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Sözlükte "görmek" anlamındaki rü'yet 
kökünden türeyen rü'ya kelimesi uyku sı
rasında zihinde beliren görüntüterin bütü
nünü (düş) ifade eder. Sözlük anlamı aynı 
olan hulm (çoğul u ahlam) ise daha çok kor
kunç düşler için kullanılır. Hz. Peygamber, 
"Rüya Allah'tan, hulm ise şeytandandır" 
demiştir (Buhar!. "Th'b\'r", 3, 4, lO, 14; Müs
lim. "Rü'ya", 2; Tirmizi , "Rü"ya", 5). Rüya
ların rahmanl olanına "rü'ya-yı sadıka, sa
liha, hasene"; şeytani olanına "hulm" de
nilir. Ehadis, menarn ve mübeşşirat keli
melerinin de "rüya" anlamında kullanım
ları vardır. Adgas (ot demetleri) kelimesi
nin bir ayette ahiama izafe edilmesiyle or
taya çıkan "adgasü ahlam" tabiri (YGsuf 
12/44) "yaşı kurusuna karışmış ot demet
leri gibi yenisi eskisine karışmış uyku hal
leri, hiçbir anlamı olmayan karmakarışık 
hayaller" anlamına gelmektedir. Taşköp
rizade rüyanın düşünme yetisinin (nefs-i 
natıka) bir işlevi olduğunu. hakikatinin ol
maması durumunda insanda var olan ye
tilerin yaratılmasının bir anlamı olmaya
cağını söyler (Mi{tfi.f:ıu 's-sa'ade, 1, 335). 

Rüya insanla birlikte var olan bir olgu
dur. İnsan fizyonamisi üzerinde yapılan 
araştırmalar rüyanın yeme içme gibi bir ih
tiyaç olduğunu göstermektedir. İlkel top
lumlar yaşanan olaylarla görülen rüyaların 
ayırt edilmesi hususunda uzun süre te
reddüt etmiş ve rüyada görülenterin uya
nıkken yaşananlar kadar gerçek olduğunu 
düşünmüştür. Eski Mısırlılar, Asurlular 
ve Yunanlılar'da kahin ve büyücüterin en 
önemli görevlerinden biri rüyaları yorum
lamaktı. Rüya tabiri konusunda ilk metin
ler milattan önce SOOO'li yıllarda Asurlu
lar tarafından yazılmıştır. Bu konuda gü
nümüze ulaşan en eski eser, British Mu
seum'da saklanan ve milattan önce 2000 
yıllarına ait olduğu tahmin edilen bir Mı
sır papirüsüdür. Burada 200 çeşit rüya ta
birine yer verilmektedir. Eski Mısır inancı
na göre vazifesi rüya gören kişileri uyar
mak ve onların sorularına cevap vermek 
olan Serapis adında bir tanrı vardır. Kahin
ler ve rüya tabircileri bu tanrıya ait tapı
naklarda otururdu. Milattan önce 669-626 
yılları arasında Nineva'da yaşamış olan Asur 
imparatoru Banipal'in kütüphanesinde rü
yaya dair taş basması eserler bulunmuş
tur. Milattan önce 1500-1 000 yıllarında 
Hindistan'da yazılan Vedalar'da rüyalara 
ait listeler yer almaktadır. Eski Yunanlılar 
uykuda ruhun vücudu terkedip tanrıları 

ziyarete gittiğine inanırlardı. Rüya konu
sunda Hipokrat, Eflatun ve Aristo'ya bazı 
eserler nisbet edilir (Türek, s. 13; Çoruh, 
s. 59-62) . Democritos'tan Hıristiyanlığın or
taya çıkışına kadar geçen sürede Grekçe 
olarak yirmi altı rüya tabiri kitabının ya
zıldığı tesbit edilmiş olup bunlardan sade
ce Efesli Artemidoros'un (Art\'m\'dur) Hu
neyn b. İshak tarafından Kitabü Ta'biri'r
rü'ya adıyla Arapça'ya tercüme edilen ese
ri (nşr. Tevfik Fehd, Dımaşk 1964) günü
müze kadar gelmiştir. Yunanistan, İtalya 
ve Anadolu'daki anlayışları beş kitap ha
linde toplayan bu eserin ilk üç kitabında 
rüya tabirlerine, son ikisinde rüya tabireisi 
olmak için gereken şartlara yer verilmiş
tir (Çoruh, s. 59-62) . 

revrat'ın Tek.vln bölümünde Hz. YCısuf'un 
rüyalarından bahsedilir. Ayrıca Talmud'un 
son kısmında rüyalarla ilgili bir bölüm bu
lunmaktadır. İncil'de rüya anlamına gelen 
on iki ayrı kelime geçmekte, bu arada bir
çok yahudi ve hıristiyan rüya tabireisinin 
varlığı bilinmektedir. İslam öncesi Türk
ler'de rüyanın haber taşıyıcılık açısından 
önemli bir yeri vardı. Uygur Türeyiş efsa
nesinde -Böğü Han örneğinde görüldüğü 
gibi- hanlar gördükleri rüyalar doğrultu
sunda hareket etmişlerdir (Öge!, 1, 75) . 
Cahiliye devrinde rüya tabiri yaygın bir uy
gulamaydı, kahinterin görevlerinden biri 
de rüyaları yorumlamaktı . Bunlar arasında 
Şık, Satih, Rabia b. Nasr el-Lahml ve Se
vad b. Karlb gibi meşhur isimler vardı. 

Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim, Yusuf ve 
Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan 
söz edilmekte (YQsuf 12/4-5, 43, LOO; es
Saftat 37/ 105), ResOl-i Ekrem'in gördüğü 
bir rüyanın doğru çıktığı Allah tarafından 
bildirilmektedir (el-Feth 48/27). Kur'an'da 
rüyaların yorumu için "ta'blrü'r-rü'ya" (YG
suf 12/43). "te'vilü'r-rü'ya" (YGsuf 12/100). 
"te'vllü'l-ahlam" (YGsuf 12/44). "te'vllü'l
ehadls" (YGsuf 12/6, 21) tamlamaları ve 
"ifta" (hüküm açıklama) kelimesinin çeşit
li türevleri (YGsuf 12/43, 46) kullanılmıştır. 
Hz. Yusuf'a rüyaların yorumunun öğretil
diği (YGsuf 12/6, 21 ). Hz. İbrahim, Ya'küb 
ve Yusuf'un gördükleri rüyaları tabir ede
rek bu yorum ışığında hareket ettikleri 
(YGsuf 12/4-6; es-Saffat 37/1 02) belirtil
mektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'
den rüyasında oğlunu kurban etmesinin 
istendiği ( es-Saffat 3 71 I 00- 113). Hz. YG
suf'un rüyasında on bir yıldızın, ay ve gü
neşin kendisine secde ettiğini gördüğü ve 
bu rüya ile onun ileride peygamber olarak 
seçileceğine işaret edildiği (Y Gs uf 12/4-5), 
yine YGsuf'un Mısır'da hapse atılması sı
rasında hapisteki iki gencin ve Mısır kralı-



nın (Yusuf ı 2/36, 4 ı -49) gördüğü rüyaları 

yorumladığı (Yusuf ı 2/99- ı 00) haber veril
mektedir. Cenab-ı Hak, Bedir Gazvesi ön
cesinde ResOiullah'a düşmanlarının sayı
sını rüyasında az göstermiş (ei-Enfal 8/43). 

Hudeybiye öncesinde müslümanlarla bir
likte Mekke'ye gireceğine ilişkin gördüğü 
rüya bir yıl sonra gerçekleşmiş (ei-Feth 
48/27). Hz. Peygamber'den mucize gös
termesini isteyenlere karşı Bedir Gazvesi 
veya Mekke'nin fethi öncesinde gördüğü 
rüyalardan söz edilmiştir. 

Hadislerde rüyanın insan hayatındaki ye
rine ve önemine defalarca değinilmiştir. 
ResOl-i Ekrem'e ilk vahiy salih rüya şek
linde gelmiş. altı ay müddetle vahiy bu şe
kilde devam etmiştir. Bir hadiste yirmi üç 
yıllık vahiy müddeti içerisindeki bu altı ay
lık zaman dilimi kastedilerek. "Müminin 
sadık rüyası nübüwetin kırk altıda biridir" 
buyurolmuş (Buhar!, "Ta'b1'r", 5; İbn Mace, 
"Ta'blr", 1; Tirmizl, "Rü'ya", 2-3). vahyin 
kesilmesine karşılık mübeşşiratın devam 
ettiği bildirilmiştir (Buh3r1', "Ta'blr", 6). Ha
dis mecmualarında "Kitabü'r-Rü'ya" ve "Ki
tabü Ta'b1'ri'r-rü'ya" başlığı altında Hz. Pey
gamber'in rüyalarına ve yorumlarına yer 
verilmiştir. ResOiullah'ın sabah namazın
dan sonra sahab'ilere, "İçinizde rüya gören 
var mı?" diye sorduğu, varsa tabir ettiği 
(Buhar!, "Ta'blr", 47; Ebu Davud, "İman", 
10; Darim1', "Rü'ya", 13). zaman zaman 
kendi rüyalarını da anlattığı ve tabir ettiği 
yahut ashaptan birine tabir ettirdiği, gü
zel rüyaların aniatılıp tabir edilmesini hoş 
karşıladığı, kötü rüyaların aniatılmasını ve 
tabir edilmesini istemediği belirtilmiştir. 
öte yandan ashap içinde Hz. E bO Bekir'in 
rüyaları isabetli tabir ettiğine dair yaygın 
bir kanaat vardır. Ezanı ilk önce rüyasında 
görenin Abdullah b. Zeyd b. Sa'lebe oldu
ğu ve ResOl-i Ekrem'in de bunu onayladı
ğı bilinmektedir (Ebu Davud, "Şalat". 28; 

İbn Ma ce, "Ezan". ı). 

Tefsir alimleri rüyanın oluşumunu genel 
olarak Zümer sOresinin 42. ayetine daya
narak açıklar. Söz konusu ayette Allah'ın 
ölmek üzere olanların canını aldığı, ölme
yenleri de uykularında -bedenlerinden alıp 
kendilerinden geçirdiği-, ardından ölümü
ne hükmettiği kimselerin canlarını yanın
da tuttuğu, ötekilerini belli bir süreye ka
dar salıverdiği bildirilmektedir. Uyuyan in
sanda idrak bulunmadığını belirten Mu'
tezile alimleri rüyada görülenierin hayal
den ibaret olduğunu söylemiştir. Ancak 
alimierin büyük çoğunluğuna göre rüya 
insanın ruhu ile gördüğü ve aklı ile idrak 
ettiği bir olaydır. Rüya, mana aleminden 
rü'yet illemine semboller şeklinde indiri-

len ilham olarak da değerlendirilir. SOfiler 
ise rüyayı uykuda misal alemini seyreden 
ruhun gördüklerini uyanınca hatırlaması 
şeklinde açıklamaktadır. 

Dini literatürde üç çeşit rüyadan söz 
edilir. t . Rahmanl rüya. Rüya denildiğin
de ilk akla gelen budur; bu rüyaya "rü'ya
yı sadıka, rü'ya-yı saliha" da denir. Bu tür 
rüyayı mübeşşirat diye niteleyen Hz. Pey
gamber, "insanın metafizik alemle olan 
ilişkisi ve oradan aldığı müjdeleyici bilgi ve 
işaretler" anlamına gelen mübeşşiratın nü
büwetin sona ermesinden sonra da de
vam edeceğini bildirmiştir (Buh3r1', "Tae
bir", 5; Tirmiz1', "Rü'ya", 2-3; İbn Mace, 
"Ta'blr", ı). z. Şeytani rüya. Şeytanın al
datma, vesvese ve korkutmalarıyla mey
dana gelen karışık hayaller, düşler, telkin
lerdir. Bunların anlatılması ve yorumlan
ması tavsiye edilmemiştir. 3. Nefsani rüya. 
Nefsin hayal ve kuruntuları, uyku esnasın
daki dış etkiler ve günlük meşgalelere iliş
kin rüyalardır (Seyyid Süleyman el-Hüsey
n1', ı. 4) Rüya konusunda genel görüşleri 
derleyen Ali b. Hüseyin el-Mes'Odl, ruhun 
dinginlik ve berraklık derecesine göre rü
yaların az veya çok gerçek çıkacağını be
lirtir (Mürücü'?·?eheb, Il , ı 75-179). Gazza-
11 rüyayı, uykuda insan ruhu ile levh-i mah
fOz arasındaki perdenin kalkmasıyla levh
te yazılı olan şeylerin bazısının insan kalbi
ne yansıması olarak açıklar (İhya, ıv, 903). 

Fahreddin er-Razi de benzer açıklamalar 
yapar (Mefatll:zu'l-gayb, xvııı, 135). İbn Hal
dOn'a göre rüya, uykuda insan ruhunun 
manalar alemine dalması sonucunda ga
ipten kendisine akseden varlıklara ait şe
kil ve sOretleri bir anda görmesinden iba
rettir. Eğer bu akis zayıf, hayaldeki rem
zi de açık bir şekilde aksettirmiyorsa ta
bire muhtaçtır (Mukaddime, ı. 380-384). 

İbn Haldun, Mu1mddime'nin meslekler 
bölümünde rüya tabiri ve tabircilerinden, 
rüyanın doğruluğuna delalet eden alamet
lerden ve rüyanın vahiyle münasebetinden 
söz eder (Il, ı 136-1141) 

Ketarn alimleri rüyayı Allah Teala'nın rü
yada görülüp görülemeyeceği ve rüyanın 
bilgi kaynağı olup olmadığı yönünden tar
tışmıştır. Allah'ın rüyada görülüp görü
lemeyeceği meselesinde Şla ve Mu'tezi
Ie alimlerinin görüşü olumsuz, EhH sün
net'in görüşü olumludur. "Beni rüyasında 
gören gerçekten görmüş demektir, çün
kü şeytan benim sOretime giremez" hadi
si sebebiyle (BuhM, '"'ilim", 38, "Ta'blr", 
lO; Müslim, "Rü'ya", 10-11; Tirmizi, "Rü'
ya", 4) Hz. Peygamber'in rüyada görüle
bileceği görüşü genelde olumlu karşılan

mıştır. Kelam alimlerinin umumi kanaati-
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ne göre rüya kesin bilgi vasıtası değildir; 
dolayısıyla rüyada ResOl-i Ekrem'i görerek 
ondan talimat aldığını söyleyeniere itibar 
edilmez. Hz. Peygamber, "Uyanıncaya ka
dar uyuyan kişiden kalem kaldırıldı" bu
yurmuştur (BuhM, "Tala~", ll; "I:Judüd", 
22; Ebu Davud, "I:Iudüd". ı 7). Buna göre 
mükellef olmayan bir kişinin uykusunda 
gördükleriyle nasıl amel edilebilir? (Üsa
me M. ei-Avadl, s. 46-49) . Mutasawıflar ise 
çok önemli konularda rüya yoluyla elde 
ettikleri bilgilere dayandıklarını ileri sür
mektedir. Buna örnek olarak varlık mer
tebelerini mübeşşirat yoluyla ResOiullah'
tan aldığını iddia eden Muhyiddin İbnü'I
Arabl gösterilebilir. Şiiler de masum ima
mm rüya yoluyla gördüğü hususların hüc
cet olduğu kanaatindedir (Mirza Muhsin 
el-Usfur, s. 68-88). 

İslam filozofları rüyayı birtakım sern
bollerin (suretler) mütehayyile gücünden 
ortak duyuya yansıması olarak izah eder. 
Onlara göre sadık rüyalar nefsin melekOt 
alemiyle ilişkisinden ortaya çıkar. Ya'küb b. 
İshak et-Kindi, Uyku ve Rüyanın Mahi
yeti Üzerine adlı risalesinde uyku ve rü
yanın nefsin bir fonksiyonu olduğunu, rü
ya yorumunun tabiat bilimleri arasında 
önemli bir yer tuttuğunu belirtir. Kindl, 
uykuda devre dışı olan duyu güçlerine mu
kabil tasariama ile düşünme güçlerinin 
serbest kaldığını, böylece rüya olayının ger
çekleştiğini söyler (Fe/se!f Risaleler, s. 1 30). 

Farabi de rüyaları muhayyile gücüyle iliş
kilendirmekte, bu gücün rüyaların oluşu
munda belirleyici bir işlevinin bulunduğu
nu kaydetmektedir ( el-Medlnetü '1-fazıla, s. 
ı 08- ı 13). Rüyaların sebebini ve yorumu
nu açıklamak üzere el-Kavl ii sebebi'l
menamat adlı bir risaıe yazan İbn sına'
ya göre rüya nefsin muhayyile gücünün 
etkiye açık olma özelliğiyle meydana gel
mekte olup güçlü konuma geçmiş olan ne
f is uykuda fizik ötesi alemden bilgi alabil
mektedir. Muhayyilesi dış duyuların dene
timi dışında kalan kişinin fizik ötesi ale
me yönelişi artar. Beden sağlığının bozuk 
olması ve muhayyile ile hatıriama güçle
rinin iyi çalışmaması gibi engeller bulun
madığı takdirde nefis muhayyileden kur
tularak ilahi aleme yönelir. Bu esnada ora
dan gelen bilgiler nefiste yer eder, böylece 
metafizik aleme ilişkin bir algı gerçekleş
miş olur. Bazan muhayyile gücü nefisle fi
zik ötesi alemin arasına girerek görüntü
yü engeller. İ bn Sina'ya göre rüyalar yal
nız metafizik alemden nefse gelen etkile
re dayanmaz, ayrıca insanın fizyolojik du
rumundan kaynaklanan rüyalar da söz ko-
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nusudur. Aç kimsenin rüyada yiyecek, üşü
yenin ateş görmesi bu türdendir. Bu du
rumda nefıs ilk gördüğü şeyler üzerine ha
yaller oluşturmaya başlar. Bunlar karışık 
rüyalar olup ancak tabirle açıklanabilir. Mu
hayyile gücü bazan olayları gerçek şekliy
le, bazan benzerleriyle tahayyül eder, ba
zan da nefis meleküt alemiyle iletişime 
girmeksizin bir şeyi gerçekten müşahede 
ediyormuş gibi davranır, halbuki nefsin 
gördüğü şey onun sOreti değil benzeridir 
(Durusoy, s. 106-1 14). 

Modern fizyoloji ve psikoloji, araştırma
larını rüyaların oluşmasında dış ve iç et
kenlerin rolleri üzerinde yoğunlaştırmıştır. 
Genellikle fizyolojide rüyanın büyük beyin
deki benlik olaylarıyla ilgili olduğu, dış ve 
iç etkeniere bağlı şekilde oluştuğu kabul 
edilmektedir. Bazı bilim adamları rüyanın 
görüldüğü anın tam olarak belirlenınesini 
sağlayan fizyolojik ipuçları bulmuştur. in
san, hayatının yaklaşık üçte birini uyku ile 
geçirir ve bu esnada beden dinlenir. Rüya 
ise daha çok hızlı göz hareketleri (REM) 
adı verilen ara evrelerde görülür. Hafız 
olanların rüyada ezberlerini tekrar etme
si örneğinde olduğu gibi günlük hayatta 
bazı işler üzerinde yoğunlaşanlarda REM 
uykusunun arttığı gözlenmektedir. Uyku 
ve rüyanın vücudun dinlenmesi, duygula
rın ve mizacın düzenlenmesi, bilinç altının 
açığa çıkması gibi biyolojik, fizyolojik ve 
psikolojik işlevleri vardır (Güven- Bel bağı, 
s. 48-52). Dış uyaranların uyuyanlar üze
rindeki tesirlerini ilmi yöntemle ilk incele
yen Louise Perdinand Maury uyku esna
sında temas, koku, tat şeklinde muhtelif 
uyaranlar kullanmış, bunları kendine uy
gulatmış, ardından rüyalannı kaydettirmiş

tir. XX. yüzyılda rüya ve yorumlarıyla ilgi
li çalışmalar psikoloji ve fizyoloji araştır
macıları tarafından sürdürülmüştür. Psi
kanalizin kurucusu Sigmund Freud'e gö
re insanın yaşama kaynağı ve canlı orga
nizmanın faaliyet amacı korunma ve cin
sellik içgüdüleridir. Uygarlığın gelişmesi
ne paralel olarak korunma içgüdüsü ikin
ci plana itilince geriye cinsellik içgüdüsü 
kalmıştır. Bu da libido denilen idare mer
kezinde planlanmaktadır. Cinsel duygular
la toplumdaki kuralların çatışması veya bu 
isteklerin bilinç altına itilmesi kişide bir
takım kompleksler meydana getirir. Rü
yada görülenler bu komplekslerin, bilinç 
dışı arzuların akıl sansürü ve baskısından 
kurtulmuş olarak örtülü bir şekilde teza
hürüdür (Türek, s. 23-31) Alfred Adler ise 
rüya olaylarını yorumlamada aşağılık duy
gusuna dikkat çeker; rüyaların geçmişten 
çok geleceğin planlanmasına yardımcı ol-
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ma işlevi üstlendiğini ileri sürer. Cari Jung, 
toplumsal bilinç altının etkilerine dayana
rak simgelerin kişi için özel anlam taşıdı
ğını vurgular (a.g.e., s. 31-33; Çoruh, s. 96-
131) . Alman ekolü psikologlarının çoğu 
Freud'ün yaklaşımını hatalı bulmaktadır. 

Munich Kliniği hekimlerinden Bumke, "Psi
koanaliz ölmüştür, mersiyesi bile okun
muştur" demektedir (a.g.e., s. 46). Rüya
ları tıpkı masal ve mitoslar gibi semboller 
dili olarak niteleyen Erich Fromm bunun 
unutulan bir dil olduğunu kaydetmekte
dir. Fromm onu yeniden hatıriamanın ge
reğini ortaya koymak için Rüyalar, Ma
sallar, Mitoslar adlı eserini yazmıştır. Ona 
göre insanlık tarihinin en eski eserlerin
den olan mitoslarla günlükyaşantının ürün
leri olan rüyalar birbiriyle şaşırtıcı benzer
lik göstermektedir. Günümüz insanı on
lara gereken değeri vermeyi ve onları bir 
tecrübe hazinesi olarak görmeyi unut
muştur; bu sebeple onların dilinden an
lamamaktadır (Rüya/.ar, Masallar, Mitoslar, 

S. 23-38). 

İslam kültüründe rüyaların yorumlan
ması (tabir) yaygın bir uygulamadır. "Uyku
da yaşanan olayların enfüsi ve afaki yön
lerini ayırt edip bir karine ile onların öte
sindeki hakikate geçme" demek olan tabir 
sembolik bir dilin çözümlenmesidir. Rüya 
tabiri yapanlara "muabbir", bu maksatla 
yazılan kıtapiara "tabirname" denilmekte
dir. Rüya tabir edenin rüyada görülen ha
yali şekillerin iç ve dış yönlerini ayırt edip 
bir karine ile ötelerindeki hakikate ulaş
ması, rahmani olanını şeytani olanından 
ayırt edecek maharette olması gerekir. 
Çünkü bazı insanlara rüyada olaylar "fıltre
lendirilmiş" olarak, bazılarına da "filtresiz" 
gösterilir. Bu sebeple Taşköprizade, eski 
Yunanlılar'da ayak takımının rüyalarına de
ğil filozof ve devlet adamlarının rüyalarına 
önem verildiğini belirtir (Mi{talfu's-sa'ade, 
1, 335). Rüya tabireisinin Kur'an'da geçen 
teşbihleri ve sembolik ifadeleri bilmesi, rü
yaları yorumlarken bunlardan yararlan
ması gerekir. Ayrıca kelimelerin etimolo
jisini, darbımeselleri , deyimleri iyi bilmeli
dir. Her ne kadar rüya tabirinin Allah ver
gisi olduğunu, dolayısıyla sonradan kaza
nılamayacağını ileri sürenler varsa da ço
ğunluk, onun sembollerle ifade edilen şif
releri çözmeye dayanan bir maharet sa
yıldığı ve bu hususta başarılı olmak iste
yenlerin rüyanın cinsi, sınıfı ve tabiatı gibi 
hususları bilmesi, bunlardan birini diğe
riyle telif etmeyi başarması ve yorumla
mak istediği rüyanın nerede, nasıl , ne za
man ve kim tarafından görüldüğünü tes
bit etmesi gerektiğini söylemektedir. 

İslam geleneğinde rüya tabiriyle ilgili 
olarak Danyal, Ca'fer es-Sadık. İbn Sirin, 
EbQ İshak İbrahim ei-Kirmani. Cabir ei
Mağribi, Nasr b. Ya'küb ed-Dineveri, İbn 
Ebü'd-Dünya, Abdülgani en-Nablusi ve 
Seyyid Süleyman ei-Hüseyni gibi müellif
lere nisbet edilen eserler önemlidir. Bil
hassa Muhammed b. Sirin'in rüya tabirle
rini konularına göre sıralayan Kitabü Ta'
biri'r-rü'ya'sı, Abbasi halifelerinden Mehdi
Billah döneminde yaşayan İbrahim ei-Kir
mani'nin Kiti'ıb-ı DüstCir'u, İbn Kuteybe'
nin Kitdbü Ta'biri'r-rü'ya'sı , Memlük ku
mandanlarından Ha111 b. Şahin'in el-İşa
rdt ii 'ilmi'l-'ibarat adlı eserinden esin
lenerek Seyyid Süleyman ei-Hüseyni tara
fından yazılan Kenzü'l-menam ve Ab
dülgani en-Nablusi'nin Ta'tirü'l-enam fi 
ta'biri'l-menam adlı eseri zikredilebilir. 
Bu konudaki literatürü tanıtan çalışmala
ra örnek olarak N. Bland'ın "On the Mu
hammedan Science of Tabir or lnterpre
tation of Dreams" adlı makalesi (JRAS, 
XVI [ 18561. s. 118-171 ), Annemarie Schim
mel'in Halifenin Rüyaları, İslamda Rü
ya ve Rüya Tabiri adlı eseri, Şii müellif
leri tarafından yazılan rüya tabiriyle ilgili 
eserler için Mirza Hüseyin en-Nuri et-Ta
bersi'nin Hz. Peygamber'in, diğer peygam
berlerin, on iki imarnın ve daha başka ki
şilerin rüyalarına yer veren Darü's-selam 
fima yete'alla~u bi'r-rü'ya ve'l-menam'ı 
( Beyrut 1412/ 1992) gösterilebilir. 
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~ İLYAS ÇELEBİ 

D TASAVVUF. İlk zahid ve süfılerden 
itibaren rüya tasawufun önemli bir ko
nusu ve bilgi kaynağı olmuştur. Peygam
berlerin gördüğü rüyalar vahiy, takva sa
hibi müminlerle velllerin gördüğü rüyalar 
ilham mahiyetindedir. Gazzarı, ResOl-i Ek
rem'den sonra vahiy gelmeyeceğinden 
gayb alemiyle ilişkinin rüya ile kuruldu
ğunu belirtir (İf:ıya', IV, 488; el-Münkl.f, s. 
44). İlk süfı müelliflerden Muhammed b. 
İbrahim ei-Kelabazl et-Ta'arrufta, Kuşey
ri er-Risfıle'de rüya konusuna müstakil bir 
yer ayırmıştır. Kuşeyrl'ye göre rüya bir ne
vi keramettir; mahiyet olarak kalple ilinti
lidir, kalbe gelen hatır (manevi hitap) ve mu
hayyile ile tasawur edilen bir haldir; uy
kuda bütün his ve şuur hallerinin tama
men yok olmadığı bir sırada görülür. Rü
ya, insanların kalplerinde yaratılan ve ka
rar kılan şeyin tahayyül ve tasavvur yoluy
la idrak edilmesidir. insan uyuduğu za
man beş duyu organı ile maddi aleme ait 
şeyleri his ve idrak etme kabiliyeti kendi
sinden gider; duyulur ve zorunlu bilgiler
le meşgul olan muhayyile ve tasavvur me
lekesi kendisini bu gibi şeylerden sıyırır. 
Uyandığı zaman rüyada gördüğü hallerin 
uyanık iken müşahede ile hissettiği duyu
lur ve zorunlu bilgilere nazaran zayıf oldu
ğunu görür. Bir şeyi uyanık iken görmek
le rüyada görmek arasındaki fark gün ışı
ğında görmekle lamba ışığında görmek 
arasındaki farkabenzer (Kuşeyr1', s. 7 ı 5) . 

Tasawuf kaynaklarına göre Hak'tan ve 
rüya meleğinden kaynaklanan rüyalara sa
dık rüya, nefisten ve şeytandan kaynak
lananlara kazib rüya denir. Salih mürnin
terin gördüğü rüyalar genellikle müjdele
yici nitelikte olduğundan bunlara büşra 
veya mübeşşire adı verilir (a.g.e., s. 7ı4) 
Uyarı niteliğinde olan rüyalar da vardır. 

Bu tür rüyalara tahrlr (bilgilendirme) rüya
ları denilir. ibadet ve taatten uzaklaşan ku
la bu türden rüyalar gösterilerek tövbe
ye ve kulluğa yönlendirilir. Sadık rüyaların 
üçüncü kısmı ilham rüyalarıdır. Kişi bu 
tür rüyalarda kendini din ve hayır hizmet
lerinde bulunurken görür. ilham rOyaları
nın gösterilmesindeki amaç kulluğun da
ha da arttırılmasıdır. Şeytandan veya ne
fısten kaynaklanan ve adgasü ahiarn ya da 
kabus adı verilen kazib rüyalar karışık, an
lamsız ve genellikle hüzün vericidir ( İ bnü'I

Arabi, el-Füta/:ıtitü 'l-Mekkiyye, Il, 495). 

Tasawufta rüya sadece uykuya has de
ğildir. Süfılere göre alem bir hayal, rüya da 
hayal olan alemin müşahedesidir. Bir ha
diste, "İnsanlar uykudadır, ölünce uyanır
lar" buyurulmuştur (AclOni, Il, 3ı3). insan 
ahirette dünya hayatının bir rüya ve hayal
den ibaret olduğunu anlayacaktır (Mev
lana, III, ı4ı: IV, 29ı). Rüya uykuda, uya
nıkken ve uyku ile uyanıklık arasında gö
rülebilir. SOfıler bu anlamda rüyaları vakı
at. hayalat, havatır. idrakat. letaif gibi ya
kın anlamlı kelimelerle ifade etmişler, uyku 
için de mana kelimesini kullanmışlar, ta
sawufı adaba riayet ederek sadık rüyala
ra nail olmak için uyuyan kimseye "Hakk'ın 
vahdet ve mana alemine misafir olan kim
se" anlamında mihman demişlerdir. 

Bazı süfıler uyanık olmanın uykuda ol
maktan daha iyi olduğunu söylerken ba
zıları rüyada Allah 'ı, Hz. Peyg;::;mber'i ve ev
liyayı görmenin mümkün olduğunu belir
terek uykunun ayrı bir önemi bulunduğu
nu ileri sürerler. Nitekim ResOl-i Ekrem, 
"Rüyada beni gören gerçekten beni gör
müştür, çünkü şeytan benim süretime gi
remez" buyurmuştur (Buhar!, "<ilim", 38, 

"Ta'bir", ıo: Müslim, "Rü"ya", ı o-ı ı: Tir
mizi, "Rü"ya", 4). Bayezld-i Bistaml rüya
da gördüğü Allah'a kendisine nasıl vara
cağını sorduğunda, "Nefsini bırak da öy
le gel" cevabını almış (Kuşeyri, s. 719). Ra
bia ei-Adeviyye, ResOiullah'ın, "Beni sevi
yor musun?" şeklindeki sorusuna, "Ey Al
lah'ın resulü! Seni kim sevmez ki? Fakat 
Hak Teala'nın muhabbeti her tarafımı öy
le kaplamıştır ki O'ndan başkasına gönlüm
de yer kalmamıştır" diye karşılık vermiştir 
(Feridüddin Attar, s. 80) Bazı süfıler, rü
yalarında Allah'tan ve Hz. Peygamber'den 
aldıkları işaret üzerine irşad faaliyetine 
başlamıştır. Rivayete göre halk, Cüneyd-i 
Bağdadl'den kendilerine vaaz etmesini is
temiş, Cüneyd, üstadı Seri es-Sakatl'nin 
halkın bu arzusuna uymasını söylemesine 
rağmen kendini irşada ehil görmediğin
den bu işe başlamayı göze alamamış. an
cak rüyasında Resul-i Ekrem'den halkın 
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isteği yönünde bir işaret alınca tutumunu 
değiştirmiş, aynı gece Seri de rüyasında 
Allah'tan bu yönde bir işaret aldığını ken
disine aktannca irşada başlamıştır (Hüc
viri, s. 183: Feridüddin Attar, s. 422). Bazı 

süfıler de gördükleri bir rüyanın ardından 
tasawuf yolunu tutmuştur. Üzerinde "Al
lah" yazılı bir kağıdın yolda çiğnendiğini 
gören Bişr ei-Hafı, yerden kağıdı alıp misk 
ile kokulandırdıktan sonra yüksekçe bir 
duvara koymuş, o gece rüyasında, "İsmi
mi aziz kıldın, ben de seni iki cihanda aziz 
kılacağım" diyen bir ses işitmiş, bunun 
üzerine tövbe edip tasawuf yoluna gir
miştir (Kuşeyri. s. 68) . Gördükleri rüya ne
ticesinde hidayete eren gayri müslimler 

de vardır (Safed1'. II. 47) 

Kaynaklarda bazı süfılerin virdlerini rü
yada Hz. Peygamber'den aldıkları belirti
lir. Kuşeyri, Ebu Bekir Muhammed b. Ali 
ei-Kettanl'ye "ya hay, ya kayyüm! La ilahe 
illa ente" zikrini rüyasında Resülullah'ın 
öğrettiğini söyler ( er-Risale, s. 7 ı 9). Bazı 
_süfı müellifler eserlerini ResOl-i Ekrem'
den aldıkları talimat ta yazdıklarını ileri sür
müştür. Muhyiddin İbnü'I-Arabl, 627 Mu
harreminde (Aralık 1229) Dımaşk'ta Hz. 
Peygamber'i rüyasında gördüğünü, onun 
kendisine bir kitap uzatarak, "Bu FüşCı
şü'l-J:ıikem 'dir, bunu al ve halkın faydası
na sun" dediğini , bunun üzerine kitabı alıp 
fazlasız ve noksansız halka sunduğunu ifa
de eder (s. 47) . Felçli olan Muhammed b. 
Said ei-Büslrl, ResOl-i Ekrem'i övmek için 
Kaşidetü'l-bürde'yi yazmış. bu kaside hür
metine kendisine şifa vermesi için dua et
miş, bir süre sonra Hz. Peygamber rüya
sında elini onun yüzüne sürerek hırkasını 
üzerine atmış ve Büsiri iyileşmiştir (Kü
tübi, lll, 368) Muhammed İkbal 1913'te 
Lahor'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rü
yada görmüş, Esrar-ı ljôdi adlı eserini 
onun işaretiyle kaleme almıştır. Kaynak
larda, süfılerin rOyalarında vefat eden ve
rıteri görüp onlara ahiret ve kabir halleriyle 
ilgili sorular sorduklarına dair birçok ör
nek nakledilmektedir. Bişr ei-Hafı rüyasın

da Hz. Ali'yi görmüş ve kendisinden şu na
sihati almıştır: "Sevap umarak zenginle
rin fakiriere ikramda bulunması ne kadar 
hoş ise Allah Teala'ya güvenen fakirierin 
zenginlerden uzak durması da o kadar 
hoştur" (Kuşeyr\', s. 720). 

Tasavvufı hayatta rüya marifet, hikmet. 
vaaz, irşad, uyarı vb. hususların kaynağı
dır. Pek çok dini ve ahlaki hakikate rüya
da vakıf olunmuştur. Birçok süfı, zahid ve 
veli gördüğü rüyaya göre hayatına ve dav
ranışiarına yön vermiştir. Tarikatlarda rü
yalar seyrü sülükün bir parçası olarak gö-
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