Efendimiz) secde ederdi. (Baþka bir rivâyette Allah Resûlü

Ebû Saîd el-Hudrî’ye, ‘Sen de secde ettin mi?’ diye sordu.

Ebû Saîd, ‘Hayýr’ deyince, Efendimiz ona, ‘Sen secde etme-

ye onlardan daha lâyýksýn.’ buyurdular.” (es-Sââtî, Fethu’r-

Rabbânî, XVII/216)

***

Huzeyme b. Sâbit’ten (radýyallâhu anh) nakledilmiþtir: “O,

rüyada kendisini Allah Resûlü’nün alnýna secde ederken

gördü. Resûlullâh’a gelerek rüyasýný anlattý. Bunun üzeri-
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ne Allah Resûlü baþýný kaldýrdý. Huzeyme de O’nun müba-

rek alýnlarýna secde etti. Efendimiz diðer bir rivâyette,

‘(Sâlih) ruhlar rüyada buluþurlar.’ buyurdu.” (es-Sââtî, Fet-

hu’r-Rabbânî, XVII/216)

***

Ümmü’l-Fadl’dan (radýyallâhu anhâ) rivâyet edildiðine gö-

re kendisi bir gün, “‘Ey Allah’ýn Resûlü! Rüyamda sanki si-

zin uzuvlarýnýzdan birinin evimde olduðunu gördüm.’ de-

yince, Allah Resûlü de, ‘Hayýr görmüþsün. Benim kýzým

Fâtýma bir oðlan çocuðu dünyaya getirir, sen de onu em-

zirirsin.’ buyurmuþlardý. Gerçekten de Fâtýma (bir müddet

sonra) bir çocuk doðurdu. Ümmü’l-Fadl da (kendi bebeði)

Kusam’ýn sütüyle onu emzirdi. Ümmü’l-Fadl (sözüne de-

vamla) dedi ki: ‘Bir gün ben onu Allah Resûlü’nün yanýna

getirip kucaðýna koydum. Çocuk (Resûlullah’ýn kucaðýna)

küçük abdestini yaptý. Ben de çocuðun omzuna vurdum.’

Resûlullah müdahale ederek ‘Oðlumun canýný yaktýn. Al-

lah sana rahmet (maðfiret) etsin.’ buyurdular.” (Ýbn Mâce,

Rüya, 10)

***

Talha b. Ubeydullah (radýyallâhu anh) anlatýyor: “‘Belî (ka-

bilesin)den iki kiþi Allah Resûlü’nün yanýna geldiler. Bu iki-

si ayný anda Müslüman olmuþlardý. Biri diðerinden daha

gayretli idi. Bunlarýn içinden gayretli olaný, bir gazveye iþ-

tirak etti ve þehid oldu. Öbürü, ondan sonra bir yýl daha ya-

þadý. Sonra o da öldü. Talha devamla der ki: ‘Ben rüyam-

da gördüm ki, ben cennetin kapýsýnýn yanýndayým. Bir de

baktým yanýmda o iki zât var. Cennetten biri çýktý ve o iki ki-

þiden sonradan ölene (cennete girmesi için) izin verdi. Ay-

ný vazifeli zât, bir müddet sonra yine çýktý, þehit olana da

(içeri girme) izni verdi. Sonra, adam benim için geri geldi

ve, ‘Sen dön, senin cennete girme vaktin henüz gelmedi!’

dedi.’ Sabah olunca, Talha bu rüyayý halka anlattý. Herkes
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bu rüya (da þehid olan zâtýn sonradan cennete girmesine)

þaþtý. Bu, Resûlullah’a kadar ulaþtý, rüyayý ona anlattýlar.

(Dinledikten sonra) Aleyhissalâtu vesselâm, ‘Burada þaþa-

cak ne var?’ buyurdular. Halk, ‘Ey Allah’ýn Resûlü! Bu zât

(din için) çalýþmada öbüründen daha gayretli idi ve þehid

de oldu. Ama cennete öbürü ondan evvel girdi.’ dediler.

Bunun üzerine Resûlullah, ‘Berikisi ondan sonra bir yýl ha-

yatta kalmadý mý?’ dedi. ‘Evet!’ dediler. Hz. Peygamberi-

miz de, ‘Ve o Ramazan’ý idrak edip oruç tutmadý mý? Bir yýl

boyu þu kadar namaz kýlmadý mý?’ deyince etrafýndakiler

yine, ‘Evet!’ dediler. Bunun üzerine Resûlullah, ‘Þu hâlde

ikisinin arasýnda bulunan mesâfe gök ile yer arasýndaki

mesafeden fazladýr!’ buyurdular.” (Ýbn Mâce, Rüya, 10)

***

Hz. Câbir (radýyallâhu anh) anlatýyor: “Bir bedevî, Hz. Pey-

gamber’e gelip, ‘Rüyamda baþýmýn kesildiðini, kendimin

de onun peþine düþtüðünü gördüm.’ dedi. Resûlullah

adamý azarlayýp: ‘Sakýn ha! Þeytan’ýn, rüyanda seninle

eðlenmesini kimseye anlatma!’ buyurdu.” (Müslim, Rüya,

12, 16)



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TARÝHTE GÖRÜLMÜÞ BAZI MEÞHUR

RÜYALAR
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GÝRÝÞ

Kitabýn bu bölümünde Asr-ý Saadetten günümüze kadar
tarih boyunca görülmüþ ibretli rüyalardan bazýlarý ve bun-
larýn tabirleri yer almaktadýr. Þimdi sizi her biri bir ibret
hikayesi bu rüyalarla baþbaþa býrakýyoruz. 

Rüyasýnda Efendimize Ümmetinin Arzý

Peygamberimiz, Ubâde b. Sâmit’in zevcesi Ümmü
Hâram binti Milhân’ýn hânelerinde istirahat buyururken, uyu-
muþ, bir rüya görmüþ ve uyandýklarýnda gülerek þöyle bu-
yurmuþlardý: “Rüyamda ümmetim bana arz olundu. Koltuk-
lara kurulmuþ Melikler gibi deniz seferleri yaptýklarýný gör-
düm.” (Ýbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihaye 7/l52) Burada, ilâhi mesaj-
larýn denizaþýrý ülkelere götürülmesi yolunda bir iþâret yapý-
lmaktadýr ki bu mübarek müjde sahabe döneminde gerçek-
leþtirilmiþtir. 
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Ýbn Abbas’ýn Rüyasý

Ýbn Abbas, îman ve ilimde nurdan bir âbide gibiydi. Dün-
yada iken cennetle müjdelenen bir insandý. Allah Rasûlü (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) berzahî tablolarda gördüklerini böyle te-
vil etmiþ ve “Bana rüyamda bir bardak süt ikram edildi. Ýçtim
ve iliklerime kadar hissettim. Gerisini Ömer’e verdim” demiþ-
ti. Sahâbî tevilini sorunca “O ilimdir” buyurmuþlardý. (Buhari,

Ýlim, 23; Tabir, 15, 16, 34, 37; Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 16)

Bir defasýnda da, “Ýnsanlar bana arzolundu. Hepsinin
üzerinde elbiseler vardý. Kiminin elbisesi göbeðinde, kimisi-
ninki ise dizlerindeydi. Ömer de arzolundu. Fakat, O’nun elbi-
sesi baþýndan aþkýndý” dedi. Sahâbî tevilini sorunca, Allah
Rasûlü, “O îmandýr” cevabýný verdi. (Buhari, Ýman, 15; Tabir, 17; Tir-

mizi, Rü’ya, 9; Dârimî, Rü’ya, 13; Müsned, III/86.)

Ýbn Abbas anlatýyor: Ömer’i rüyamda görebilmek için tam
bir sene dua ettim. Netîcede bir gün onu rüyamda gördüm.
Alnýndaki terleri siliyordu. Sordum: “Ne ile karþýlaþtýn?” Cevap
verdi: “Hesaptan þimdi kurtuldum. Eðer Rabbimi Raûf ve
Rahîm bulmasaydým, ben bu gün mahv olmuþtum.”

Oysa ki her sahâbî ilâhî imtiyazla serfirazdý. Evet, onlar
gökteki yýldýzlar gibiydi. (Aclûnî, Keþfü’l-Hafâ, I/147.) Hele Ömer...
Evet, sahabîlerin hepsi, “Tâbiînin en büyüðü, sahâbînin en
küçüðü olan Vahþî’nin atýnýn burnundaki toz kadar dahi ola-
maz” mazhariyetiyle mârûf idiler. 

Muaz b. Cebel’in Rüyasý: “Dalgalarla Pençeleþiyordum”

Hz. Ömer, Muaz’ý çok severdi. Hatta Hz. Ömer’in vefâtý
anýnda en büyük teessürlerinden biri de Muaz’ýn vefât etmiþ
olmasýydý. O, Hz. Ömer’den çok önce Amvas’ta, yakalandýðý
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veba sebebiyle ölmüþtü. Hz. Ömer ise ölüm döþeðinde þöy-
le diyordu: “Ah keþke Muaz b. Cebel hayatta olsaydý! Onu
yerime halîfe býrakýr ve o zaman kalb ve gönül rahatlýðý için-
de ölebilirdim.” Hz. Ömer’in Muaz hakkýndaki kanaati iþte
buydu. 

Fakat gel gör ki, Hz. Ömer, Muaz’ýn Yemen’den mal-mülk
edinerek döndüðünü duymuþtu. Hemen halîfeye mürâcaat
etti ve Muaz’ýn elindeki bütün mallarýn müsâdere edilmesini
istedi. Ancak, Hz. Ebû Bekir bu teklifi kabûl etmedi. Zira onun
Muaz hakkýnda zerre kadar þüphesi yoktu. Gerçi Hz. Ömer’in
de Muaz’dan þüphesi yoktu ve olamazdý. Ama o, Muaz’ýn töh-
met altýnda kalmasýný istemiyordu. 

Vakit geçirmeden Muaz b. Cebel’in (radýyallâhu anh) kapýsý-
ný çaldý: “Sen Yemen’e giderken hiçbir þeyin yoktu. Halbuki
bugün mal-mülk sâhibisin. Bana öyle geliyor ki sen getirdik-
lerinin hepsini beytülmâle devretmelisin” dedi.

Muaz b. Cebel, Ömer’e (radýyallâhu anh) hiçbir karþýlýk ver-
medi. O gece evinde istirahat etti. Sabah ise çok erken va-
kitte Hz. Ömer’in kapýsýný çaldý. Gözyaþlarý içindeydi ve Hz.
Ömer’e þunlarý anlatýyordu: “Bu gece bir rüya gördüm. Beni
büyük bir deryânýn içine attýlar. Dalgalar üzerimden aþýp
aþýp geliyordu. Boðulacak gibiydim. Dalgalarla pençeleþi-
yordum. Sonra sahilde sen belirdin. Elimden tuttun, beni çý-
kardýn. Anladým ki Yemen’den getirdiðim her þeyi bey-
tülmâle vermem gerekiyor. Ben onlarýn bütününü bey-
tülmâle veriyorum.” 

Ýþte ideal insan!.. Halîfesi ile, halîfenin yardýmcýsý ile, mal
memuru ile bizim insanýmýz. Bir cemaat hâlinde, ideal bir top-
luluk örneði insanlar… 
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Hazret-i Ali’nin Rüyasý

Hazret-i Ali, Irak’a gitmek üzere Medine’den çýkarken bir
ayaðý üzenginde olduðu halde Abdullah Ýbn-i Selâm (r.a.) ge-
lip: “Yâ Emîre’l-Mü’minin! Irak’a gitme, korkarým orada sana
kýlýcýn ucu dokunur” demiþti. Hz. Ali ise: “Onu bana Rasûlul-
lah haber vermiþti.” diyerek binip gitmiþti.

Gerçekte Resûl-i Ekrem Hazretleri, Ali’nin katili insanlarýn
en kötüsü olduðunu haber vermiþti.

Ramazan-ý Þerif gelince -yemekten- kesildi. “Vakt-i iftar-
da üç lokmadan ziyade yemez oldu. Emr-i ilâhinin (vefâtýn) aç
iken vürûdunu (geliþini) arzu ederim” derdi. Nihâyet bir iki
günlük ömrü kalmýþ olduðunu haber verdi. Ramazan-ý
Þerîfin yirmi yedinci gecesi âlem-i menâmda (rüyada)

Rasûlullah Hazretlerini görüp ümmetinden þikâyet eyledi
de: “-Onlarýn aleyhine dua et.” diye buyurmakla o dahi: “-Yâ
Rabbi! Bana onlardan hayýrlýsýný ver, onlara da benden
fenâsýný ver”, diye dua eylemiþ ve hemen uyanýp rüyasýný
oðlu Hasan Hazretlerine söylemiþti. Halbuki sabah olunca
müezzin ezân okudu. Hazret-i Ali, mescid-i þerife yöneldiði
sýrada avludaki ördekler onun üzerine çaðýrýþmakla yanýn-
dakiler, onlarý kovmak istediklerinde: “-Dokunmayýnýz. Onlar
nevâyihdir (ölü üzerine aðlayýcýlardýr)” diye buyurmuþ.

Kapýdan çýkarken insanlarýn en þakisi olan Ýbn-i Mülcem
kýlýcýyla onu vurmuþtu. (Rüya Dünyamýz, H. Þinasi Çoruh, Kitapçýlýk

Tic. Ltd. Þti. Ýstanbul-1968)

Hz. Halid Bin Said’in Rüyasý

Halid b. Said, Kureyþ’in zenginlerinden ve ileri gelenlerin-
dendi. Ýbn Sa’d’ýn rivâyetine göre: Halid b. Said, bir gece, rü-
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yasýnda cehennemin kenarýnda dururken kendisini, babasý
Said’in oraya itip düþürmek istediðini, Rasûlullah’ýn ise hemen
belinden tutup cehennemin içine düþmekten koruduðunu gör-
dü. Feryâd ederek uyandý. Kendi kendine: “Vallahi, bu rüya
gerçektir!” dedi. Hz. Ebû Bekir’e uðradý, rüyasýný anlattý. Hz.
Ebû Bekir: “Hakkýnda hayýrlý olmasýn dilerim. Seni o Rasûlullah
kurtaracaktýr. Hemen git, ona tâbi ol! Sen, ona tâbi olacak,
Ýslâm dinine girecek onunla birlikte bulunacaksýn. O da seni
rüyada gördüðün üzere, cehenneme düþmekten koruyacaktýr.
Babansa, cehennemi boylayacaktýr!” dedi.

Halid b. Said, Ciyad mevkiinde Peygamberimizi buldu: “-
Ya Muhammed! Sen, halký nelere davet ediyorsun?” dedi.
Peygamberimiz: “Ben halký, tek ve þeriksiz -ortaksýz- olan Al-
lah’a, Muhammed’in de O’nun kulu ve Resûlü olduðuna inan-
maya; iþitmez, görmez, hiçbir zarar ya da fayda vermez, ken-
disine tapýnanlarý da, tapýnmayanlarý da bilmez, birtakým taþ
parçalarýna -ki sen de onlara tapmaktasýn!- tapmaktan vaz-
geçmeye davet ediyorum!” dedi. Bunun üzerine, Halid b. Sa-
id: “Ben, þehadet ederim ki, Allah’tan baþka ilâh yoktur ve yi-
ne þehadet ederim ki sen, Rasûlullahsýn!” dedi. Onun Müslü-
man olmasý Efendimiz’i sevindirdi. Halid b. Said’in zevcesi
Ümeyne de Müslüman oldu. (Rüya Dünyamýz, H. Þinasi Çoruh, Ki-

tapçýlýk Tic. Ltd. Þti. Ýstanbul-1968)

Kaybolan Zemzem

Önceleri Mekke’yi idâre eden Cürhüm kabilesi, üzerine
musallat olan düþmandan kurtulabilmek için Yemen diyarýna
kaçmaya mecbur kalmýþtý. Mekke’yi terkederken Kabe’deki
bir hayli eþyayý zemzem kuyusuna atarak üzerine taþ ve top-
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rak döküp yerini belirsiz hale getirmiþlerdi. Nice yýllar bu hal-
de kalan zemzemin yerini kimse bilmemekteydi.

Bir gece Abdulmuttalip’e rüyasýnda zemzemin yeri haber
verilip izi gösterildi. Bu þekilde Abdulmuttalip, zemzem kuyu-
sunu buldu. Oðullarýyla beraber onu kazmaya baþladý. Ýçin-
den kýlýçlar, zýrhlar ve altýndan yapma geyik heykelleri çýktý.

Abdulmuttalip onlarý aldý, geyik heykellerini Kabe kapýsý
önüne býraktý. Zemzem kuyusunu tamamen temizleyip hacýla-
ra, zemzem ulaþtýrmaya baþladý. (Ahmet Cevdet, Kýsas-ý Enbiya,

Türk Neþriyat Yurdu, Ýstanbul.)

En Büyük Müjde Gerçekleþiyor

Efendimiz’in annesi Âmine’den rivayet olunmuþtur: “Ben,
diðer kadýnlar gibi gebelik zahmeti çekmedim. Gebelerde
görülen aðýr halleri görmedim. Fakat bir gece rüyamda, bir
kimse bana; Ya Âmine!.. Muhakkak bilmelisin ki, sen alemle-
rin en hayýrlýsýna hamilesin. Doðduðu vakit adýný Muhammed
koyasýn, dedi. Fakat doðum vakti eriþtiðinde kulaðýma bir bü-
yük ses geldi, ürktüm. Hemen bir ak kuþ geldi. Kanadýyla ar-
kamý sývazladý. Benden korkma ve ürkme halleri geçiverdi.
Yanýma baktým; bir beyaz kase ile þerbet sundular. Alýp çti-
ðimde her tarafýmý nur kapladý. O anda Muhammed (sallallâhu

aleyhi ve sellem) dünyaya geldi. Etrafýma baktým, gördüm ki,
Adimenaf kýzlarýna benzer; fakat gayet uzun boylu birçok kýz-
lar beni tavaf ediyorlar. Hayret ettim.

Yarabbi! Bunlar kimler ola?..” dedim.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doðumu anýnda annesi

Âmine’nin gözünden perde kaldýrýlýp olduðu gibi cennet hurilerini
ve Melaike-i kiramý görmüþ, daha nice harikulâde halleri seyretmiþ
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olduðu rivayet edilir. (Ahmet Cevdet, Kýsas-ý Enbiya, Türk Neþriyat Yurdu,

Ýstanbul.)

Hz. Ebû Bekir’in Rüyasý

Cahilliye devrinde pek çok zengin gibi Hz. Ebû Bekir de

ticaretle uðraþmaktaydý. Sahibi olduðu kervan ile yolculuða

çýkmýþtý. Þam’da konakladýklarý bir gece rüyasýnda, Ay’ýn iki-

ye ayrýlýp süzülerek kucaðýna indiðini, daha sonra onu sýmsý-

ký kucaklayýp kalbinin üzerine bastýrdýðýný gördü.

Uyandýðýnda ilk iþi, ehil bir rüya tabircisi aramak oldu. Ra-

hip Yemliha’yý tavsiye ettiler. Ona rüyasýný anlattýðýnda rahip

gülümseyerek;

-Müjdemi isterim! dedi. Fevkalâde bir rüya bu.
Hz. Ebû Bekir rahibin avucuna on iki altýn sayarak hemen

anlatmasýný rica etti.
Rahip:
-Gökten Ay’ýn iniþi, ahir zaman peygamberinin gelmesine

iþârettir. Sen ise onun en yakýn ve sadýk arkadaþý olacaksýn.
Ayrýca onun vefatýný müteakip hilafet vazifesini yüklenecek,
bunu ölümüne kadar devam ettireceksin. Saðlýðýmda ona ye-
tiþirsen bana da haber gönder, diyerek tabir etti.

Hz. Ebû Bekir rüyanýn tesiri altýnda kaldý. Rahipten, pey-
gambere hitaben bir mektup yazmasý dileðinde bulundu.

Rahip Yemliha þu satýrlarý yazýp Ebû Bekir’e uzattý.
“Ey alemlere rahmet olarak gelecek yüce peygamber! Ebû

Kuhafe oðlu Ebû Bekir’in gördüðü rüyayý tabir ettim. Buna göre
sen ahir zaman nebisisin. O da senin en yakýn dostun ve senden
sonra halifen... Eðer ömrüm vefa eder sana yetiþebilirsem üm-
metinden olur, tebligatýna uyar, emrinde cihad ederim. Þayet bu
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þereften mahrum kalýrsam beni ümmetinden kabul et ve þefaat
eyle.”

Hz. Ebû Bekir itina ile katladýðý mektubu koynuna yerleþ-
tirdi. Sonra rahibe:

-Eðer söylediklerin doðru çýkarsa sana yüz altýn daha
vermeyi vaad ediyorum.

Diyerek, Mekke’nin yolunu tuttu.
Vakanýn üzerinden yýllar geçmiþti. Aðaç altýnda dinlen-

mekte olduðu bir gün, büyükçe bir dal baþýnýn üzerine eðile-
rek:

-Ya Ebâ Kuhâfe!... diye seslendi.
Hz. Ebû Bekir ürpererek baþým yukarýya kaldýrdý. Eðilen

dal konuþmaya devam etti.
-Yakýnda Mekke’de Haþimoðullarýndan Muhammed (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) adýnda, son peygamber zuhur edecek.
Cihana bundan daha þaný yüce bir kimse gelmemiþtir.

Herkesten önce, teblið ettiði dine girmeye bak ki, O’na en
yakýn olasýn.

Hayretler içerisinde kalan Ebû Bekir, Ýbrahim aleyhis-
selâmýn dininden kalan bilgilerle:

-Ey izn-i ilâhi ile konuþabilen aðaç!... dedi. Onun geliþini
bana haber verir misin?

-Evet!...
Hz. Ebû Bekir, artýk aðacýn yanýna pek sýk uðramaktaydý.

Nihayet, bir gün beklediði habere kavuþtu.
-Ey Ebû Kuhafe! Sana müjdeler olsun. Beklediðin geldi.

Durma O’na git ve biat et.
Hz. Ebû Bekir aðacýn dediðine uyup doðruca Allah

Resûlü’ne koþtu. Yüce peygamber sanki onu beklemekteydi.
-Ey Ebû Bekir, Müslüman ol!
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Bu davete karþý Ebû Bekir bir mucize istedi. Rasûl-u Ek-
rem (sallallâhu aleyhi ve sellem) tebessüm ederek:

-On iki yýl evvel bir rüya gördün. Sonra rahip Yemliha’ya
tabir ettirdin. Ayrýca rahibe yazdýrdýðýn mektubu koynunda ta-
þýmaktasýn. Bu mucize kâfi deðil mi? deyince, haþyet içinde
kalan Ebû Bekir, gönlünü saran ulvi bir duygu ile mest oldu.

Derhal þehadet getirip Müslümanlýðý kabul etti.

Hz. Osman’ýn Þehadeti

Bir gün Hazreti Osman, Hazreti Ali’yi âsilerle konuþmaya
davet etmiþ, Hazreti Ali gelerek Hazreti Osman’ýn yanýna gir-
mek istemiþ, âsiler ona da mani olmuþlardý.

Medine-i Münevvere’nin maruz kaldýðý bu hürmetsizlik-
ten etkilenen ashabýn birçoðu Medine’den çýkmýþlardý. Medi-
ne’de ashabýn büyüklerinden, ancak üç kiþi kalmýþtý. Bunlar,
Hazreti Ali, Talha ve Zübeyr idi. Hazreti Ali, fitneyi bertaraf et-
mek, Hazreti Osman’a yardým için müteaddid defalar teþeb-
büs etmiþ, fakat muvaffak olamayarak evine çekilmek mec-
buriyetinde kalmýþtý. Bunlarýn bütün yapabildikleri, oðullarýný
Hazreti Osman’ýn kapýsýna göndermekten ibaretti. Bizzat
Hazreti Osman, evini muhasara edenlere karþý nasihatlarda
bulunmuþ; fakat bu da onlar üzerinde bir tesir icra etmemiþ-
ti. Hazreti Übey bin Kaab âsilerle temas ederek onlarý çevir-
meye çalýþmýþ, o da muvaffak olamamýþtý. Nihayet Hazreti
Osman evinin bir tarafýnda âsilere son derece müessir bir
nutuk irad etmiþ ve þu sözleri söylemiþti:

“Rasûl-u Ekrem’in Medine’deki mescidi küçük ve dardý. O
zaman her kim mescidi geniþletirse ona cennette yüksek bir
makam verileceði beyan buyrulmuþ, ben derhal Peygambe-
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rimiz’in emrini yerine getirmiþtim. Siz ise bugün beni bu mes-
cidde namaz kýlmaktan men ediyorsunuz. Müslümanlar Me-
dine’ye geldikleri zaman Rume kuyusundan baþka suyu tatlý
olan bir kuyu yoktu. Rasûl-u Ekrem “Kim bu kuyuyu satýn alýr
da Müslümanlara vakfederse Cenabý Hak cennette daha bü-
yük bir ecir ihsan eder.” buyurmuþtu. Allah’ýn inayetiyle bu iyi-
lik de bana nasip oldu.

Sizse bugün beni o kuyunun suyundan mahrum ediyor-
sunuz. Hazreti Osman, bu tarzda beyanatýna devam ederek
bir Müslüman, ancak üç günah yüzünden öldürülebileceðini,
bunlarýn da zina, kasden öldürme ve Ýslâmiyet’ten irtidat oldu-
ðunu, kendisinin ise bütün bu günahlardan azade olduðunu
söylemiþ, fakat bütün bu kuvvetli beyanlar müfsidler üzerinde
bir tesir icra etmemiþti.

Hazreti Osman müfsidlerin nasihat ile daðýtýlamýyacaðýný
anladýðý halde nefsini sýyanet için bir Müslümanýn da kanýný
dökmek istemeyerek neticeyi beklemeye baþlamýþtý.

Bir gece Hazreti Osman rüyasýnda Rasûl-u Ekrem’i ve
Hazreti Ebû Bekir ile Ömer’i görmüþ, Rasûl-u Ekrem ona “Hep
oruçluyuz, iftara seni bekliyoruz.” demiþti.

Bu rüyadan sonra Hazreti Osman uyanmýþ, son deminin
yaklaþtýðýný anlamýþtý.

Ertesi günü cuma idi. Oruca niyet etti. Bütün gününü iba-
det ve Kur’ân-ý Kerim tilâvetiyle geçirdi. Kapýnýn önünde Haz-
reti Hasan ile arkadaþlarý âsileri içeri girmekten men ediyordu.
Müdafaa esnasýnda Hazreti Hasan yaralanmýþ, âsiler duvar-
dan atlayarak içeri girmeye muvaffak olmuþlardý. Ýçeri girenler
arasýnda Kinane bin Biþr, Hazreti Osman’ýn baþýna bir demir
parçasý indirmiþ, Sudan bin Hamran ikinci darbeyi indirmiþ,
Hazreti Osman’ýn kanlarý akmaya baþlamýþ, Amr bin Humuk
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Hazreti Osman’ýn göðsüne hançerini saplamýþ ve dokuz yerin-
den yaralamýþtý. Diðer bir þaki Hazreti Osman’ýn yanýnda bulu-
nan ve onu müdafaaya çalýþan zevcesi Nâile’nin birkaç par-
maðýný doðramýþtý.

Hz. Osman hemen ruhunu teslim etti ve inþaallah iftar için
iki cihan serverinin sofrasýna yetiþti. (Asr-ý Saadet, Çev: Ali Gence-

li, Haz: Eþref Edip, Sebilürreþad Neþriyat Bürosu, 1967)

Orta Direðin Çöktüðünü Gördüm 

Bir gün, kadýnýn biri, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) hu-
zurlarýna çýkar ve ona görmüþ olduðu bir rüyayý anlatýr. Kadýn
rüyasýnda evinin orta direðinin çöktüðünü ve sonra da evin
tamamen yýkýldýðýný gördüðünü söyler. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: “Ya hatun, size ha-
ber vereyim ki, seferde bulunan kocanýz sað ve salim yanýný-
za dönecek ve size hediyeler getirerek sizi çok sevindirecek
...” diyerek rüyanýn yorumunu yaparlar. 

Ve çok geçmeden Peygamber Efendimiz’in yorumu ger-
çekleþir. Adam sað salim ve eli kolu hediyelerle dolu olarak
evine döner. 

Rüyasýný tabir ettiren ayný kadýn, Peygamber Efendimiz-
’den sonra halife olan Hz. Ebû Bekir’in huzuruna çýkar ve ne
tesadüf ki ayný rüyayý tekrar görmüþ olduðunu ve bunun yo-
rumunu da bu sefer Hz. Ebû Bekir’den istemektedir. 

Ebû Bekir Hazretleri kadýnýn rüyasýný dinler ve bir an dü-
þünerek þu yorumu yapar; “Size üzülerek haber vereyim ki,
seferde bulunan kocanýz vefat etmiþtir. Baþýnýz sað olsun...” 

Bu cevap kadýný þaþýrtmýþtý: “Nasýl olur, Halife Hazretleri!
Ben ayný rüyayý sevgili Peygamberimiz zamanýnda da gör-
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müþtüm, ama o zaman eþimin, sað ve salim döneceði yoru-
munu almýþtým. Ve bu rüya da aynen yorumdaki gibi gerçek-
leþti, halbuki siz, þimdi tam tersini söylüyorsunuz ve beni de-
rin üzüntülere itiyorsunuz ...” diyerek kaygýlarýný dile getirir. 

Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir’in cevabý þöyle olur: “Unut-
mayýnýz ki, her rüya her zaman ayný þekilde yorumlanamaz.
Rüya zamana, þartlara ve rüyayý tabir edenin ilhamýna göre
deðiþir. O zaman Peygamber Efendimiz’e öyle bir ilham gel-
miþ o da öyle yorumlamýþtýr. Þimdi ise, bana böyle bir ilham
geldi ve böyle yorumladým ...”  

Kýsa bir süre sonra Hz. Ebû Bekir’in yorumu doðru çýkar
ve adamýn evine cenazesi gelir ...

Hz. Aiþe’nin Kardeþi Tufeyl’in Rüyasý

Ahmet b. Hanbel’in, Hz. Aiþe’nin ana bir kardeþi Tu-
feyl’den naklettiði þöyle bir hâdise var. Tufeyl diyor ki: “Rü-
yamda kalabalýk bir cemaat gördüm ve yanlarýna sokuldum.
Onlara: “Siz kimsiniz?” diye sordum. Onlar da “Biz Yahudi
cemaatiyiz.” dediler. Ben de “Siz ne güzel bir cemaatsiniz.
Keþke Uzeyr Allah’ýn oðlu, demeseydiniz” dedim. Bunun
üzerine onlar da: “Siz de ne güzel cemaatsiniz. Keþke “Allah
ve Muhammed” dilerse demeseydiniz” cevabýný verdiler.

Daha sonra baþka bir kalabalýk cemaat gördüm. Onlarýn
yanýna gittim. Kim olduklarýný sordum. Nasara olduklarýný söy-
lediler. Ben de yine: “Siz ne güzel cemaatsiniz. Keþke Mesih
Allah’ýn oðlu demeseydiniz” dedim. Onlar da biraz evvelki ce-
maat gibi, “Siz de ne güzel cemaatsiniz. Keþke Allah ve Mu-
hammed dilerse, demeseydiniz” dediler. Bunun üzerine
uyandým ve gelip rüyamý Hz. Aiþe’ye naklettim. O da bu rüya-
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yý Efendimiz’e anlatmýþ. Efendimiz beni çaðýrarak, “Bu rüyayý
kimseye anlattýn mý?” diye sordu. Ben de, “Anlattýðýmý söyle-
dim.” Bunun üzerine Efendimiz herkesin mescitte toparlan-
masýný emir buyurdu. Daha sonra da oradakilere þöyle bir ko-
nuþma yaptý: “Ey insanlar þimdiye kadar size bir meseleyi ha-
yâ ifadesi olarak söylememiþtim. Sizin bu sözünüz beni
mes’ul etmese de sizi sorumlu hale getirir. Sakýn bundan böy-
le, “Allah ve Muhammed dilerse” demeyin. Belki “Allah diler-
se.” deyin. “O tektir ve O’nun þeriki yoktur” dedi.” 

Bu hâdise ve hadisden de anlýyoruz ki, meþiet-i ilâhi
esastýr ve bu mevzuda ona hiç kimse ortak tutulamaz. Hatta
bunu kasýtlý yapmak insaný küfre götürür.

Yavuz Sultan Selim Han’ýn Gördüðü Rüya

Sabah namazýný Hasan Can ile yeni sarayýn mescidinde
kýlan Yavuz Sultan Selim Han, dedesi cennetmekân Fatih Sul-
tan Mehmed Han’ýn çok sevdiði havuzlu balkona doðru yürü-
müþtü. Onu, arkasýndan Hasan Can takip ediyordu.

Hasan Can þaþkýnlýk içinde idi. Zira padiþah, ilk defa bu
sabah onunla hiç konuþmamýþtý. Onun giyinmesine yardým
etmiþ, namaza beraber gitmiþ olduðu halde, ondan tek keli-
me bile duymamýþtý.

Yavuz Sultan Selim Han balkonun mermerlerine dayandý
ve ellerini kaldýrýp dua etmeye baþladý. Sonra denize doðru
baktý ve bir müddet tefekküre daldý.

Müteakiben de Hasan Can’a döndü.
-Bilirim merak edersin. Yavuz Sultan Selim Han bu sabah

benimle neden konuþmaz, dersin. Bakasýn Hasan Can, bana
hemen gördüðün rüyayý anlat da rahatlayayým.
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Hasan Can’ýn þaþkýnlýðý daha da artmýþtý. Baþýný iki yana

salladý. Hafif bir sesle mýrýldandý:

-Sultaným ben bu gece hiç rüya görmedim.

-Nasýl olur Hasan Can, bana bu gece rüyamda, Hasan

adlý kulun sana gördüðü rüyayý anlatacak, gerekeni yap, sa-

kýn kusur etme, dediler.

Yavuz Sultan Selim Han, Hasan Can’ýn yemin etmesi üze-

rine kendisine izin verdi. Padiþahýn yanýndan çýkan Hasan

Can, bir gün evvel kendisine emanet edilen iþi takip etmek

üzere kapý aðasý Hasan Aða’nýn bulunduðu yere gitmiþti.

Hasan Can, hazinedarbaþý ile kapý aðasýnýn baþbaþa verip

heyecanlý heyecanlý konuþtuklarýný gördü. Destur diyerek ara-

larýna girdi ve Mehmed aðaya bir þeyler anlatan kapý aðasýna

sordu.

-Hayýr ola Hasan Aða, bir derdin mi var?

Hasan Can’ýn sözünü kesen hazinedarbaþý Hasan Aða-

’nýn dün gece bir rüya gördüðünü ve onu kendilerine anlattý-

ðýný söyledi. Bunu, o sýrada rüyayý “Hayýrdýr inþallah... Allah

hayýrlara tebdil etsin ...” diyerek dinleyen saray aðasý ve kiler-

cibaþý da aynen tekrarladýlar.

-Hazinedarbaþý doðru söyler ...

Hasan Can çok meraklanmýþtý. Yanýna Hasan Aða’yý aldý

ve yürüdüler. Bu sýrada, Hasan Aða gördüðü rüyayý Hasan

Can’a anlatýyordu.

Hasan Can ise rüya anlatýldýkça renkten renge giriyordu.

Hasan Can süratle padiþahýn bulunduðu salona girdi. Se-

lam verdi ve tatlý bir sesle konuþtu:

-Sultaným, söylediðiniz rüyayý metbûlarýnýzdan baþka bir

Hasan görmüþ. Ýzin verirseniz size arz edecekler.
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Yavuz Sultan Selim Han oturduðu yerden doðruldu ve he-
yecanla Hasan Can’a rüyayý göreni hemen getirmesini emretti.

-Ne beklersuz, tez getirin o zâtý ...
Hasan Can ile içeri giren kapý aðasý Hasan Aða titriyordu.

Yavuz Sultan Selim, kapý aðasýnýn halini görünce gülümsedi.
-Sakin olasýn Hasan Aða, gördüðün rüya hayýrdýr inþallah.
Hasan Aða padiþahýn elini öptü. Sonra yere bakarak ko-

nuþmaya baþladý.
-Benim gibi bir günahkârýn ne rüyasý olur ki, padiþah hu-

zurunda nakle lâyýk ola metbûunuz. Hasan Can’ýn ýsrarý üze-
re böyle bir kusur iþledim. Aff-ý sahanenize sýðýnýrým.

Yavuz Sultan Selim Han, Hasan Aða’nýn omuzunu okþadý.
-Tiz anlat Hasan Aða meraktan çatlarým.
Hasan Aða rüyasýný “Sanki gökten nur yaðýyordu.” diye

anlatmaya baþlamýþtý.
Anlattýkça, Yavuz Sultan Selim hayretler içinde kalýyor,

“Derdimendin sarayî meþrebi varmýþ. Sen onu bize methettik-
çe, bir adamý ibâdet eder görürsün veli sanýrsýn zannederdik.
Tevekkeli methetmezmiþsin ...” diyordu. Rüyanýn hitamýnda
kollarýn açmýþ ve “Biz sana demez miyiz ki, biz hiçbir tarafa
memur olmaksýzýn gitmeyiz? Ecdadýmýzýn velâyetten nasibi
vardýr.” demiþti.

Yavuz Sultan Selim Han anlatýlan rüyanýn bitmesini müte-
akib, Arabistan seferi için hazýrlýklara baþlamýþtý.

Ertesi gün, 1516 yýlýnýn bahar baþlangýcýnda, erken saat-
te Sinan Paþa’yý huzuruna çaðýrttý.

-Bakasýn Sinan Paþa, tiz Kayseri’deki 40 bin kiþilik ordu-
nun kumandasýný eline al ve Maraþ yolu ile Fýrat üzerine yürü.

Bundan sonra, Hadým Sinan Paþa Mýsýr sultanýnýn Os-
manlý harekâtýný yakinen takip edebilmesi için bir kýsým kuvve-
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ti Suriye’ye gönderdiðini Yavuz Sultan Selim Han’a haber ver-
miþti. Yavuz, harp planlarýný kararlaþtýrmak üzere divaný fev-
kalâde bir toplantýya davet etti. Divanda bulunan vezirler, Mý-
sýr seferinin açýlmasý reyinde bulundular. (Bkz.: Orhan Deliorman,

Yavuz Sultan Selim, Mihrap Yayýnlarý.)

Sultan II. Osman’ýn Rüyasý

Sultan II. Osman’ýn 10 Mayýs 1622 gecesinde aþaðýdaki

ünlü tarihî rüyayý görmüþtür.

Sultan Osman Han, tatbikine kalkýþtýðý devletin bünyesini

esastan deðiþtirecek ve muhtemelen baþarýldýðý takdirde fay-

dalý olacak olan reformlarýnýn ne derecelere kadar zor bir iþ

olduðunu kavramýþtý. 10 Mayýs gecesi gördüðü ünlü rüya,

kendi nefsiyle müthiþ bir mücadele halinde olduðunu yapma-

ya kalkýþtýðý reformun doðru olup olmadýðý hakkýnda þuural-

týnda da olsa bir tereddüt duyduðunu gösterir.

II. Osman zýrhýný giymiþ savaþ kýyafetiyle tahta oturmuþ.

Kur’ân-ý Kerim okuyormuþ. Birden Hz. Peygamber gelmiþ:

“Sen buraya lâyýk deðilsin” demiþ, eteðinden tutup çekmiþ.

Ve bir tokat atmýþ. II. Osman þefaat dilemek istediyse de

(ayaklarýna kapanarak) Allah Rasûlü (s.a.s.) buna müsaade etme-

miþ. Bu müthiþ rüyanýn etkisinden titreyerek uyanan padiþah,

Ömer efendiye, sadrâzama, Þeyh Aziz Mahmud Hüdâî’ye rü-

yayý nakletmekten geri kalmamýþtýr. Þeyh ve sadrâzam,

rüyayý, Ýstanbul’dan ayrýlmasýnýn mahzurlu olduðu, hoca ise

(yâni Ömer efendi) din ve devlete hayýrlý projeleri üzerinde tered-

düde düþtüðü için musîbetlere uðrayacaðý þeklinde tabir et-

miþlerdi. Bunun üzerine Sultan, 12 Mayýs 1622’de Eyüp Sul-

tan’ý ziyaret ederek kurbanlar kestirmiþ ve sadaka daðýtmýþtý.
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Üsküdarlý Þeyh Aziz Mahmud Hüdâî ise, Ýstanbul’dan ayrýl-

masýnýn büyük ve felâketli olaylara sebep olacaðýný söyleye-

rek II. Osman’a uzun boylu öðüt vermiþse de, genç hüküm-

dar, babasýnýn da þeyhi olan bu büyük mutasavvýfýn sözlerini

dinlememiþti. 

Derler ki, II. Osman rüyayý gördükten sonra Þeyh Aziz

Mahmud Hüdâî’ye adam göndermiþ. Fakat, adam daha içeri

girmeden pencerenin kafesini kaldýran Þeyh Hüdâî: “Haydi!

Peygamber’in kabul etmediðini ben hiç kabul etmem. Bu iþ

bitmiþtir. Git söyle padiþaha dua etsin.” demiþtir. Bazý yazar-

lar padiþahýn elçisini ve gönderdiði hediyeleri kabul ettiðini

naklederler. Þurasý muhakkak ki, gönül adamý olan Þeyh Aziz

Mahmud Hüdâî hediye kabul edecek yapýda bir kiþi deðildi.

Kaldý ki, veli derecesinde manevi rütbeyi haiz bir þeyhti ken-

disi. Vaktiyle II. Osman’ýn babasý, I. Ahmed’in gördüðü rüya-

yý da tabir etmiþti Aziz Mahmud. Haremaðasý, I. Ahmed’in rü-

yasýný ihtiva eden zarfý uzattýðý zaman: “Bunu açmadan tabi-

rini üstüne yazayým” demiþ ve yazmýþtý.

Oysa haremaðasý bir kese altýný cebinde saklamýþ. Fakat,

rüyanýn tabirini bu þekilde yapýnca: “Aman þeyhim, beni affet.

Padiþah size bu keseyi göndermiþti, buyurun.” demiþti.

Derler ki, I. Ahmed böylesine bir olayla ilk defa karþýlaþý-

yordu. Bunun üzerine Þeyh Aziz Mahmud Hüdâî’ye saygýsý

artmýþ ve onu sýk sýk ziyaret etmiþti. Hatta, Üsküdar pazarýn-

da þeyhi kendi atýna bindirmiþ, ardýndan da kendisi yaya

olarak yürümüþtü. I. Ahmed’le oðlu II. Osman arasýnda çok

fark vardý. I. Ahmed dinine düþkün bir idareciydi. (Rüya Dünya-

mýz, H. Þinasi Çoruh, Kitapçýlýk Tic. Ltd. Þti. Ýstanbul-1968.)
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Geylâni’nin Doðum Müjdesi

Hicri 470 yýlý Ramazan ayýnýn ilk gecesi Seyyid Musa bir

rüya görmüþtü:

Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed (sallallâhu aley-

hi ve sellem), Ashab ve bütün Evliya-yý Kiram bir yere toplan-

mýþlardý. Rasûlullah þöyle buyurdu: “Ya Musa! Her þeye kadir

ve her þeyin sahibi olan Cenab-ý Allah, bu gece sana insan-

larýn üstünde bir erkek evlat hediye etti. Bu evlat benim evla-

dýmdýr. Ne mutlu sana ...”

Uykusundan heyecanla uyanan Musa, kalbinde sevinç

ve ferahlýk duydu. O sabah zevcesi Fatýma bir erkek evlat

dünyaya getirdi. Yavrunun adýna Abdülkadir denildi. Bulun-

duklarý yer, Hazar denizinin güneyinde Geylân kasabasýnýn

Nayf köyü idi. (Tasavvuf Aleminden, Ayten Lermioðlu, Sönmez Neþriyat

A.Þ. Ýstanbul-1974.)

Cemaleddin Kîlînin Rüyasý

Necmeddin Kübra’nýn halifelerinden ... Musul civarýn-

dan... Harizm’de yaþadý ...

Hicri yedinci asýr ...

Her türlü ilim ve sanat bahislerini bir araya getiren bir ki-

tabý vardý. Onu yanýndan ayýrmaz, yolculuklarda ve yalnýzlýk-

larda kendisine arkadaþ edinmek isterdi. Bir gece rüyasýnda

þeyhini gördü. Þeyhi ona dedi ki:

-Ey Kîlî o elindekini býrak ve gel ...

Cemaleddin, þeyhinin ne demek istediðini anlayamadý.

Ýkinci gece, yine ayný rüyayý gördü. Yine hiçbir þey anlayama-

dý. Üçüncü gece rüyasý tekrarlanýnca þeyhine sorabildi:
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-Þeyhim. O elindekini býrak dediðin nedir? Benim dünya
ile hiçbir alakam yok, hiçbir davanýn da peþinde deðilim.

-Sana býrak dediðim, güya bütün ilimleri toplayan o dedi-
kodu kitabýdýr.

Cemaleddin uyanýr uyanmaz dünya âlemde tek nüshasý
olan kitabý, bir nehre atýverdi ve yollara düþüp þeyhine ulaþtý.
Þeyhinin huzuruna çýkar çýkmaz gördüðü ilk karþýlýk þu oldu:

-Eðer kitabý hemen atmasaydýn, bu yol sana birdenbire
kapanýrdý.

Þeyh, Cemaleddin’i halvete gönderdi ve kýrkýncý gün ta-
mamlandýktan sonra onu Aynüzzaman lakabiyle tekrar ce-
miyete iade etti. (N. Fazýl Kýsakürek, Halkadan Pýrýltýlar, Nur Daðýtým,

Ankara-1968.)

Ölüler de Cömert Olabilir
Mallarýný gece gündüz, gizli aþikâr Hak yolunda harcayan-

lar yok mu, iþte onlarýn Rableri yanýnda mükâfatlarý vardýr.

Onlara hiçhir korku da yoktur. Onlar, mahzun olacak da de-

ðil. (Bakara, 2/272)

Ýmam-ý Gazali’nin Ýhya-i Ulûmiddin isimli eserinin, cömert-
likle ilgili kýsmýnda þöyle bir hikâye vardýr:

Ateþli silahlarýn, motorlu vasýtalarýn icat edilmediði bir de-
virde; develerine binen bir kýsým insanlar, cömert bir þahsýn
mezarýný ziyarete gitti.

Bu þahýs saðlýðýnda öyle cömertti ki, iki üç günlük yola
baðýþlarý ulaþýr, uzak yakýn demeden her türlü ihtiyaç sahiple-
rine yardým ederdi.

Vefat ettikten sonra da, yakýn veya uzaktan insanlar ge-
lip, bu cömert þahsýn kabrini ziyaret edip, dualar okurlardý.
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Uzaktan gelen insanlar, develerini doyurmak, kendilerini
de dinlendirmek için geceyi o bölgede geçirdiler.

Serin gecede, yýldýzlarý seyrede ede uyudular. Bunlardan
biri kabirde yatmakta olan cömert adamý rüyasýnda gördü.
Dedi ki:

-Deveni, devemle deðiþtirir misin?
-Hay hay!
Hemen yanaþtý deveyi kesti.
Uykudan fýrlayan adam, devesinin yanýna koþtu. Baktý ki

devesinin boynundan kanlar akýyor. Býçaðý alýp, deveyi ken-
disi de kesti. Sabah namazýný kýlýp, deveyi yüzdüler, doðradý-
lar, piþirip yediler, kalan etleri aralarýnda paylaþtýlar.

Ýþin akýl ermez yaný þu idi: Kabirde yatan bu adam cö-
mertti, iyi insandý. Fakat kendisini ziyarete gelen bir þahsýn rü-
yasýna girmiþti, rüya gerçekleþmiþti ve deve gitmiþti. Gitmiþti
amma, nasýl olur da bu iyi insan bir baþkasýnýn kesesinden
cömertlik yapabilirdi?

Akýl almaz þeylerdi bunlar...
Yola çýktýlar. Geceleyin konaklayýp, ertesi sabah tekrar

yola koyuldular.
Deve üzerinde bir þahýs gelip, kervaný karþýladý. Selâm

verip, falan þahýs burada mý diye seslendi.
Devesi kesilen adam, buyur, dedi. Aradýðýn adam benim!

Yaklaþtýlar rüyayý ve devenin kesilmesini konuþtular.
Delikanlý dedi ki:
-Bu gece ben de babamý rüyamda gördüm. “Benim oð-

lumsun! Evlat olduðunu göster, bana itaat et. Yarýn kuþluk
vakti kervan yoluna çýk. Gelen kervanlara falan adamý sor.
Onu bulursan, size miras olarak býraktýðýn devemi ona ver.
Çünkü ben onun devesini aldým ve kestim” dedi.
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Delikanlý devam etti:

-Buyur, babamýn devesi budur. Onu rüyaya göre sana

veriyorum.

Sordular:

-Size baþka mal býraktý mý? Delikanlý:

-Hayýr, miras olarak bir deve býrakmýþtý. Onu da veriyoruz.

Fakat Allah bize hayýrlý yýllar nasip etti, kimseye muhtaç olma-

dan yaþýyoruz. Umarým ki babamýn iyiliði bize fayda veriyor.

Deveyi alýp, yola revan oldular, ölünün cömertliðine hay-

ran kalarak ...

Hoca Celaleddin’in Rüyasý

Yeseviye tarikatýnýn büyük þeyhlerinden Hakim Ata bir

gece, dostlarýndan Hoca Celaleddin adýnda bir velinin rüya-

sýna girer. Hakim Ata vefat edeli çok olmuþtur. Dostu rüyasýn-

da ona; “Benim mezarýmý ara bul, üzerime bir imaret yap ...”

der. Bu manevî iþâret üzerine Hoca Celal, Þeyh Hakim Ata’nýn

mezarýný bulmak için Türkistan’a gider. Günlerce süren me-

þakkatli bir yolculuktan sonra onun memleketine ulaþýr.

Fakat mezarýn nerede olduðunu kimse bilmemektedir.

Çünkü mezarýn bulunduðu bölgeyi sel basmýþ, buralarda ne

varsa hepsini alýp götürmüþtür. Bütün yaþlýlar da bunu böyle

bilmektedir.

Nihayet Hoca Celaleddin büyük bir daðýn üzerine çýkar,

karþýda da büyük bir dað, daðýn tepesinde ise bir kadýn gö-

rünür. Kadýna þeyhin mezarýný sorar. O da, “Ben bilmem; ama

benim ihtiyar bir annem var, belki o bilir, istersen gel gidelim

ona sor.” der. Ýhtiyar kadýn da “Buralarýný hep sel götürdü bir

þey býrakmadý, ama þu yakýnda bir süs aðacý vardýr, gece
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olunca etrafýna geyikler toplanýp tan yeri aðarýncaya kadar
zikrederler, belki aradýðýnýz türbe burada olabilir.” der.

Hoca Celaleddin bu söz üzerine gece olunca oraya gider
gerçekten geyikleri görür, zikirlerini iþitir ve heyecanýndan
kendinden geçerek oracýkta uyur kalýr.

Uykusu arasýnda Hakim Ata’yý tekrar rüyasýnda görür.
Þeyh, “Yattýðýn yerden yedi ayak ileri gel, orasýný kaz, bir ha-
sýr çýkacaktýr, hasýrýn altýnda ise bir deste gül göreceksin iþte
türbem orasýdýr.” der.

Hoca Celaleddin uykudan sevinç ve dehþetle uyanýr, rü-
yada gördüklerini aynen yapar ...

Akþemseddin’in Rüyasý

Fatih Sultan Mehmed, Hz. Halid’in (Hz. Ebû Eyyûb el-Ensari)

þehid düþtüðü yeri bulmasý (keþfetmesi) için Akþemseddin’e ri-
cada bulunmuþtu. Ebû Eyyûb el-Ensarî, bir gece rüyasýnda;
“Ben, burada yatýyorum. Cenab-ý Hakk’a þükrederim ki artýk
Rumlarýn, buradaki hakimiyetleri sona erdi. Pek yakýnda Ýslâm
ordusu galip ve muzaffer olacak; benim yattýðým bu kabir de
küffar ayaklarý altýnda çiðnenmekten kurtulacak.” diyerek Ak-
þemseddin’e kabrinin bulunduðu yeri tarif etmiþtir.

Þeyh Akþemseddin, bu rüyasýný Fatih Sultan Mehmed’e
anlattýðýnda, Fatih:

-Mevlâna!.. (Efendimiz) Bu hususta bir delil gösterebilir mi-
sin? diye sormuþ, o da;

-Evet sultaným. Hz. Halid’in kabrinin baþ ucunda Ýbranice
yazýlý bir taþ olsa gerek, diyerek cevap vermiþtir.

Rüyada gösterilen yer kazýldýðýnda, hiç bozulmamýþ bir
kabir bulundu. Kabrin baþucundaki mermer üzerinde Ýbra-
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nice yazýlmýþ yazý vardý. Askerler arasýnda Ýbranice bilen bi-

rini bulup yazýyý okuttular. Böylece Hz. Eyyûb’ün mezarý or-

taya çýkmýþ oldu. Daha sonra, yani fetihten sonra oraya tür-

be ve cami yapýldý. (Rüya Dünyamýz, H. Þinasi Çoruh, Kitapçýlýk Tic.

Ltd. Þti. Ýstanbul-1968.)

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinin 

Ýlk Adýmý Rüya Ýle Oldu

Evliya Çelebi’nin dünyaca ünlü Seyahatnamesinin ilk adý-

mý da rüya ile atýlmýþtý. 

Çelebi, 1640 yýlýnda babasýndan habersiz Bursa’ya gi-

der. Eve dönüþünde babasý onu karþýsýna alýr ve bir takým na-

sihatlarda bulunur. 

Dilerseniz bu konuþmayý Evliya Çelebi’nin aðzýndan din-

leyelim: 

“O gün, üzüntü içindeki evimize varýp babam ile annemin

mübarek ellerinden öptüm, huzurlarýnda el baðlayýp durdu-

ðumda aziz babam: Safa geldin, Bursa seyyahý, safa geldin!”

dedi. Halbuki ne tarafa gittiðimden kimsenin haberi yoktu. 

Babama: “Sultaným, benim Bursa’da olduðumu nereden

bildiniz?” dedim. 

Buyurdular ki, “Sen, 1050 Muharreminin (Mayýs 1640) Aþu-

resinde kaybolduðun mübarek gecede dua okudum. O gece

rüyamda seni gördüm. Bursa’da Emir Sultan Hazretlerini zi-

yarette seyahat rica edip aðlýyordun. O gece benden nice ev-

liyalar rica edip seyahate gitmen için izin istediler. Ben dahi,

o gece cümlenin rýzasýyla sana izin verdim.” 
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“Gel þimdi oðul! Bundan sonra sana seyahat göründü.

Allah mübarek eyleye!” diyerek bir dolu da nasihatte bulun-

duktan sonra þu sözlerle konuþmasýný noktaladý: 

“Cümle ziyaretgâhlarý ve her diyarýn konak yerlerinden

olan çöl ve ovalarý, yüksek daðlarý, aðaçlarý ve acayip kayala-

rý, kasabalarý, ibretle seyredilecek eserlerini, kalelerini, ulularý-

ný yazarak “Seyahatname” namýyla bir eser yaz. Sonun ve aký-

betin hayrola, öðütlerimi kulaðýna küpe yap, -diyerek enseme

pehlivanca bir sille vurdu. Kulaðýmý burup “Yürü, akýbetin hay-

rola!” dedi.” 

Nureddin Zengi’nin Rüyasý  

Berzah alemi, renk ve televvünleriyle þehadet âlemine

çok benzemektedir. Bu itibarla, mânâya perdesiz açýlabilen

ve berzaha muttali olanlar, Cenab-ý Hakk’ýn lütuf ve ihsanla-

rýnýn þuuruna daha çabuk varýrlar. Varýr ve anlarlar ki, her-

þey maddeden ibaret deðildir. Belki insan, maddenin bitip

tükendiði yerde, madde ötesi bir âlemle münasebete geç-

mektedir. Böyle bir münasebet sayesindedir ki bazý kimse-

ler, ileride olacak þeyleri ve uzak bir istikbalde vuku bulacak

hadiseleri rüya ve hiss-i kable’l-vukû ile çok önceden görüp

müþahade edebilmektedirler.

Nebî, nübüvvet kürsüsünde, veli velilik ufkunda ve daha

baþkalarý kendi müþahede buudunda bunu anlatmakta ve bi-

ze madde ötesi âlemden mesajlar sunmaktadýrlar.

Haçlýlar karþýsýnda amansýz bir mücadele veren Þam Ata-

beyi Nureddin Zengi, büyük bir mücahiddir. Ýþte bu büyük mü-

cahid bir gün rüyasýnda Efendimiz’i (s.a.s.) görür. Efendiler
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Efendisi, ona çirkin yüzlü üç insaný gösterir ve “Nureddin, beni
þu habislerden kurtar.” buyurur.

Bunu duyan Nureddin Zengi, hiç durur mu? Yataðýndan
fýrlar ve yola revan olur. Maiyyetiyle beraber Þam’dan Medi-
ne’ye tam on altý günde varýr. Medine’ye varýr varmaz da ya-
nýna gelen herkese bahþiþ vereceðini ilan eder. Bütün Medi-
ne halký önünden geçer. Fakat Allah Rasûlü’nün iþâret ettiði,
siret ve suretleri o menhûs adamlarý gelip geçenler arasýnda
göremez. Baþka kimsenin kalýp kalmadýðýný sorar. Ravza-i
Tâhire’nin hemen karþýsýndaki küçük kulübede oturmakta
olan üç tane maðriplinin gelmediði anlaþýlýr. Derhal adamlarý-
ný gönderir ve bu þakîleri huzuruna getirtir. Bakar ki, rüyasýn-
da gördüðü ayný þahýslar ... Hemen küçük kulübeyi teftiþ
eder. Artýk iþ anlaþýlmýþtýr. Bu üç þakî Allah Rasûlü’nün müba-
rek naþýný çalmak ve O’nu Hýristiyan diyarýna kaçýrmak için
vazifelendirilmiþ üç âdi casustur ki, kulübeden Ravza-i Tahi-
re’ye doðru bir tünel kazmakla meþguldürler. Suçlarýný itiraf
ederler. Nureddin bu alçaklara layýk olduklarý cezayý verir ve
sorumluluðunu yerine getirir. Daha sonra da Ravza-i Tahi-
re’nin dört tarafýna derin hendekler açtýrýp erimiþ kalay ile dol-
durur. Böylece, Nureddin’in gördüðü rüya, bütün bir Ýslâm
âlemi için, peygamberlerinin naþýný kaybetmek gibi, önemli
bir hadiseden kurtarmýþ olur.
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