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Rüya tabiriyle ilgili eserlerin
genel adý.

™

Sözlükte “bir kenarýndan diðer kenarýna
geçmek; rüyayý yorumlamak” anlamlarýndaki abr kökünden türeyen ta‘bîr Ýsmâil
Hakký Bursevî tarafýndan “uykuda görülen hayalî þekillerden (sûret), dýþta meydana gelen enfüsî ve âfâkî durumlardan
örneklere sahip þekillere geçmek” diye tanýmlanmýþtýr (Rû¼u’l-beyân, IV, 266). Rüyalarda görülen þeylerin neleri sembolize ettiðini açýklayan ilme tâbir (ilm-i ta‘bîr,
ilm-i ta‘bîr-i rü’yâ), rüyalarý yorumlayanlara
muabbir denir. Bu konuda yazýlan eserler
de ta‘bîr-nâme, ta‘bîrât-ý vukuât, ta‘bîrât-ý
rü’yâ, rü’yâ-nâme, vâkýa-nâme, segir-nâme, güzâriþ-nâme gibi adlarla anýlýr. Ýbn
Haldûn’un Mušaddime, Taþköprizâde’nin
Mevzûâtü’l-ulûm ve Kâtib Çelebi’nin Keþfü’¾-¾unûn adlý eserlerinde tâbir ilmi ve
literatürü geniþ yer tutar. Bu ilim, önceden tedbir alma veya müjdeleme bakýmýndan dünya ve âhiret için muteber olan dinî
ilimlerden sayýlmýþtýr. Tarihi Asurlular’a
(m.ö. 5000) uzanan tâbirnâmeler eski Mýsýr, Hindistan ve Yunan medeniyetlerinde
de mevcuttur. Kâtib Çelebi Keþfü’¾-¾unûn’da Aristo, Eflâtun, Öklid, Batlamyus
ve Câlînûs (Galen) gibi þahsiyetlere ait rüyalardan ve tabirlerinden söz eden eserleri kaydeder. Antik rüya tabirciliðinin önemli eseri olan Artemidor’un Oneirokritikon’u
Arapça’ya çevrilince Ýslâm rüya tabirciliði
bundan etkilenmiþti. Talmud’un son kýsmýndaki rüyalarla ilgili paragraflar yahudi
kültüründe rüya ve tabirin önemli olduðu-

nu göstermektedir (“Berakoth”, s. 338341). Ýncil’de de rüyanýn önemine iþaret
edilmiþ ve birçok hýristiyan rüya tabircisi
yetiþmiþtir.
Ýslâm dininde rüya tabirine önem verildiði Kur’an’da ve hadislerde yer alan bilgilerden anlaþýlmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de Hz. Yûsuf’a rüya yorumunun öðretildiði (Yûsuf 12/6, 21), Hz. Ýbrâhim ile Ya‘kub ve Yûsuf’un gördükleri rüyalarý tabir
edip ona göre hareket ettikleri (Yûsuf 12/
4-6; es-Sâffât 37/102) belirtilir. Hz. Yûsuf’un
rüyasýný babasý Ya‘kub’un yorumlamasý,
Hz. Yûsuf’un zindandayken iki gencin ve
daha sonra Mýsýr kralýnýn rüyalarýný tabir
ediþi de Kur’an’da haber verilmektedir (Yûsuf 12/6, 36-37, 41-49, 100). Resûl-i Ekrem’e ilk vahyin sâlih rüya þeklinde gelmesi hadis kitaplarýnda da rüya ve tabirin yer almasýna vesile olmuþtur (bk. RÜYA). Rüya tabirinde Hz. Ebû Bekir ile kýzý
Esmâ, Saîd b. Müseyyeb ve Ýbn Sîrîn’in adlarý öne çýkmýþtýr (Kettânî, I, 199-200; II,
347, 444).
Ýlk tâbirnâmelerin büyük bir kýsmý günümüze ulaþmamakla birlikte yine de Ýslâm dünyasýnda bu konudaki literatür oldukça zengindir. Ýbn Sîrîn’in Kitâbü’l-Cevâmi£i (Süleymaniye Ktp., Baðdatlý Veh-

bi Efendi, nr. 936; Ýzmirli Ýsmail Hakký, nr.
1500; Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 1170),
Ca‘fer es-Sâdýk’ýn Kitâb fî ta£bîri’r-rüßyâ’sý (ÝÜ Ktp., AY, nr. 4646), Ýbn Kuteybe’nin
Ta£bîrü’r-rüßyâ’sý (Þam 2001), Ýbn Ebü’dDünyâ’nýn er-Rüßyâ’sý (Ta£bîrü’r-rüßyâ),
Nasr b. Ya‘kub ed-Dîneverî’nin et-Ta£bîrü’l-Æådirî fi’l-a¼lâm’ý (Beyrut 1997)
bunlardandýr. XI ve XIV. yüzyýllar arasýnda
çok sayýda tabircinin adýndan ve eserinden bahsedilmektedir. Hasan b. Hüseyin
el-Hallâl, ªabašåtü’l-mu£abbirîn’de 7500
tabircinin ismini vererek bunlardan 600
kiþiyi eserleriyle birlikte tanýtmýþtýr (Yüksel, s. 93-94). Bu dönemde kaleme alýnan
tâbirnâmeler arasýnda Ziyâeddin Ýbnü’lEsîr’in Eyyûbî sarayýnda iken yazdýðý eserle Fettâhî’nin manzum Kitâb fî ma£rifeti’l-¼iyel’i (TSMK, III. Ahmed, nr. 3472),
Ebû Tâhir Ýbrâhim b. Yahyâ b. Gannâm’ýn
Dürretü’l-a¼lâm fî ta£bîri’l-menâm’ý (Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 3922), Zeynüddin Ýbnü’l-Verdî’nin manzum Elfiyye’si (Bulak 1285), Halîl b. Þâhin’in el-Ýþârât
fî £ilmi’l-£ibârât’ý (ÝÜ Ktp., AY, nr. 35; Süleymaniye Ktp., Beþir Aða, nr. 128), Abdülganî en-Nablusî’nin 1684’te alfabetik
olarak düzenlediði Ta£¹îrü’l-enâm fî ta£bîri’l-menâm’ýný (Kahire 1275) saymak
mümkündür. Ýslâm kültüründe Hz. Ya‘kub
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ile Dânyâl’in muabbir olduklarý kabul edilmektedir. Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh döneminde (775-785) her þeyi iyiye yorma ve
tabircileri ödüllendirme yaygýn hale gelmiþtir (Schimmel, s. 68). Öte yandan muabbirlerin çeþitli ilimleri bilmesi, dinler,
mezhepler ve topluluklarla ilgili âdet ve
gelenekler hakkýnda bilgi sahibi olmasý gerektiði ileri sürülmüþtür.
Türk kültüründe rüya ve tabir hem Ýslâmiyet’ten önce hem de sonraki dönemde
büyük önem taþýmýþtýr. Uygur Türeyiþ,
Oðuz Kaðan ve Dede Korkut destanlarýnda rüya önemli bir unsur olarak yer almýþtýr (Tören, XX [1997], s. 416). Kutadgu Bilig’de rüya tabiriyle ilgili müstakil bir bölüm vardýr (4366-4375. beyitler). Türk edebiyatýndaki tâbirnâmelerin çoðu Arapça’dan tercümedir. Ýbn Sîrîn ve Ca‘fer es-Sâdýk’ýn tâbirnâmeleri Türkçe’ye ilk çevrilenlerdir (Erdoðan, Türkçe Rüya Tâbirnâmeleri ve Ýbn-i Sîrîn’den Tercüme Edilen Bir
Tâbirnâme, s. 3). Ayrýca Özbekçe, Baþkýrt-

ça ve diðer Orta Asya dillerinde tâbirnâmeler yazýlmýþtýr (Schimmel, s. 29). Agâh
Sýrrý Levend tâbirnâmeleri edebî türler
arasýnda didaktik eser olarak kabul eder.
Baþvuru kitabý olarak kullanýldýklarýndan
sade bir dille yazýlan bu eserler söz varlýðý
ve halk inançlarý bakýmýndan zengin kaynaklardýr. Manzum olanlarýna rastlanmakla birlikte tâbirnâmelerin çoðu mensurdur.
Bu eserler müstakil kitaplar halinde veya
kýyafetnâme yahut tasavvufî bir eser içerisinde derkenar ya da bölüm þeklinde bulunabilir. Cönk, mecmua ve risâlelerin içinde de rüya tâbirlerine yer verilir. Nitekim
Tûtînâme ve binbir gece masallarý rüya
unsurlarý içerir. Tâbirnâmelerin ekserisi
tasavvufî mahiyettedir (DÝA, XXXV, 309310). Meselâ Halvetîlik’te rüyaya büyük
önem verilir. Bu türden tâbirnâmeler arasýnda rüya günlükleri (Schimmel, s. 29) ve
gördükleri rüyalarý mektupla þeyhlerine
bildiren derviþlerin aldýklarý cevaplardan
meydana gelenleri vardýr. Üsküplü Asiye
Hatun’un 1640’ta yazdýðý eser bu türdendir (Kafadar, s. 123-191). Rüyalarýn günlük
hayatla ilgisi Aþçý Ýbrâhim Dede’nin XIX.
yüzyýla ait eserinden öðrenilmektedir (Aþ-

þur. Birinci bölümde Ýslâm’da rüyanýn yeri, rüya çeþitleri, tabirin yapýlacaðý vakitler
ve þartlarý, kimlerin rüyalarýnýn daha makbul olacaðý gibi ön bilgiler yer alýr; bunlar
kýssalar ve menkýbelerle desteklenir. Ýkinci
bölümde rüyalarda görülen þeylerin mânalarý anlatýlýr. Tâbirnâmelerin sonunda
genellikle “segirnâme” veya “ihtilâcnâme”
gibi bir fal çeþidi sayýlabilecek bölümler bulunur (Erdoðan [Öztürk], sy. 4 [1995], s.
71-72). Mecmualarda ve cönklerdeki tâbirnâmelerde ise doðrudan rüya tabirine
geçilir. Türk edebiyatýnda tâbirnâmelere
özel bir önem verildiði bunlarýn kütüphanelerdeki nüshalarýnýn çokluðundan anlaþýlmaktadýr. Millî Kütüphane’deki kýrk civarýnda tâbirnâme yanýnda Süleymaniye
Kütüphanesi’nde ikisi Farsça, yedisi Arapça, geri kalanlarý Türkçe’ye tercüme yoluyla girenler olmak üzere biri manzum
yetmiþ kadar tâbirnâme tesbit edilmiþtir.
Türkçe tâbirnâmeler üzerinde çalýþan Arzu Erdoðan, Süleymaniye ve Nuruosmaniye kütüphanelerinde müstakil ya da baþka bir eser içinde yirmi yedi kadar tâbirnâme nüshasý tesbit etmiþtir.
Hükümdarlar adýna yazýlmýþ Türkçe iki
tâbirnâmeden biri XIV. yüzyýl þairlerinden
Ahmed-i Dâî’nin Germiyanoðlu II. Yâkub
Bey için kaleme aldýðý Tercüme-i Kitâbü’t-Ta‘bîrnâme’dir (Kitâbü’t-Ta‘bîr, Ta‘bîrnâme-i Türkî). Eser Ebû Bekir b. Abdullah el-Vâsýtî’nin Arapça kitabýndan Farsça’ya aktarýlmýþ ve Farsça’dan oldukça sade bir dille Türkçe’ye çevrilmiþtir. Burada
ebced hesabýnýn unutulmuþ rüyalarýn bulunup yorumlanmasýnda nasýl kullanýlacaðý da açýklanmýþtýr. Tâbirnâmenin bilinen iki nüshasý vardýr (Süleymaniye Ktp.,
Hekimoðlu Ali Paþa, nr. 588; Ýstanbul Be-

çý Dede’nin Hatýralarý: Çok Yönlü Bir Sufinin Gözüyle Son Dönem Osmanlý Hayatý [haz. Mustafa Koç – Eyüp Tanrýverdi],

Ýstanbul 2006).

Tâbirnâmeler hangi medeniyet dairesinde yazýlmýþ olursa olsun Nablusî’nin eserinin çevirileri ya da ondan esinlenmiþ olanlar dýþýnda, yapý bakýmýndan genellikle ayný þemaya sahiptir (Schimmel, s. 25). Buna göre tâbirnâmeler iki bölümden olu332
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lediyesi Atatürk Kitaplýðý, Muallim Cevdet, n. 0.26). Ýkinci eser, Hubeyþ et-Tiflisî’nin Sultan II. Kýlýcarslan adýna telif ettiði Kâmilü’t-ta£bîr’in Türkçe tercümesidir. Mukaddimede verilen bilgiye göre rüyalarýn harf sýrasýyla ele alýndýðý, altý eserden yararlanýlarak yazýlan kitap Sultan II.
Murad tarafýndan beðenilmiþ ve Farsça’dan Türkçe’ye tercüme ettirilmiþtir. Eserin nüshalarý Süleymaniye (Ayasofya, nr.
1732) ve Topkapý Sarayý Müzesi (Revan
Köþkü, nr. 1769) kütüphanelerinde bulunmaktadýr (ayrýca bk. HUBEYÞ et-TÝFLÝSÎ).
Osmanlý sahasýnda Seyyid Süleyman (Ahmet Yaþar Zengin, Seyyid Süleyman’ýn
Tâbirnâmesi Üzerine Bir Çalýþma [yüksek
lisans tezi, 1997], Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Muhyiddin Ýbnü’lArabî (Bedreddin Habiboðlu, Tâbirnâme-i
Muhyiddin-i Arabî’nin Transkripsiyonu

[yüksek lisans tezi, 1990], AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Ýbn Sîrîn, Abdülganî enNablusî ve Niyâzî-i Mýsrî’nin eserleri en
meþhur tâbirnâmelerdir. Arzu Erdoðan Ýbn
Sîrîn’in eseri üzerine yüksek lisans tezi hazýrlamýþ ve çalýþmasýnda 1947-1987 yýllarý arasýnda yayýmlanmýþ matbu tâbirnâmelere de yer vermiþtir. Faruk Meral’in
tâbirnâmeler (Tâbirnâmeler Üzerine Bazý
Araþtýrmalar, 1996, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Sadi Yýlmaz’ýn
Kitâbü’t-Ta‘bîr’le ilgili yüksek lisans çalýþmalarý bulunmaktadýr (bk. bibl., tâbirnâmelere dair daha ayrýntýlý bilgi ve literatür için bk. Schimmel, bibl.).
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Ýslâm devletlerinde askerî-resmî
mûsiki takýmý ve teþkilâtý.

™

Tablhâne (mehterhâne, nevbethâne, nakkarehâne) coþku ve kahramanlýk duygularýný
ifade eden mûsikiyi, bunu icra edenleri ve
bunlarýn bulunduðu yeri ifade eder. Mûsiki takýmý için Ýslâm devletlerinde tablhâne ve nakkarehâne, Selçuklular’da tablhâne ve nevbethâne tabirleri geçer. Osmanlýlar’da ise tablhâne, nevbethâne, mehterhâne ve mehterân-ý tabl ü alem sözleri kullanýlýr. Kös, davul, nakkare gibi vurmalý;
surnây (zurna), nefîr ve boru gibi üflemeli
çalgýlardan oluþan bu mûsiki takýmý yüksek sesle ve hareketli, coþkulu bir tarzda
mûsiki icra ederdi. Osmanlý döneminde
bu sýnýfta görev yapan kiþiye “mehter” adý
verilirdi.
Ortaçað öncesinden itibaren sefere çýkan ordularda yüksek sesli çalgýlarýn kul-

lanýldýðý bilinmektedir. Ýslâm öncesi Türk
devletlerinde davul, boru vb. aletlerle tuð
ve alem “tuð” kelimesiyle karþýlanmaktaydý. Emevîler, Abbâsîler, Karahanlýlar, Hârizmþahlar, Gazneliler, Memlükler, Ýlhanlýlar ve Selçuklular gibi Ýslâm ve Türk-Ýslâm
devletlerinde tablhâne mevcuttu. Ýslâmiyet’ten önceki Türk devletlerinde ve daha
sonra müslüman devletlerde tablhâne bilhassa hükümdarlýk alâmeti diye kabul edilmiþtir. Baðýmsýzlýk ve güç ifadesi olarak
hükümdarlar baðlý devletlerle beyliklere
tablhâne gönderirlerdi. Anadolu Selçuklu
Sultaný III. Alâeddin Keykubad’ýn Osman
Bey’e tabl ve alem yollamasýyla ilgili tarihî
gelenek de bunun bir yansýmasýdýr. Tâbi
devletlere gönderilen tablhâne günde üç
defa çalýnabilirdi. Savaþ esnasýnda askerleri cesaretlendirmek ve düþmaný korkutmak amacýyla kullanýlan tablhâne savaþ
dýþýnda sabah, ikindi ve akþam vakitlerinde devlet merkezinde ve þehrin belli yerlerinde çalýnýrdý. Mehterin bu þekilde kullanýlmasý hem bir duyuru hem de iþe baþlama haberi sayýlýrdý.
Tablhâne hükümdar sarayýnýn önünde
divanhâne yanýnda, seferde ise otâð-ý hümâyun önünde kurulur, günde beþ defaya
kadar çalýnýrdý. Genellikle her gün namaz
vakitlerine yakýn zamanlarda çalan tablhâne (mehter) ayrýca çeþitli vesilelerle mûsiki icra ederdi. Devlet törenleri mehterle
baþlardý. Arefe divanýnda mehter takýmý
hazýr olur ve duadan önce mehter vurulurdu. Bayram sabahý Osmanlý sarayýnda düzenlenen törende mehter takýmý Adalet
Köþkü’nün karþýsýna yerleþir ve tebrikleþme baþlarken mehter çalardý. Ulûfe divanýnda ve elçilerin saraya giriþinde de mehter vurulurdu. Halkýn katýldýðý büyük düðünlerde mehter görev yapardý. 1675 yýlýnda IV. Mehmed’in Edirne’de yaptýrdýðý
sünnet düðününde John Covel mehterin
sünnet alayýnda hangi sýra ile yer aldýðýný
ayrýntýlarýyla belirtmektedir (Nutku, s. 7980). Mehter, büyük yapýlarýn inþasý esnasýnda ve güreþ, cirit yarýþmasý gibi vesilelerle de çalýnýrdý. Antoine Galland, 1673’te
Fransýzlar’a verilen kapitülasyonlarýn yenilenmesi üzerine büyükelçinin kaldýðý yerin önünde mehter çalýndýðýný yazar (Ýstanbul’a Ait Günlük Anýlar, II, 66). Ayrýca
padiþah, vezîriâzam, vezirler, beylerbeyiler bir yere giderken mehter çaldýrýrlardý.
Bu durum, hem bir devlet büyüðünün geliþini duyurma hem de mehterin etkisiyle güzel bir ortam oluþturma amacýna
yönelikti. Hükümdar mehterleri dýþýndaki
tablhânelerin mûtat hârici çalýnabilmesi
için önceden izin alýnmasý gerekirdi. Hü-

kümdar tablhânesinden baþka vezîriâzam,
vezirler, beylerbeyiler, sancak beyleri ve
yeniçeri aðalarý gibi üst düzey görevlilerin
tablhâneleri vardý. Bunlar sefere veya gezintiye çýktýklarýnda tablhâneleri sancak ve
alemlerinin arkasýnda yürürdü.
Hükümdar tablhânesi, Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde sarayda yetiþmiþ olan
mîralem aðanýn yönetimindeydi. “Emîr-i
alem” (mîr-i alem) adý verilen âmirleri saray teþkilâtýnýn üst düzey görevlilerinden
biri olup Osmanlý Devleti’nde Enderun’un
Has Oda Koðuþu’ndan tayin edilirdi ve teþrifatta yeniçeri aðasýndan sonra gelirdi.
Alem mehterleri denilen sancak ve bayrak
taþýyanlar tablhâne teþkilâtý içinde yer aldýðýndan XVI. yüzyýl Osmanlý kaynaklarýnda
“tabl ü alem mehterleri” diye geçmektedir. Mîr-i alem ayný zamanda çadýr (hayme) mehterlerinin de âmiridir. Her iki müessese Mehterhâne-i Âmire teþkilâtýnýn
çatýsý altýnda toplanmýþtýr. Tablhâne kösçüler, davulcular, nakkareciler, surnâycýlar,
nefîrciler, zilciler ve alemdarlardan oluþan
yedi bölükten meydana gelirdi. Bazý kaynaklarda kösçüler ve davulcular “tablzenler” baþlýðý altýnda verilmiþ, alemdarlar ise
her zaman tablhâne içinde bir bölük olarak gösterilmiþtir. Her bölükteki bölükbaþýlar mehterbaþýya, o da mîr-i alem aðasýna baðlýydý. XVII. yüzyýlda tabl ü alem
tabiri yanýnda mehterân-ý tablhâne ismine rastlanýr (Hezârfen Hüseyin Efendi, s.
77). Osmanlý döneminde tablhânenin yeri
Topkapý Sarayý’nýn kapýlarýndan biri olan
Demirkapý yakýnýndaydý.
Tablhâne mensubu mehterlerin sayýsýna dair çeþitli rakamlar verilir. Bu da padiþah mehteriyle baþta Yedikule olmak
üzere devlet adýna çeþitli noktalarda hizmet veren takýmlarýn bazan birlikte, bazan ayrý sayýlmasýndan kaynaklanmýþtýr.
Osmanlý Devleti’nde XVI. yüzyýlda hükümdar tablhânesi 200 kiþi civarýnda iken Evliya Çelebi XVII. yüzyýlda Demirkapý’daki
mehterhânede 300 kiþi, buna karþýlýk Yedikule’deki mehterhânede kýrk kiþi olduðunu yazar. Ayrýca Eyüp, Kasýmpaþa, Galata, Tophane, Beþiktaþ, Rumelihisarý, Yeniköy Rumeliyenihisarý, Beykoz, Anadoluhisarý ve Üsküdar’da, bunun yanýnda Kýzkulesi’nde mehter çalýnýrdý. Buralarda görev yapanlarýn toplam sayýsý 1000 kiþi civarýnda idi. Devlet adamlarýnýn da mehter takýmlarý bulunduðu göz önüne alýnýrsa bunlarýn oldukça kalabalýk bir sýnýf teþkil ettiði söylenebilir. Uzun bir geçmiþe sahip olan tablhâne II. Mahmud tarafýndan
1826 yýlýnda kaldýrýlmýþtýr (ayrýca bk. MEHTER; NEVBET).
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