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RÜYA İLE AMEL OLMAZ 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Allah Azze ve Celle, insanlara ahiretin olduğunu dünyada çok çeşitli şeylerle 

gösteriyor. Bunlardan birisi de rüyalardır. Rüyalar Peygamberlerin hakiki rüyalarının 

kırkta biridir. Salih insanlara da güzel şeyler gösterilir.  

Üç kısım rüya var. Tabiri olan rüya var. Tabiri olmayan, yani günün getirdiği 

hadiselerden dolayı etkisinde kalınarak görülmüş rüyalar. Bir de şeytani rüyalar var. 

Normal insanın, herhangi bir insanın onları ayırt etmesi zordur. Bunun için rüya ile amel 

olmaz. “Bana rüyada şöyle dediler. Ben böyle yapacağım…” diye kalkıp amel ederse 

delilik yapmış olur. Rüyada ne gördüyse fark etmez. Tabir ettirecek insan azdır. Rüyayı 

herkese söylemesi iyi olmaz.  

Korktuğu bir rüya yahut kötü bir rüya görülürse, Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v) dediği gibi sol tarafa tükürürse Allah’ın izniyle bir şey olmaz. Ama kalkıp da 

millete anlatırsa, o vakit iyi olmaz. Onun için iyi olmaz. Güzel rüya görüp de tabir 

olunacaksa, iyi tabir eden insana söylesin. Rüya tabir olunduğu gibi çıkar. Hazreti 

Yusuf (a.s.) güzel rüya tabir ederdi. O hapisteyken anlattıkları rüyanın birini birisi kafadan 

attı. Onu tasvir edince asıldı, kafasını kuşlar yedi. Hakiki rüyalar, tefsir olunacak rüyalar 

peygamberlere, salih insanlara olur. İnsanlar kendilerini yüksek görürse zaten bir işe 

yaramaz. Şeriat ne emrediyorsa devamlı onu takip etmek gerekir. Kalkıp da “Rüyada bana 

şöyle dediler.” diyerek, millete “Onu yap, bunu yap…” diyemez. Kendisine bir şey 

çıkartabilir ama millete “Onu yapacaksın, bunu yapacaksın.” diye söylemesi uygun değil. 

Deli yerine konulur. 

Rüyanın diğer bir hikmeti de her gün akşam ölüyoruz, sabah kalkıyoruz. Başka 

alemlere gidiyoruz yani. Hayatımız da aynı şekildedir. Çoğu insan kalktığı vakit 

Elhamdülillah rüyaymış diyor. Kötü bir haller oluyor. Ölüyorsun kalıyorsun, yukarıdan 

düşüyorsun, boğuluyorsun… Allah’a şükür rüyaymış diyorsun. Allah Azze ve Celle 

insanlara onu her gün gösteriyor ki hayat da aynı rüya gibidir. İnsan rüyadan uyandığı 

vakit seviniyor. İnşallah bu hayatın sonunda da seviniriz. Hazreti Ali (r.a) : 

“İnsanlar bu hayatta uyuyor. Öldükleri vakit uyanırlar.” diyor. Hakikat buymuş 
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diyecekler. Uyandıkları vakit hakikatin doğru olduğunu görecekler. Pişman olacak 

var, pişman olmayacak var.  

Allah bize dünyada da uyanıklık versin. En mühim şey rüya ile amel olmaz. Rüya ile 

amel eden ancak Peygamberlerdir. O da şimdi yoktur. Onun için emrolunan şeye bakın. 

Sizi gülünç durumu düşürecek şeyleri yapmayın. 

Ve min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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