
 

 
 
 
 
 
 

RÜYA TABİRİ 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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’ın yarattıkları şeylere insanın aklı ermez. Allah Azze ve Celle bir şeyin içinde 
binlerce şey yaratabiliyor. En basit misali rüyalar görüyoruz, başka âlemlere gidiyorsun, 
sabahleyin gene geri geliyorsun.  
 

Rüyalar da insana güzel bir ders olsun diye veriliyor. Mesela rüyada çok büyük 
şeyler geçirmiş oluyorsun, sonra uyanıyorsun; elhamdülillah rüyaymış, hakikat değilmiş 
diyorsun. Ya hakikat olsa ne yapacaktın? Allah Azze ve Celle onu gösteriyor, çok dersler 
var. Bunun faydaları da var, tabi bazen zararı da var.  

 
Rüya gördüğünüz vakit tabir olacaksa, illa da isterseniz iyi tabir eden bir 

insana söyleyin. Kötü yorumlayacak, kötü tabir edecek bir insan varsa sakın ona 
rüyanızı söylemeyin! Söylemeyince Allah’ın izniyle bir şey olmaz. İnsanlar kötü rüya 
görüyor, bütün gün etkileniyor, ona buna söylemeye uğraşıyorlar. Hiç gerek yok. Kötü 
rüya görünce sol tarafına tükür, Allah’ın izniyle bir şey olmaz.  

 
Daha mühim olanı, rüyalar Peygamberlere vahiy yerine geçerdi. Bizde, normal 

insanlarda öyle bir meziyet yok. “Bir rüya gördüm, şunu yap, bunu yap…” derlerse rüyayla 
amel olmaz. Hele şeriat dışında bir şeyler yapmaya kalksan, hiç olmaz.  

 
Rüyada böyle gördüm, bana emirdir. Sen kimsin? Ya kafayı yemişsin ya kendini çok 

büyük bir şey zannediyorsun ki rüyada böyle dediler de ben öyle yapacağım diyorsun. Onu 
bırak, kendisi için değil de başkası için, “Ben seni böyle gördüm, böyle yapacaksın!” 
diyorlar. Olmaz, rüyayla amel olmaz! Bu bir kuraldır, bir emirdir. 

 
Dediğimiz gibi rüyalar Allah’ın gösterdiği şeylerdir. Tabi Allah gösteriyor ama bir 

de insan gündüz ne yapıyorsa çoğu zaman rüyasına geliyor. Bütün gün bir şeyle uğraş, 
geceleyin muhakkak onun tesiriyle rüyana bir şey gelir. Ama kalkıp da onu emir olarak, 
Allah’tan bir emir olarak telakki edip de insanlara “Sen söyle yapacaksın, sen böyle 
yapacaksın!” demek olmaz. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Tabi insanlar bazen kendini yüksek görüyor. Şeytanın bir vesvesesi oluyor o vakit. 

İnsanlara iyilik değil, kötülük yapmış oluyor. Onun için rüyaları yorumlayın ama dediğimiz 
gibi rüyayla amel olmaz. Bu insanlara da mühim bir derstir ki herkes rüya görür ama bazı 
insanlar sırf rüya âlemiyle yaşıyorlar. 
 
 Rüyalar Allah’ın bir hikmetidir, Allah’ın kudretini gösteriyor. Dediğimiz gibi insan 
rüyada hakikaten yaşamış gibi oluyor. Allah (c.c.) rüyada her şeyi yaşatıyor, ondan sonra 
kişi sabah kalkınca gene eski haline dönmüş oluyor. 
 

 بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنََّهارِ  َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكم
 

“Ve huvellezî yeteveffâkum bil leyli ve ya’lemu mâ cerahtum bin nehâr” (En'am Suresi-60) 

“O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan (uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı 

bilendir” Geceleyin Allah senin ruhunu almış oluyor, istediği yere götürüp getiriyor, 

sabahleyin gene eski hayatını veriyor ve devam ediyorsun.  

 
Onun için rüyaları iyi tabir edelim. İyi tabir etmeyen insana hiç söylemeyin, 

gerekmez. Rüyayla da amel olmaz, budur. Allah bize hem dünyada hem ahirette hayırlı 
hayat versin inşallah. Allah (c.c.) bizi bu insanlardan uzak tutsun inşallah.  

 
Velhamdülillahi Rabbil Âlemin 
El Fatiha  
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