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Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdüli’llahi Rabbi’l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve ala alihi
ve sahbihi ecmaîn.
Değerli Kardeşler;
Tıp ve teknolojinin henüz sırlarını çözemediği, insana ait gelişmelerden birisi de rüyalardır. Bir
rüya nasıl görülür, nereye sığar, sonra ne olur, nereden başlar, nereden biter? Bir enteresan âlem
rüya. İnsan kadar muamma, insan kadar içinden çıkılamaz bir şeydir. İki yüz senede bitmez işler iki
saniyede olur biter, tutup bir kilo poşeti kaldıramaz birisi dağları kaldırır öyle enteresan. Rüya
âlemimiz çok muamma, büyük bir âlem. Müslüman olarak biz her şeyimizde olduğu gibi rüyalarımızın
yorumunda, rüyalarımızın niteliğinde de imanımızla sınırlı işler yaparız. Biz Müslüman olarak sabah
namazına kalktığımızda abdestimiz ve vesaire sabahleyin yaptığımız işlerimizi Müslümanlığımızla
belirlediğimiz gibi gece gördüğümüz bir rüyayı da dinimiz ne diyor, ona göre yorumlar ve
değerlendiririz.
Kardeşlerim;
İnsanların gördüğü rüyaları üç kategoride ele almamız mümkündür. Birincisi: peygamberlerin
gördüğü rüyalar vardır. İkincisi de: peygamber olmadıkları halde salih kimseler diye bildiğimiz Allah
dostlarının gördüğü rüyalar vardır ve bunun dışında peygamber ve salih kimse olmayan insanların
sıradan insanların gördüğü rüyalar vardır. Böyle üç gruba ayırmamızın bir nedeni var. Çünkü
peygamberlerin gördüğü rüyaya biz Müslüman olarak başka bir pencereden bakmak zorundayız. Zira
peygamberlerin geceleriyle gündüzleri aynı şeydir. Peygamberin gözüyle gördüğü ile rüyasında
gördüğü aynı şeydir. Herhangi bir peygamber bir rüya görürse o rüya onun açısından şüphesiz Allah'ın
talimatıdır. Eğer hatırlarsanız İbrahim aleyhisselam oğlunu kestiğini rüyasında görünce bıçağı aldı,
oğlunu aldı gitti. Ya bir rüyadan böyle bir iş yapılabilir mi? Denmedi, denemez. Neden denemez?
Çünkü peygamberlerin rüyaları hüccettir. Onlara Allahu Teâlâ gündüz Cebrail aleyhisselamı
gönderdiği gibi gece de rüya ile yapmaları gereken işleri tembih edebilir. Peygamberlere mahsus bir
durumdur bu. Peygamberlerin dışındakiler için rüyanın bu şekilde bir bağlayıcılığı yoktur. Ama rüyanın
belli oranda etkisi vardır, buna değineceğiz inşallah.
Peygamberler deyince şüphesiz imanımızla alakalı, yarın Rabb'imize, "biz böyle inanıyorduk,
ya Rabb'i, böyle öldük" diyebileceğimiz hususlardan birini konuşuyoruz. Kur'an'ımızda rüya ve
peygamberin birleştiği pek çok olay var bildiğiniz gibi. Mesela; bir Yusuf aleyhisselamın çocukken
gördüğü rüya var, bu rüya yıllar sonra gerçekleşti. Yakup aleyhisselamın gördüğü rüyaya yaptığı
yorum yıllar sonra gerçekleşti. Aynı şekilde Yusuf aleyhisselamın yine hapishanedeyken,
zindandayken zindandaki arkadaşlarının gördüğü rüyayı yorumlaması aynen gerçekleşti. Bunu da
Kur'an'ı Kerim'den görüyoruz. Musa aleyhisselam zamanında Mısır Firavunu’nun gördüğü bir rüya
üzerine Musa aleyhisselamın da içinde bulunduğu çocukları öldürmek istemesi Kur'an'ı Kerim'in
anlattığı şeylerden. Kur'an'ı Kerim bize: “öğle namazını kılın” diye emrettiğinde: “peki ya Rabb'i,
hemen kılıyoruz” diye ne kadar iman ediyorsak, bu peygamberlerin gördüğü rüyalarla ilgili işte
İbrahim aleyhisselamın oğlunu kesmeyi rüyasında görmesi, Yusuf aleyhisselamın da yahu on bir tane
yıldız benim önümde secde ediyorlardı, ay ve güneş önüme eğilmişti diye bir rüya görmesi bunlar
hepsi bizim için din. Kur'an'ımızın anlattığı şeyler bunlar, bir rüya değil bu. Adı rüya, uygulaması din
olan şeylerdir. Zira Kur'an'a teslim olmak demek Kur'an'dan namaz alıp gerisini de fal dergilerinden

veya gazete köşelerinden öğrenmek değil herhalde. Kur'an; kitabımız, hayatımız, imanımız
elhamdülillah.
Kardeşler;
Dedik ki peygamberler açısından rüya farklı bir şeydir. Salih insanlar, yani salih insan kime
diyoruz? Evsiz kalmış, kirada kalmış damadının evinde oturuyor ama haramdır diye kredi alarak ev
almıyor. Salih insan bu demek. Sıkıştıkça dinini gevşetmiyor, sıkıştıkça Allah'a sarılıyor. Yaşlandıkça
laçkalaşmıyor, yaşlandıkça takvası artıyor. Salih insan demek. Ev alırken camiye yakın olanını tercih
ediyor. Şu kadar fazla para veriyor ama “cemaatle namaz kılmak için kıblesi daha uygun bu evin, eğer
öbür evi alırsam ucuz ama çapraz olduğu için kıble burada çoluk çocuk cemaat rahat namaz kılamaz”
diye düşünüyor. Yani derdi namaz, derdi cennet; korkusu cehennem. Buna ‘salih insan’ denir. Kadın
veya erkek değişmez, bir de bunun gördüğü rüya var. Net ifadeler kullanarak söylüyorum:
Rüya haktır, insani bir olaydır, Kur'an'ı Kerim rüya örnekleri veriyor. Burada biz şunu özellikle
bilmemiz gerekiyor: Peygamberler rüya gördüklerinde yüzde yüzdür bu, ne gördüyse öyledir. İlk vahiy
de, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelen ilk vahiy, rüya şeklinde başladı. Aişe
anamız buyuruyor ki: "gördüğü rüya sabahın güneşin doğup da gökyüzünde güneşi nasıl görüyor ya
insanlar sabahleyin o şekilde çıkardı, o rüyaları" diyor. Peygamber çünkü yüzde yüzdür. Peygamber
aleyhisselamın ve diğer peygamberlerin gördüğü rüyalar Kur'an'ı Kerim'imiz buna şahit zaten. Bunun
dışında peygamber dışında salih insanlar ve sıradan insanlar diye insanların gördüğü rüyaları ikiye
ayırıyoruz. Salih insanların gördüğü rüyaların doğruluk oranı vardır. Rüyayı inkâr etmenin gereği
yoktur. Salih kimseler rüya görürlerse bir bölü kırk beş oranında doğrudur bu. Bir bölü kırk beş. Yani
kırk beşte bir doğru olma ihtimali vardır rüyanın. Etkisi, sonuçları açısından. Kırk beşte bir doğru bir
şey ne demek, yüzde yüz doğru ne demek? Yani peygamber rüya gördüğü zaman herhangi bir
peygamber o yüzde yüz gördüğü gibidir. Yani günlük olaylardan etkilenerek rüya görmez peygamber.
Allah gündüz göstermeyip gece gösterdi şeklinde olur peygamberdeki rüya. Ama mü'min bir insan,
salih bir insan rüya gördüğünde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "nübüvvetin kırk
beşte biridir" diyor. Yani nübüvvetle bağlantılı bir konudur bu. Ama hikmeti ilahi neden kırk beşte bir
de mesela yüzde üç demiyor, işte onda bir demiyor bu rakamları bilmiyoruz ama Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem "bir bölü kırk beştir" diyor. Başka bir rivayette de "bir bölü kırk altıdır" diyor.
Doğruluk oranı. Çünkü mü'min insan, salih mü'min sıkıştıkça harama taviz vermeyen, sıkıştıkça Allah'a
kaçan mü'min, salih mü'min rüya gördüğünde bu bir tür peygamberlikle bağlantılı olan yani onun
iman ettiği peygamberiyle bağlantılı olan bir sürece girmiş olur. Bunu bir bölü kırk beşle
sınırlayabilirsin. Yani kırk beş atış, bir isabet demek bu. Peygamber olsaydı kırk beşte kırk beş olacaktı
atışın vurma oranı. Bu ne kadar samimi olur, ne kadar mü'min buna göre iş yapabilir ayrı bir konu.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç Ebubekir için bile geçerlidir bu. Bu cümleyi tekrar
söylüyorum: Bir rüyanın doğruluk oranı yüzde yüzdür peygamber gördüyse. Peygamber hariç
Ebubekir bile rüya yorumlarsa bu yüzde yüz değildir. Bir bölü kırk beştir. Nitekim, nitekim Ebubekir
radıyallahu anh bildiğimiz Ebubekir, gönüllerimizin sultanı, cennet umudumuz, şefaat umudumuz
inşallah. Mü'minlerin arasında en iyi insan, Ümmeti Muhammed'in imanı en kuvvetli insanı Resûlullah
sallallahu aleyhi ve selleme anlatılan bir rüyayı "ben yorumlayayım mı ya Resûlullah" diye rica etmiş:
"yorumla bakalım" buyurmuş Efendimiz. Anlatmış bir şeyler, işte böyle böyle yorumladım bunu. "Ne
diyorsun ya Resûlullah, doğru yorumladım mı" diye sorunca da "doğru yaptın, eğrisi de var"

buyurmuş. "Allah için söyle, neresi yanlış ya Resûlullah" demiş rüyasına: "Yemin etme Ebubekir,
yemin etme."
Demek ki rüya meselesinde Ebubekir de yüzde yüzlük değil radıyallahu anh. Öyle sıradan bir
adam konuşmuyor, hacı amca konuşmuyoruz, iki kere hacca gitmiş çok değerli birinden
bahsetmiyoruz. İlk haccı yapan Ümmeti Muhammed'in en büyük insanından söz ediyor. Hacı amca
değil. Ebubekir radıyallahu anh. "Yemin etme Ebubekir, yemin etme" buyurmuş. Demek ki rüya
konusunda herhangi bir Müslüman’ın ee sıradan adam değil elbette gördüğü rüya boş değil denemez.
Rüyasıdır, rüya adı üstünde rüya. Peygamber görürse haktır, vahiydir. Ebubekir ve ondan sonra
milyarlarca mü'minin hangisi görürse görsün bir bölü kırk beştir. Kırk beş atıştan bir tanesi isabet
edecek. Var mı öyle “kırk beş şanstan bir tanesi sana çıkarsa maaşın olacak gerisi olmayacak” diye,
kimse böyle bir maaş kabul ediyor mu? “Şansına bu kutulardan kırk beş tane, bir tanesinde maaş var,
gerisinde yok, al bakalım” diye kimse kabul ediyor mu? Rüyaya gelince üstelik de rüyayı gençlerin
geleceğinde, cemaate bağlı olanların hayatıyla ilgili konularda kullanırken rüyayı nasıl hüccet olarak
kullanıyor? Rüyasında görmüş, görebilirsin. İyi görmeler. Rüyaya görmek bir şey değil, bu zaman:
“Kur'an zamanıdır, Şeriat zamanıdır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünneti’nin zamanıdır.”
Diyor. En büyük insanın gördüğü yani işte en büyük kimi kabul ediyorsak gördüğü bir rüya. Yani "salih
bir insanın gördüğü bir rüya mı, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin en zayıf içtihatlarından biri mi"
dense İmamı Azam'ın en zayıf içtihadını alırız, en iyi adamın rüyasını almayız. Çünkü içtihat bir
mü'mini cennete götürür, Allah'ın önünde kurtarır, rüya kimseyi kurtaramaz. Rüya ile kurtuluş yok.
Zaman Kur'an zamanıdır, zaman Şeriat zamanıdır, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin
Sünneti’nin zamanıdır, İmamı Azam'ın içtihatlarının zamanıdır, bu zaman öyle bir zamandır. Rüya ne
zamandı? Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem günündeydi. Gelip Ashabı kiram, "rüya gördüm ya
Resûlullah" deyip anlatıyorlardı. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de yorumluyordu, onun
yorumlaması Şeriat demek zaten.
Ama Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında hiç kimsenin rüyası kesin bilgi değildir,
zandır, tahmindir, gaybı bilmektir, gaybı bilmek de Allah’a mahsustur. Kim gaybı bilebilir? Allah. Kim
bilebilir başka? Kime bildirdiyse. Peygamberi’ne bildirdi, o da bilir, bildirdiğini bilir. Peki, bu zata da
bildirmiş olabilir mi? O başka. Cebrail kimseye gelmiyor. Cebrail’in gelme dönemi bitti. Ee bu zat çok
şeyler bildi. Şeytan daha çok biliyor. Öyle şeyler tutturuyor ki şeytan, cinler daha fazlasını biliyor. Ee
filanca çalınan arabasının nereye park edildiğini biliyor, onu cinler ve şeytan biliyor. O zaman cin ve
şeytanlar hepimizin şahı. Öyle şey olur mu? “Cin de, şeytan da bir sürü hırsızlama bilgi bilirler” Allah
buyuruyor. Yani Allah onların fitne fesadını yürütebilmeleri için belli bir bilgiyi sağda solda
yaymalarına izin veriyor Allah. Aksi takdirde kimse cinden de, şeytandan da çekinmez daha. Bir şeyler
biliyor numarası yaptırır Allahu Teâlâ. İmanı zayıf olanlar da “yahu muskayı nereye koyduğunu bildi
adam be, bildi be”. Ama kendisi ne zaman ölecek onu bilmiyor zavallı, senin öleceğin zamanı biliyor
sadece. Ne âlim ki kendine ait hiçbir şey bilmiyor, hastalanacağını bilmiyor, hep başkalarının dertlerini
biliyor mübarek. İşte bunun adına fitne diyoruz.
Her halükarda kardeşler, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere mü’minlerin
iman ettiği peygamberlerin gördüğü rüyaları haktır, ayet gibidir, hadis gibidir. Peygamberlerin dışında
kimsenin rüyası ne ayettir, ne hadistir, ne içtihaddır, güzel şeylerdir, sahibi için. Kimseyi ilgilendirmez.
Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rüyalar görmüştür. Pek çok rüya görmüştür. Bu
gördüğü rüyaların bir kısmı Kur’an’ı Kerim’de sabittir. Bir kısmı da sahih hadisi şeriflerde vardır. Yirmi

beş rüyası sahih hadislerde sabittir Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Rüyalarını da ashabıyla
paylaşmıştır. O paylaşmadan dolayı zaten bizde şu kadar rüya gördü, diyoruz. Bu rüyalarının bir kısmı
Kur’an’ı Kerim’de sabit. Mesela; hicretin altıncı senesinde kendisini, rüyasını görmüş Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem. Henüz Mekke fethedilmemiş, Mekke’ye gittiğini, Mekke’de ihramlı umre
yaptığını, ihramdan çıkmak için de tıraş olduğunu görmüş rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve
sellem. Ama bildiğiniz gibi bu rüya gerçekleşmedi. Gittiler, Mekke’ye girmesi mümkün olmadı ashabı
kiram ve sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke’ye sokmadı müşrikler, Hudeybiye Sulhu denen bir sulh
yapıldı.
Ashabı kiram da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördüğü halde yahu neden böyle
oldu diye düşündüler. Allahu Teâlâ fetih suresini indirdi.  ِإ َّنا فَتَ ْح َنا لَ َك فَتْ ًحا ُّم ِبي ًناYani “senin rüyan
yalan değil ey Peygamber, sana biz kesin bir fetih yazdık ama bekleyin, bekleyin” diye ayetler indi.
Mesela; Bedir Savaşı’nda müşrikler biliyorsunuz bin kişiydiler, bin kişiden de fazlaydılar. Ashabı kiram
ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem üç yüz on üç kişiydiler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
yani çok endişelendi, ashabı kiram endişelendiler. Yani üç kişiye bir sahabe düşüyor. Adamlar
hazırlıklı, silahlı, teçhizatlarla geldiler. Ashabı kiramsa bir yaya yolculuğunda ele alınacak basit

ِ يكهم اّلل ِفي م َن
silahlarla oraya gittiler. Ama Allahu Teâlâ bu işi nasıl halletti: ًام َك قَلِيل
ُ “ ِإ ْذ ُي ِر َ ُ ُ هSen uyudun,
َ
sen uyuyunca onları sana küçük bir grup olarak gösterdik, o moralle kalktın sen ey Peygamber” diyor
sallallahu aleyhi ve sellem.
Allah’ın işinde neyi, nasıl yaptığını anlamak mümkün değil. Teslim olmaktır huzur zaten.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, ashabı kiram kalktılar, aa bunlar kalabalık değilmiş, diye
aşkı şevk ile girdiler. Müşriklere de tersini gösterdi Allahu Teâlâ. Onlara da yahu Muhammed bu kadar
adamı nerden buldu, diye gösterdi. Onlar moralsiz ashabı kiram da moralle çıktılar. Sonunda da
Allah’ın dediği oldu. Müşrikler perişan oldular. Yani rüya dediğimiz şey bizim dinimizle, imanımızla
ilgili. Kitabımız Kur’an’ımızla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle ilgili, bağlantılı
bir konu.
Rüyayı sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Ama buna rağmen üç türlü rüya vardır
kardeşler: Birincisi; Allah’ın salih kullarına gösterdiği rüyalardır. Peygamberleri bir kenara bıraktık
zaten. Bu salih kullara Allah’ın gösterdiği rüya, kırk beşte bir doğru olma ihtimali olan, kırk beşte bir
nübüvvetle bağlantılı olan bir rüyadır. İkinci olarak da; şeytanın insanı moralsiz yapmak için zihnine
girip gece gösterttiği rüyalardır. Tabi Allah’ın lütfûyla, Allah’ın ona izin vermesiyle. Yoksa şeytan veya
herhangi bir mahlûk insana müdahale edemez. Allah izin verirse yani “git bu kulun zihnini karıştır, bu
kula şöyle göster” derse şeytan bir iş yapabilir. Yani Allah’tan rüya görebilir mü’min. Bu salih rüyadır,
bunun değerlendirmesini yapacağız. Aynı şekilde şeytandan da görebilir bu da ikinci tür. Üçüncü de;
mü’minin günlük yaşantısından etkilenerek gece gördüğü manzaralardır. Yani akşama kadar futbol
sahasında duran biri gece kendisini kalede gol yerken görebilir. Bu ne rüyadır ne bir şeydir. Yaşadığın
hayatın geceki senaryolarıdır bunlar.
Akşama kadar film izleyen birisi gece kendisini helikopterden atıyorlardı da o buraya
helikopter geldi, bunu kurtardı, böylece ölümden döndü diye sabahleyin mutlu uyanabilir. Film
yaşıyordun, filmli bir gecen oldu. Günlük nasıl yaşıyorsun gece de o. Buna rüya bile demenin bir
manası yoktur. Yani insanın kendi kendini oyalamasıdır bu. Dervişin fikri neyse zikri o olurmuş derler
ya akşama kadar yaşadığın neyse akşam da gece de rüyanda onu görürsün. Yani direksiyon başında

akşama kadar araç kullanan bir şoförün gece trafik polisi ona ceza yazıyor diye rüya görmesine rüya
dememek lazım. Yani gece yaptığı süratlere yahut da gündüz yaptığı sürate uyuyunca yakalanmıştır.
Polis onu uyurken yakalamıştır, gündüz yakalayamamıştır. Ama rüya demek ki esasen iki boyutludur:
Allah’tan gelir veya şeytandan gelir. Allah’tan gelen rüyanın da bir anlamı var şeytandan da gelen
rüyanın da bir anlamı vardır.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki -çok dikkatli anlamamız
gerekiyor bunu-: “kıyamet yaklaştıkça mü’minin rüyasından başka dostu kalmaz” buyuruyor. Bu, çok
önemli. Mü’minin rüyadan başka güveneceği bir şeyi kalmaz. Herkes menfaatçi olur. Şirketin varken
dostun, şirketin iflas etti mi herkesin işi gücü var. Kimse kimseye bir zaman veya mekân veyahut da
bir imkân sunamaz. Bu hale gelecek bir zaman olur, kıyamet yaklaştıkça. “Mü’minin tek tesellisi
rüyaları olur” buyuruyor. Böyle bir zamanda mü’minin garip kaldığı, kendi çocukları tarafından bile
anlaşılamadığı, arkadaşlarının hep maddi düşündüğü, kimsenin kimseye hayrına bir selam veremediği
bir zamanda mü’minin tesellisi gece gördüğü rüyaları olur, uyurken gördüğü rüyaları olur.
Dolayısıyla salih dostlarının, Allah’ın salih kullarının gördüğü rüyalar gerçekte basit şeyler
değil. Bunlar o mü’mine Allah’ın bir tür tıpkı Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme Bedir’de gösterdiği
rüya gibi mü’mine günlük tempo kazandırmak için, onu daha umutlandırmak, daha neşeli hale
getirmek için Allah’ın gösterdiği rüyalardır. Bunlar din değildir. Belge değildir, ibadet değeri yoktur.
Çünkü kırk beşte bir ihtimaldir. Kırk altıda bir ihtimaldir bunlar. Ama şahıs olarak, mü’min olarak
huzur kazanmasına yardım eder. Mesela; en basit bir ihtimalle mü’min bunalmıştır, çocuğu çılgınlık
yapmıştır vesaire vesaire tutar bu mü’min ne yapar yani ağlar, sızlar, o gece rüyasında bakar ki
Medine’ye gidiyor, Medine’de işte Hazreti Hamza bunu karşılıyor. “Nasılsın” diyor, “beni kâfirler ezdi
seni de çocuğun eziyor ama bak ben şehit oldum” diyor. Sonra uyanıyor. Ula ne oldu yahu? Ee ne
oldu işte sana Allah Teâlâ salih bir rüya gösterdi yani umutlan, merak etme bu dünya böyledir, ben
kazandım sen de kazanacaksın anlar.
Peki, o sabahleyin elhamdülillah Hamza’yı görmüş biri olarak sabah namazına gitmesek de
olur, Hamza’yı gördük ula bu gece rüyada mı demeli? Yok, olmadı bu ilacı çöpe attın sen. Asıl sabah
namazına yarım saat önce gidip bir de bir cüz Kur’an oku orada, mutlu ol, Hamza’yı görmüş olan biri
olarak da elini uzatıp eee Hamza’yla kucaklaştık bu akşam öpün elimizi deyip hacdan gelmiş adam gibi
de el öptürme. O da yanlış. Bu senin iç aleminle ilgili bir dizayn. Yani sen Hamza’yı gördün diye
kıyamet günü Hamza’yı gören mü’minler üç santim önden cennete girmeyecekler. Sen becerip
Hamza’yı gösterdiği için sana Allah, böyle tatlı bir konuşma olduğu için sabahleyin neşeli kalkabilirsin.
Yani bir kadın rüyasında Fatıma Annemizi görmüştür, Aişe Anamızı görmüştür. “Senin tesettürünü
beğeniyorum” demiştir ona. Ee şimdi sabahleyin kalktı bu tesettür dediği şey beş çocuk anası genç
kızların giymediği rezil bir kıyafet giyiyor, Fatıma Anamız “tesettürünü beğendim” demiş. Sen hangi
Fatıma’yı gördün onu anlat bana bir, ne Fatıması be? Kimin Fatıması’nı? Muhammed aleyhisselamın
Fatıması’nı mı gördün, kuaför Fatıma Teyze’yi mi gördün sen? Hangi Fatıma’yı gördün? Kendi kendini
aldatıyorsun sen. Ne görmesi be böyle rüya mı olur? Gündüz görsen inanmayacağın şeye rüyanda
nasıl inanırsın?
Ama bir kadın; yüreği yaralıdır, sabahlara kadar teheccüd namazı kılıyordur, akşama kadar
Rabb’inin korkusundan uykusu kaçıyordur da o gece kendisini işte Zeynep Annemiz veyahut da
Nesibe kadın rüyasında çıkmış: “bana da müşrikler böyle yapmışlardı ama şimdi cennette rahatım,
seni bekliyorum” demiş. Bu ayet değil, hadis değil, İmamı Azam’ın içtihatlarının milyonda biri kadar

değerli değil. Ama o kadın sabahleyin komşularını çağırıp ikramda bulunabilir. Ee sevinmekte haklı
kadın. Rüyanın değeri budur. Moral kaynağıdır. Bu moral kaynağı sana moral oluşturduysa şükret
Allah’a. Kadın veya erkeğin farkı yok. Rüyada kadın erkek ayrımı yok zaten. Rüya rüyadır. Mü’minin
rüyası kadın olsun erkek olsun haktır. Çocuğun gördüğü rüya daha temiz rüyadır. Çocuk daha berrak,
daha günahsızdır çünkü. Her halükarda salih rüyalar Allah’ın mü’min kuluna feyiz akıtmak, bereket
akıtmak, moral vermek için gösterdiği nimetler kabul edilebilir.
Tam aksine şeytan da huzuru kaçırtacak rüyalar gösterebilir. Yani rüyasında çocuğunu
boğarken görmüş kendisini. İşte büyük bir kazan kuruyorlar, tatile gidiyorlar, kazan kaynıyor,
kaynıyor, filmlerde olduğu gibi çocuğunu getirip kendisi oraya atıyor. Yahut da işte çocuk oynarken
çam ağacından düşüyor, ölüyor. Bunların hiçbir değeri yoktur. Şeytanın insanı meşgul etmek için,
moralini kırmak için kurduğu tuzaklardır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda -sahih
hadisi şerif naklediyorum- sahabenin birisi geliyor, diyor ki: “Ya Resûlullah! Bu gece rüyamda kafamı
kesilmiş olarak gördüm. Kafam kesilmiş düşmüş ben de onun peşinden gidiyorum.” Resûlullah
sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünün rengi bozulmuş, buyurmuş ki: “sizden biriniz şeytanın
kendisiye oynadığı oyunları gelip anlatmasın” buyurmuş. Böyle şeyler anlatmayın. Kötü rüyayı
anlatmak caiz değil bu yüzden. “Yahu bu hayra alamet değil” falan kesinlikle.
İnsan başına gelmiş bir olayı anlatabilir. Yani trafik kazası geçirdim, anlatabilirsin. Ama
rüyanda trafik kazası geçirdin, yüz kişi öldü, bin kişi hastaneye düştü falan böyle şeyleri anlatmak caiz
değil. Çünkü şeytanın derdi gündüz seni meşgul etmek zaten. Günlerce elini şakağına alıp “ya ne
olacak bizim işler” filan diye düşündürtmeye çalışıyor seni. Ee sen de onun seni gündüz meşgul etmek
istediği gündemi kendin hazırlıyorsun. Ona anlatıyorsun, ona anlatıyorsun, ona anlatıyorsun. Her
anlattıkça yaran tazeleniyor. Şeytanın da zaten derdi buydu. Seni gelip bıçağı ile kesememişti, bıçağı
ile kesilmişten berbat hele getirmeye çalışıyor seni. İyi rüya, hoş rüya, tatlı rüya gören mü’min, onu
mü’min kardeşlerine anlatabilir. Tatlı rüyaların yorumunun yapılması da caizdir. Ama rüya, İmam-ı
Azam’ın içtihatlarının bile çözemeyeceği kadar muammadır. Peygamberlerin dışında hiç kimse
gördüğü, görülmüş veya başkasının gördüğü, kendi gördüğü bir rüyayı yüzde yüz yorumlayamaz. Rüya
yorumları ansiklopedisi, tahminler ansiklopedisi demektir, tahminler. En iyi yalanların en iyi edebi
cümlelerle dizilmiş kitabıdır o. Filanca eski zamanda yazılmış, eski zamanların yalanları demek ki.
Modern çağda, modern yalanlar demek ki. Falcılık gibi bir şey. Yani gaybı bilmektir bu. Sen bu rüyayı
gördün, beş sene sonra şöyle bir şey olacak.
Gayb demek, Allah’ın dosyaları demek. Allah’ın dosyalarını Allah’tan başkası açamaz!
Peygambere bile aleyhisselatu vesselam bildirdiklerini Allah sadece gayb olarak bildirdiği için geldi
anlattı. Peygamber bile kendi kudretiyle, peygamberlik fonksiyonu ile bir şey anlatamadı. Allah
bildirdi, Allah’ın bildirdiği kadar gaybtan haber verdi. Filanca şahsın yaptığı rüya yorumu tuttu. Ne
tuttu? Yoğurt mayası mı tuttu? Ne? Zaten adam rüyasında ne görmüştü? Kızı yirmi yaşındayken birisi
geliyor, sakallı birisi, beyaz sakallı, beyaz cübbeli. “Bu kızının oğlu olacak” diyor. Maşallah. Yüzde elli
zaten bu ihtimal. Yüzde elli doğru söylüyor bu zaten. Kız evlendi, hakikaten oğlu oldu. Ya maşallah, bu
rüyayla bu çocuk oldu. İyi be! Zaten rüya yorumu yapan da ne demişti? “Erkeği olmazsa kızı olacak
ha” demişti. Ne keşif maşallah. Ne keşif! Kız olursa da zaten adam demişti, kızı da olabilir demişti.
Bunlar sadece meşguliyet. İşi gücü olmayan, cihad derdi olmayan, dünya üzerinde İslam’ın
halini düşünemeyen, kâfirlerin, Yahudilerin, Hıristiyanların Müslümanlara kurdukları tuzaklarla
meşgul olamayan, neslin nasıl ahlak çukuruna düştüğünü, iffetin, namusun ne hale geldiğini

düşünemeyen, ümmet-i Muhammed’in faiz bataklığında battığını, yandığını dert etmeyen insanların
vakit geçirmek için kurdukları kahve sohbetleri bunlar. İç kahveyi yap yorumları. Ohho ne ala be.
Dertli insanın rüya görmeye vakti bile olmaz. Dertli insan şöyle demli bir uyku uyuyamaz ki rüya
görsün. Dertsiz insan uyurken de rüya görür, uyanıkken de rüya görür zaten. Bu yaşantı meselesi.
Niye hastanede insanlar kolunda serum takılıyken rüya göremiyorlar? Kolun zaten şişeye bağlı, ne
rüya göreceksin ki ya? Ama keyif üstüne keyif yaparsan rüya da görürsün rüyanda cennete de
girersin, zebanilere bir tane vurdu “beni koyamazsınız cehenneme” dedi geçti öbür tarafa. Olur. Rüya
âlemi bu. Sen cehennemi de söndürürsün rüyanda.
Her halükarda rüya haktır, Kur’anî bir gerçektir, peygamberlikle ilgilidir. Mü’minin
peygamberiyle bağlantılı konularından birisidir. Ama peşinden gidilecek bir konu değildir rüya. Hoş
rüyayı anlatmak sünnettir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sabah namazını kılınca
mihrabında oturur, etrafında da hemen ashabı kiram bir halka kurarlar, bakalım ne diyecek? “Var mı
rüya gören, anlatın?” derdi. “Var mı rüya gören?” Biri kalkar: “ben şöyle bir rüya gördüm ya
Resûlullah” der ama nahoş, tatlı olmayan, moral vermeyen rüyaların anlatılmasını yasaklardı. İşte
biraz önce söylediğimiz gibi “ya kafamın koptuğunu gördüm ya Resûlullah” deyince “bunu ne
anlatıyorsun böyle, şeytan seninle oynamış” şeklinde onu ikaz etmiş. Ama bunun dışında tatlı rüyaları
“anlatın bakalım dinleyeyim” dermiş.
Abdullah ibni Ömer, Ömer bin Hattab’ın radıyallahu anh oğlu, müçtehit sahabi radıyallahu
anhuma diyor ki: “ya her sabah bakıyordum” diyor “insanlar geliyor ya Resûlullah şöyle rüya gördüm,
böyle rüya gördüm” diye anlatıyordu diyor. İçimden geçti ki bir rüya görsem de bir de ben
Peygamber’e anlatsam. Derdi rüya görmek değil, şimdi Peygamber’in önünde konuşacak bir bahane
arıyor. O böyle bir temenni ettikten sonra dua da etmiş üstelik: “ya Rabbi bir bana rüya göstert de
Peygamberime anlatayım”. Bir gün rüya görmüş, rüyasında işte melekler bunu alıyorlar cennete
götürüyorlar. Ama yok bunun önce cehennemdeki hesabı görülsün, diyor filan derken başka bir
melek ya getirin bunu bu tarafa, diyor. Derken uyanıyor ama hoş rüya değil tabi. O istiyordu ki böyle
gittim, sen Peygamber’in yanına filan git işte, nerde senin büyüklerin filan onların yanına git
diyeceğini filan bekliyordu. Ablasına gitmiş anlatmış bunu. Ablası kim? Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem efendimizin hanımı, anamız Hafsa radıyallahu anhaya gitmiş: “abla” demiş “böyle böyle oldu
ama çok da hoş bir rüya değildi. Bunu anlatsam ne olur, böyle gördüm” demiş. O da kadın ya akşam
Efendimiz’e anlatmış bunu: “Ya Resûlullah!” demiş: “bizim Abdullah böyle rüya gördü ama sana da
anlatamıyor bunu” demiş. “Esas derdi seninle rüyasını konuşmaktı.” “O rüyanın yorumunu ona söyle”
buyurmuş. “Gece namaz kılsa bu işler düzelecek” demiş. “Gece namaz kılsın” buyurmuş. Abdullah
radıyallahu anh diyor ki: “Ablam hemen bunu bana söyledi. elhamdülillah o günden beri teheccüd
kaçırmadım bir daha” diyor. Demek ki o rüyada bile aradığını bulmuş Abdullah. Ama işte Peygamber’e
rüya anlatıp kahve içecekler ya diyelim o, o sahneyi yakalayamamış, nasip olmamış ona radıyallahu
anhum cemian. Yani sabahleyin kalkıp mü’minler olarak rüya dinlemek vardır, haber dinlemekten
iyidir bence. Birbirimizin rüyasını dinleyebiliriz. Haberin bizim berbat etmek için, moralimizi kırmak,
aile huzurumuzu dağıtmak için olduğuna yemin edebilirim. Hangi ajanstan olursa olsun, başımızın
belası haberler. Hiç olmasın bir mü’min kardeşimizin gördüğü rüya ola ki bize bir moral kaynağı olur.
Yalnız kardeşler, sahih hadisi şerifte, Buhari’de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyuruyor: “Yalan rüya anlatana Allah kıyamet günü önüne iki buğday tanesi verecek, bunları
birbirine düğümle bakayım diyecek. Sen iyi rüya anlatıyordun.” Yalan rüya anlatmak, gündüz yalan
konuşmaktan daha büyük günahtır. Yalandan daha büyük yalandır, rüyayı yalan anlatmak. İki buğday

düğüm olur mu birbirine. Ya bu bir sembolik azap. Sen yalan rüyayı iyi anlatıyordun bu buğdayları da
düğümlersin birbirine diyecek Allah Teâlâ. Çok büyük bir şey. Dolayısıyla mü’min yalan anlatmamalı
rüyasını. Hiç kökten yalan rüya zaten anlatmamalı. Yalan katarsa e buğdayın parçalarını düğümler bu
sefer. Bir şey olur. Olduğu gibi anlatmalı ama o arada işte tam da göremiyor bir türlü rüyasını. Şimdi
üç kişi mi kurtardı onu yangından iki kişi mi kurtardı bir türlü kestiremiyor, rüyayı öyle anlatmalı.
Kestiremiyorum, şu bölümünü anlatıp. Demek ki Allah sana tam göstermek istememiş o sahneyi. Yani
ben o iki kişi der ama ben üç diyorum gene üç olsun böyle zam yapıp durma rüyaya. Eksiltme de.
Anlatmak mecburiyetinde değil kimse. Zaten rüya yorumlayacak âlim kim ortada? Böyle
yorumlayacak kimse yok. Tahmin edecek kimseler var. Tahmin edilse ne olur, edilmese ne olur?
Kardeşler;
Bir hususu beyan etmek istiyorum. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada görülmesi
haktır. Mü’min Allah’ı da rüyasında görebilir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz
buyuruyor ki: “Rabbimi alel-beyan gündüz görür gibi rüyamda gördüm.” diyor. Elbette her mü’min
bilir ki dervişin fikri neyse zikri o olurmuş. Gündüz yediğin ota göre geviş getirirsin demişler hayvana
ya. Yani bizim Peygamber’i görmemiz veya diğer rüyalarımız neyin sonucu olarak ortaya çıkacak bunu
herkes kendi bilir. Yalnız Peygamber aleyhisselamı rüyada görmek haktır. Bu, şeytani bir rüya mıdır
rahmani bir rüya mıdır? Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sîretini, şemailini bilen bir
insan gerçekten Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyasında gördüyse bu haktır, şeytan
Peygamber Efendimiz’in şekline giremez, bundan mahrumdur. Bunun dışında Allah diye kendini
gösterebilir şeytan. Bu tuzak. Peygamber Efendimiz’i göstermesi mümkün değil. Bu konuda Buhari’de,
Müslim’de sahih hadisi şerifler var: “şeytan benim şeklime giremez” buyuruyor. Ama geliyor
sabahleyin: “bugün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm, pala bıyıklı mübarek,
böyle elinde kılıç maşallah” Ne dedi sana ya? Ya pala bıyıklı Peygamber görmüş rüyasında, Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem: “bıyıklarınızı kısaltın müşriklere benzemeyin” buyuruyor, o Peygamber’i
pala bıyıklı görmüş. İyi be, nargile kahvede görseydin bari. Eee bu bir tuzak, belli bir şey yalan belli bir
şey. Bir kere sen şemaili okudun mu?
Ne demek şemail? Şimdi bunu izah etmek lazım tabi. Yani Efendimizi sallallahu aleyhi ve
sellemin şeklini, kaşlarını omuzlarını, yürüyüşünü, sakalını, bıyığını, kaşlarını, gözlerini anlatan ilme,
“şemail ilmi” deniyor. Bunu okudun mu? Anladın mı? Yok. Eee kimi kime benzettin sen? Yeşil
sarıklıydı. Cübbesi de vardı. Sizin mahallenin imamını görmüşsün sen. Yani kendi kendimizi
aldatmanın gereği yoktur. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haktır, görülür, sen hak
adamı mısın onu bilmem. Hak adamı mısın bilmiyorum sen. Peki, Ali’yi rüyasında görür mü bir insan,
Ebu Bekir’i görür mü? Görür. Ama hangi Ebu Bekir’dir, ne kadar doğrudur kırk beşte birdi zaten rüya,
kırk beş bin tane de Ebu Bekir varsa şimdi dünya kırk beş binde onları böl. Artık ne kadar düştüyse
sana.
Rüyada görmeye çalışma yerine gündüz onlar gibi olmaya çalışmak daha güzeldir. Rüyada
görsen de olur görmesen de olur o zaman. Gündüz Ebu Bekirleş sen, gündüz Ali’nin bu zamanki
versiyonu ol, sana kurban olsun herkes. Bu zamanın Ali’si ol. Allah’ın aslanı ol sen ya. Yeter gerisi.
Bu bir hakikat. İkinci hakikat de kardeşler: “istiharede rüyaya yatmak” diye bir şey var. Çok
ısrarlı bir şekilde tembih ederek, vurgulayarak söylüyorum. Birileri bundan rahatsız olacak bilerek
söylüyorum. Peygamberim yeter ki rahatsız olmasın bundan sallallahu aleyhi ve sellem. İstihare
Müslümanlıkla ilgili bir konudur.

Ne demek istihare? Her hangi bir işi, mubah işi, yapacağı zaman mü’min, bunu gerekli teknik
danışmanlığı bittikten sonra Allah benim için hayır mı yazdı, şer mi yazdı diye merak eder. Bu
merakını evlilik olur, dükkân açmak olur mubah işle ilgili. Hacca gitmekle ilgili istihare olmaz. Farz
çünkü o. Bugün sabah namazına kalkayım mı diye istihare yapılmaz. Allah’ın emri bu, ne demek
kalkayım mı? Yeğenimin düğünü var, düğünde erkekli kadınlı, cazlı sazlı olacak, istihare yapalım
‘gideyim mi’ diye. Var mı böyle istihare? Cehenneme girmek için istihare mi yapılırmış? Cehenneme
girme anketi gibi bir şey bu. Mubah olan işlerde yapabilirsin, yapmayabilirsin. Bununla mı
evleneceksin, şununla mı evleneceksin?
Teknik istişareler bittikten sonra, istişare, yani danışmanlık, araştırma bittikten sonra her şey
makul olumlu görünüyorsa ondan sonra istihare yapılabilir. Her şey olumsuz görünüyorsa istiharenin
bir değeri yok o zaman. Olumsuzsa teknik donanım ve danışmanlık olumsuz sonuç veriyorsa, mesela
filanca ile evlenilir mi diye bir araştırma yapıyorsun, yirmi beş yaşına gelene kadar yirmi beş kere
hapis cezası geçirmiş, hırsızlık var, tutku var, bilmem ne var. Sonuç bu. Bir de bir istihare yapalım. La
havle ve la kuvvete illa billâh. Dinle ne oynuyorsun? Ne istiharesi ya? Böyle istihare olmaz. Ama her
şey olumlu sonuçlandı, istihareye gittik. İstihare yapılır, yaptırılmaz. İstihare yapılır, yaptırılmaz!
Kişinin kalbine Allah tarafından ne yönlendirileceğini bilmesine ‘istihare’ denir zaten. İstihare
istiharesi olmaz.
İki: istihare yapacak kişi sünnete göre bunu yapar, rüya görmesi diye bir şart yoktur, rüya ile
ilgisi yoktur. Sahabi diyor ki –bu cümle çok önemli-: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı
namazda Ettehıyyatü’yü, oturmayı öğrettiği gibi yani bu kadar açık seçik istihareyi de bize öğretti”
buyuruyor. O anlattığı hadiste de rüya görmek diye bir şey yoktur. Bugün istihareye, filan konuda
istihare yaptım, üç gün sonra baktım ki o işten soğudum ben. İstiharenin sonucu budur. İşte istihare
yapmış istihareden sonra da iki gaz tüpü görmüş. Gaz tüpünün biri patlamış öbürü de patlıyormuş
demek ki bu ev bombalı bir ev. Evlenme buradan. Kız tarafı patlamış, erkek tarafı patlamamış. Nerden
bildin bunu? İstiharede gördük. Maşallah maşallah. Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili bir istiharede yapsan
da hangi ülkede yaşayacağımızı bilsek yahu. Böyle bir şey yok sünnette, filancalarda var. Ben
anlamam, sünnet bilirim başka bir şey bilmem zaten elhamdülillah. Başka bir şey bilmem.
Resûlullah bilirim sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı kiram bilirim rıdvanullahu aleyhum
cemian. Ebu Hanife bilirim, Ebu Hanife’nin talebelerini bilirim. Ahmed bin Hanbel bilirim, talebelerini
bilirim. Onların izinden giden müçtehitler bilirim. Başka kimse de bilmem zaten. Başka kimse
bilmediğim için rüyadan da anlamam. Ebu Hanife’nin istiharesine, istihare derim ben. Ebu Yusuf’un
istiharesine istihare derim. Hep tüp mü göreceğiz rüyamızda yahu! Yok, okyanusta yüzüyormuş da
gemiyle gidiyormuş da bunu gemiden atmışlar, Yunus aleyhisselam mübarek. Gemiden attılar bunu.
Demek ailesinden kopacak. Demek ki iyi bir evlilik yapmayacak bu, ailesinden çıkınca gemiden attılar
ya bunu. Böyle şeyleri dinimize maskaralık diye ilave ediyoruz biz. Böyle bir şey olur mu yahu!
Koca bir aile kurulacak düzen kurulacak her şey yerinde, masraflar kilolu kilolu çikolatalar,
kurdeleler, yüzükler üç gün kaldı düğüne “şey bizim istihare kötü çıktı”. Genel istihbarattan kötü
raporlar geldi, vazgeçildi. Ne yalan konuşuyorsun, ne istiharesi be ne istiharesi be. Hoşunuza giden
semtten ev almadılar. Bozmak için de onu öne koyamıyorsunuz bu semtte oturmaz bizim kızımız
diyemiyorsun. İstihare iyi çıkmamış. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ne güzel sünnet hemen kurtarmaya
geliyor. İstihare iyi çıkmamış.

İstihare yapılır. Ee ben iki rekât samimi namaz kılacak kadar öyle dua edecek kadar takatim
yok. Ne yapacaksın istihareyi o zaman? İstihareyle ne işin var senin? İki rekât namaz kılamayanın
istiharesi mi olurmuş! Ne dua edeceğimi bilmiyorum. “Ya Rabb’i bu iş benim için hayırlıysa kalbime
böyle göster, değilse kalbimi bu işten soğut” demeyi beceremiyor musun? Senin yerine başkası
ameliyat oluyor mu? Sen hastalan, ilacı ben kullanayım var mı öyle bir şey? Kim hastaysa ilacı o
kullansın. Sünnet böyle. Ashabı kiram böyle öğretti. Filancalar böyle demiyor. Ya ben ashabı kiramdan
Cabir radıyallahu anhtan bahsediyorum. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhten bahsediyorum.
Dinimizi rüyayla, yastıkla, yorganla eş değer hale getirmek zulümdür. Kâinatı ihya etmek için
gelmiş milyarların hidayet kaynağı olan İslam’ı yastığın, yorganın, rüyanın dini haline nasıl getiririz biz.
İstihareyle ilgili rüya bağlantısı bulunduğu için bunu söylüyorum.
Peki, istiharede rüyanın gerçekliliği olabilir mi? Şöyle olabilir: Yani istihare yaptıktan sonra
rüya gördün. Rüyadan sonrada neşen yerine geldi. Tamam, istiharenin sonucu bu zaten. Rüya
gördükten sonra çılgınlara döndün, gusül abdesti aldın, camiye kaçtın çarpıldım diye. İstiharenin
sonucu işte. Ama illa böyle olması gerekmiyor. Anlatılmak istenen budur.
Kardeşlerim;
Bir başka mesele de tatlı rüyaları anlatmak caizdir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve
sellemin arkadaşlarıyla yaşadıkları tatlı hatırlardandır. Aynı hatıralar canlandırılabilir. Ben şöyle rüya
gördüm denebilir. Mahrem konular rüya olarak şüphesiz anlatılmamalı, anlatılmaz zaten caiz değil.
Ama normal, doğal rüyalar anlatılabilir. Fakat kötü rüyayı anlatmak caiz değildir, dedik. Kötü bir rüya
neye diyoruz biz? Yani mü’min rüyasında başına bir felaket geldiğini, çocuğunun öldüğünü işte
mahkemede boşandıklarını, iflas ettiğini, işçilerin fabrikayı yaktığını filan görmüş olabilir. Tamam.
Yapılacak şey nedir? Uyanır uyanmaz euzu billahi mineşşeydanir racim deyip yeniden uyumaya
devam etmektir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: “uyanınca euzu billahi
mineşşeydanir racim deyip sol tarafına tüh tüh tüh üç defa tükürsün” yani şeytanı protesto bu. Çünkü
şeytandan bu, uyumaya devam et. Yahu bildiğin gibi değil, yatak zindan oldu. Çok kötüydü rüya. Kaç
kattan düştük aşağıya filan vs. git abdest al iki rekât namaz kıl, Rabb’in görsün ki sıkıştıkça O’na
gidiyorsun. Mesele bitti zaten. O rüya da nimete dönüşür senin için. Rüya sayesinde iki rekât namaz
kılmış olursun.
Kötü rüyaları anlatmak yok. Rüyanın peşine takılmak yoktur. Şeriatımız böyle. Resûlullah
sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bu şekilde öğrendik. Bu şekilde devam ediyoruz.
Şimdi kardeşler, tekrar toparlıyorum. Dedik ya rüyalar istihareyle bağlantı da sıkıntı var, vay
halimize bizim. Bunu nasıl deriz? Sektörel sıkıntı bu. Sektörler açısından sıkıntı. Rüya haktır. Günde
beş defa dinlediğimiz İslam’ın sembolü ezan rüyayla sabit olmuştur. Hem de peygamber rüyasıyla
değil. İki sahabenin gördüğü rüya, ezan okunuyor rüyalarında. Biri geldi: “ya Resûlullah ben şöyle bir
şey gördüm, Allahu ekber Allahu ekber”. Öbür sahabe geldi: “ya Resûlullah bana da böyle bir rüya
gösterdiler Allahu ekber Allahu ekber”. ‘İşte ezanımız budur’ buyurdu Efendimiz. Ne mutlu o
sahabelere ya! Gördükleri rüya kıyamete kadar minarelerden göklere yükseliyor, elhamdülillah.
Çocuğumuzun kulağına okuyoruz. Namaza onunla gidiyoruz.
Rüya haktır, Kur’anî’dir. Ezan kadar değerlidir. Ezanımız işte rüyamız, ezanımız elhamdülillah.
Bundan büyük işaret olur mu? Rüyaya bu gözle bakıyoruz biz ama rüya haktır diye yalan rüya

anlatamayız. Rüya görme kampanyaları, rüyaya yatma kampları yapılamaz. Yani rüya görmek için ne
yapılabilir? Akşama kadar film izlersin filmsel rüyalar görürsün. Peygamber aleyhisselamı rüyada
görmek istiyorum. Kolay, sünneti seni delirtir hale gelir. Sabahtan akşama kadar hadis okursun.
Sabahtan akşama kadar bir sünnetinin yayılması çoğalması için uykusuz kalırsın. O gece rüyanda da
sen benim ümmetimdensin diye sana sarılır, elini öptürür, rüya mutlusu olursun. Yok bir şey. Buna
diyecek bir şey yok. Ama işte sen “Peygamber’i görmek için ben sana dua edeyim sen de bu gece gör
Peygamber’i”. Belanı görürsün o gece sen. Duayla Peygamber mi görülürmüş?
Peygamber’in sünnetini yaşatacak mücahide ihtiyaç var. Sen dua kampanyaları, Peygamber
görme kampanyaları. Din ucuzlarsa bu sıkıntılar çıkıyor işte. Hamza ciğerleri parçalanmış olarak
Allah’a gitsin. Sen oturduğun yerde ciğer kebabı yiyerek Allah’a git. Farka bak be! Oturduğun
meclisten ciğerlerin dumanları kedileri çıldırtıyor. Ye iç afiyetler üstüne de maden suları iç. Sonra da
Peygamber’i rüyanda gör. Hamza da parça parça haliyle Rabb’ine gitsin. İkinizde aynı cennette ama
ha. Farklı cennet olmaz. Şerefiye farkı vermeyeceksin, aynı yerde. Subhanallah subhanallah. Dini bu
şekilde ucuzlatmak abestir. Kâinatın dini İslam ya. Bütün insanlığın kurtarıcısı bir din. İşi gücü yok
senin rüyanla mı meşgul olacak? Rüya tahmininden ibaret olur mu? Yusuf aleyhisselam mısın sen
dediğin çıkacak. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Yani dinimizin seviyesini bu oranda düşürdüğümüz
zaman bunun hesabını Allah sorar herhalde. Yani Kâbe’ye ayak uzatıyorsun. Büyük cinayet oluyor bu.
Peki, İslam’ı sen rüya dini, tüp gördü bomba gördü bilmem ne gördü dini haline getiriyorsun.
Selamünaleyküm, aleykümselâm rüyamda gördüm sen şöyleydin, tamam bundan sonra ağla sızla vay
rüyamda nasıl gördüm. İyi be ben de rüyamda gördüm senin servetini bana veriyormuşsun getirsene
şu paraları. Madem rüya, rüyayla cennet veriliyor da senin servetin bana niye verilmiyor. Dikkat
ediniz kardeşler, şeytan kurnaz oğlu kurnaz tabii. Elbette kurnaz yani insanları “çıkın bu dinden” diye
meşgul etmiyor. Dinin etrafında dolaştırtıp duruyor. Şunu gördü, bunu gördü rüyasında. İyi be ne
güzel şeyler gördü mübarek!
Selman-ı Farisi radıyallahu anha Kudüs’e giden başka birisi mektup yazıyor. Diyor ki: “Selman”
diyor: “buralar görülmeye değer” diyor. Cümleye dikkatinizi çekiyorum. Buralar görülmeye değer
diyor: “Mübarek yerler. Şu Mescid-i Aksa’ya bir baksan. Gel burada ibadet edelim” diyor. O da ona
cevap yazıyor diyor ki: “taşlar değerli değil Allah’a kulluk eden mü’min değerlidir, ibadet değerlidir
sen oyalanıyorsun orda” diyor. Mescidi Aksa değerliymiş. Sen değerine inansaydın onun Yahudi’nin
elinde esarete düşmüş olmasından dolayı kalp krizleri geçirmen lazımdı. Bir de tur yapıyorsun oraya
sen fazladan.
Biz İslam’ı seviyemize çekemeyiz. İslam’ın seviyesine yükselelim diye Allah bize “iman edin”
dedi. Bütün insanlığın hidayeti için gelmiş dini bütün insanlığın göreceği rüyalara mahkûm ediyorsun.
Ya da bir basit koca karının, ihtiyar bir hacı amcanın gördüğü rüya, din oluyor. Oturuluyor bu kadar
derdi var dünyanın.
Abdest dâhil, gusül dâhil din unutulmaya yüz tutmuş. İki saat, üç saat ilim meclisi diye otur bir
yerde o rüya, bu rüya gördü o kadının rüyası daha makbul, bu erkeğin rüyası daha faziletli. Yahudi
radarlarla dünyayı tarıyor perişan ediyor sen radar rüya tabii. Rüya radar bu. Bu da ahireti görüyor
radarlarında. Bunu sadece bir tuzak olarak yorumluyorum. Ve özellikle tekrar tekrar vurguluyorum:
Kur’an’ımda rüyalar var. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece sahih hadisi şeriflerde yirmi
beş rüyası sabittir. Ashabı kiram rüyalar gördüler. Allah ondan razı olsun. Biz de ümmeti Muhammed

olarak rüyayı Kur’an’ımızın bir parçası görüyoruz. Ama Kur’an’ı Kerim: “rüyaların peşine takılın”
demiyor. Bilakis: “hakikatin peşine takılın” diyor.
“Hakikatin peşine takılın siz” diyor. Bakın hakikat ne diyor? Cihad, ibadet, zühd, gece hayatı,
teheccüd namazı, Kur’an okumak, infak etmek bunlar rüya değil, bunlar gerçek. Ve hiçbir rüya Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası dışında- hiçbir rüya şeriat değildir. Şeriat’ın yerine
geçemez. Hüküm kaynağı olamaz. Kim görmüş olursa olsun, kim görmüş olursa olsun rüyayı onun
rüyasından dolayı ben filanca işi yapmaya mecbur olamam. Bu zulümdür. Ama bu zulüm İslam’a
yapılan bir zulümdür. Aksi takdirde Kur’an’ın nassı elimizde bir değer kaybetmiş oluyor.
Ebubekir radıyallahu anh bile böyle değildir diye yorum yapıp diretince, yanlış söyledin
Ebubekir, demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadisi şerif. Yani yanlış söyledin deyince
yani rüyayı yanlış anladın demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da merak etmiş. Ya
Resûlullah o zaman doğrusunu söyle vallahi söyleyeceksin, demiş. “Vallahi söyleyeceksin” demiş.
“Yemin etme Ebubekir, yemin etme” buyurmuş. “Peki, Ebubekir izah edeyim sana” dememiş. Yani
peşinden gidilecek bir konu değil bu ya. Ne bu kadar abarttınız ki bunu? O kadar da güzel ki
Ebubekir’in rüyası. İnsan bir de ondan görmek istiyor. Sahabe anlatıyor ben böyle rüya gördüm o da
diyor ki: “senin gördüğün rüya evinde Kur’an okunacağını, Kur’an ile amel edileceğini gösteriyor,
namaz ehli çocuklarının olacağını gösteriyor” vs. güzle bir yorum yapıyor. Efendimiz: “isabet
ettiremedin” buyuruyor. Çünkü Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onun tatlı rüyasına öbür türlü
diye yorum yapsa o sahabenin morali kırılacaktı. Ebubekir’in tahmini yanlış, çok güzel yorumladı.
Kur’an ehli bir Müslüman ailen olacak. Senin gibi yorumladı Ebubekir. Öyle değil dese morali
kırılacaktı sahabenin. Morali kırılmaması için: “yemin etme Ebubekir ne yemin ediyorsun” buyurmuş.
Rüyanın özü bu. Ama tabii tabii, elinde tefsir oturup, fıkıh kitabı oturup iki saat fıkıh okumaya vakti
bulamazsa çünkü fıkıh okumak zor. Tefsir okumak zor. Hadis ezberlemek zor. Ee o zaman rüya ne
kadar tatlı tabii ki. Gör görebildiğin kadar. Gör görebildiğin kadar.
Kardeşlerim;
Sabah olmuştur. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde sabahı olduğu dünyanın.
Kıyamete kadar da gün ortasında yaşayacağız biz. Zaman rüya zamanı değil. Zaman günü yaşama
zamanıdır. Cihad etme zamanıdır. Allah için infak etme zamanıdır. Allah için secdeye kapanma
zamanıdır. Kur’an’ı Kerim’e kapanıp huşu içerisinde gözyaşı akıtma zamanıdır.
Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed. Ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn.
Ve’lhamdülillahi rabbil âlemin.

