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Rüyanın Delil Değeri

Rüyanın Delil Olduğu Görüşü

Kur‟ân-ı Kerim‟de geçen Hz. İbrahim (Sâffât 37/100-113.),

Hz. Yusuf (Yûsuf 12/4-5, 41-49, 99-100.) ve Hz. Peygamber

(s.a.s.)‟in (Feth 48/27.) rüyalarıyla ilgili ayetler ve “rüyanın
peygamberlikten bir cüz olduğunu” (Buhârî, “Ta‟bîr”, 4) haber

veren hadislerden hareketle bir kısım İslâm bilgini,

erdemli kimselerin gördüğü rüyaların doğru tabir

edilmesi durumunda kabul edilebileceğini söylemiştir:



Rüyanın Delil Olduğu Görüşü

İbn Hacer el-Askalânî, şöyle demiştir: “Rüya konusunda

insanlar üç sınıftır: a) Peygamberler: Onların rüyalarının

tamamı doğrudur. Çoğunluğu açıktır; bazen tabir edilmeye

ihtiyaç duyabilir. b)Salihler: Bunların rüyaları genellikle

doğrudur. Fakat anlaşılması için tabir edilmeye ihtiyacı

vardır; bazen tabir edilmeye ihtiyaç duymayacak kadar açık

da olabilir. c) Bunların dışındakiler: Böyle kimselerin

rüyaları doğru olabileceği gibi, olmayabilir de. Bunlar da üç

kısımdır: i) Durumu kapalı olanlar: Bunların rüyasının doğru

olup olmaması eşittir. ii)Fasıklar: Böylelerinin rüyaları

çoğunlukla doğru değildir; çok az doğru çıkabilir.

iii)Kâfirler: Bunların rüyalarında doğruluk oranı ise, yok

denecek kadar az; çok nadirdir.”
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Rüyanın Delil Olduğu Görüşü

Şî„î bilginler ile sufîler, rüyanın delil olduğunu ileri

sürmüşlerdir. Şî„îler, imamların rüyalarının vahy mahiyetinde

olduğunu; salih kişilerin rüyalarının da delil olduğunu

söylemişlerdir.

Sufîler de rüyayı, bilgi yollarından biri kabul eder ve

görülen rüyadan manevî yükselişe işaret ve deliller çıkarırlar.

Tasavvuf ehli, bundan da ileri olarak, rüyada hadis

alınabileceğini veya tashih edilebileceğini iddia etmiştir.

Aralarında Ebu Talib Mekkî, İbn Arabî, Konevî, Ahmet Bîcân,

Şa‟rânî, İbn Hacer Heytemî, Abdülaziz Debbâğ, Aclûnî gibi

bilginlerin bulunduğu tasavvuf ehli, hadis rivayetinde rüyanın

bilgi kaynağı olduğu görüşündedir.
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Rüyanın Delil Olduğu Görüşü

İsmail Hakkı Bursevî ise, rüyada hadis alınabileceği, hatta

keşif ve ilham yoluyla sahih olanın, nakil yoluyla gelenden

daha güvenilir olduğu kanaatindedir.

İbn Arabî, İbn Teymiyye‟nin uydurma, Nevevî‟nin sabit

değil dediği “Kendini bilen Rabbini bilir” rivâyetiyle ilgili

olarak, “Bu hadis, hadisçilere göre senedi itibarıyla sahih

değilse de, bize göre keşif yoluyla sahihtir.” demiştir.

Fıkıh bilginlerinden de, rüyada bilgi alınabileceğini

düşünenler vardır. İbn Âbidîn, rüyasında mest konusunda Hz.

Peygamber (s.a.s.)‟den bilgi aldığını anlatmıştır. Aynı şekilde,

İmâm Züfer‟in talebesi Şeddâd b. Hâkim‟in rüyasında Ebû

Yûsuf‟tan bilgi aldığını aktarmıştır.
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Bilgi kaynağının sağlam duyu organları, doğru nakil ve

akıl olduğunu kabul eden kelamcılara göre, ilham ve rüya

bilgi kaynağı değildir. Nitekim Kelebâzî, akaid ve ahkâm

konularında, çalışıp öğrenilerek bilgi elde edileceğini

belirtmiştir. Hadis, fıkıh ve usul bilginlerinin çoğunluğuna

göre de rüya ile dînî bir hüküm sabit olmaz.

Hadisçiler, dinin esası ve ahkâmla ilgili olmayan

konularda, gören kişinin rüyadan yararlanabileceğini

söylemekle birlikte; rüya ile bağlayıcı bir hüküm sabit

olmayacağı gibi, hadis rivâyet ve tashihinin de câiz olmadığı

görüşündedirler. Çünkü dinin temel kaynaklarının ikincisi

olan hadislerin, her türlü sübjektiflikten uzak, ilmî ve teknik

bir usulle rivayet ve tashih edilmesi gerekir.
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Kadı Iyaz “Rüya ile herhangi bir sünnet kaldırılmayacağı

gibi, bir sünnet sabit de olmaz. Bu konuda İslâm bilginleri

görüş birliği içindedir.” demiştir.

Uleyş ise şöyle demiştir: “Hadisler ancak senetleriyle sabit

olur; keşif ve ilhamla olmaz. Çünkü hadisin sıhhati senedine

bağlıdır. Senedi sahih değilse, söyleyen kim olursa olsun,

reddedilir. Zira Allah‟ın dininde iltimas yoktur. Velâyet ve

kerâmetin de, bunda etkisi yoktur. Bu konuda müracaat

edilmesi gereken kaynak, hadis ilmini bilen hafızlardır.”

Çağdaş hadis bilginleri de, keşif ve rüya yoluyla hadis

almanın ve tashihinin caiz olmadığını söylemiştir.
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Gerek fıkıh usulünde, gerekse ferî meselelerde, rüya delil

kabul edilmez. Nitekim Hâdimî, fıkıh usulü alanında yazmış

olduğu Mecâmiu‟l-Hakâik adlı eserinde, ilham ve rüyanın

peygamberler dışındaki kimseler için delil olmayacağını

belirtmiştir.

Rüya, ne ilk dönem, ne de sonraki dönem fıkıh usulü

kitaplarında, icmalî deliller arasında yer almaktadır.

Bazı usulcüler ise, rüyanın delil olma konusundaki

görüşlerini açıkça ortaya koymuştur:
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Şatıbî, rüya ile kesin bir hüküm verilemeyeceği ve rüya

üzerine bir kural bina edilemeyeceğini belirtmiştir. Muvâfakât

isimli kitabında da, rüya, keşif, ilham yoluyla elde edilen

bilginin değeri olmadığını, onlara itibar edilmeyeceğini; ancak

dini bir kurala, şer‟î bir hükme aykırı olmaması şartıyla bir

anlam ifade edeceğini söylemiştir.

Karâfî, şer‟î hükümlere aykırı rüya ile amel edilmeyeceği

görüşündedir. Rüyasında bir kişiye Hz. Peygamber (s.a.s.),

eşinin üç talakla boş olduğunu bildirse, eşinin kendisine haram

olmayacağını; çünkü şer‟î hükümle sabit olanın rüyaya

öncelenmesi gerektiğini bildirmiştir.
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Zerkeşî de, rüya ile herhangi bir hükmün sabit

olmayacağını belirtmiş; hatta bir kimsenin rüyasında Hz.

Peygamber (s.a.s.)‟in kendisine bir şey emrettiğini görse,

bunu yapması gerekmediğini ifade etmiştir. Çünkü ona göre,

peygamberlerin gördüğü veya onayladığı dışında, rüyayla bir

hüküm sabit olmaz. O, rüyanın peygamberliğin kırk altıda

biri olduğunu bildiren hadisi de, şöyle açıklamıştır: “Bu kırk

altı cüzün tamamı peygamberlerin ilim yollarıdır. Biz ise,

peygamberlerin ilim yollarından herhangi birine, ancak

onların haber vermeleriyle ulaşabiliriz. Onların hayvanların

ve cansızların dilini anlamaları, vahiy ve benzeri bilgi yolları

bunlardandır. Rüya da bu kapsamdadır.”
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

İbn Dakîkul‟îd de; “Bir kişiye rüyasında Hz. Peygamber,

uyanıkken aksi sabit olan bir şey emretmiş olsa, -vacip veya

mendubu terk gibi (kadir gecesini belirlemesi)- onunla amel

etmesi caiz değildir. Fakat uyanıkken aksi sabit olmayan bir

şey emretmiş ise, onu yapması güzeldir.” demiştir.

Kadı Iyaz, bunun “Beni rüyada gören, beni görmüştür.”

hadisine aykırı olmadığı belirtir. Çünkü uyku halinde kişi,

işittiğini ezberleme ve tahkik etme gücüne sahip değildir.

Nitekim İslâm bilginleri kişinin rivayet ve şahitliğinin kabul

edilmesi için, uyanık olmasını, gafil ve ezberinin zayıf

olmamasını, çok hata etmemesini ve hadisi muhafazasında

noksanlığının olmamasını şart koşmuşlardır.
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Şevkânî, Hz. Peygamber‟i rüyada görmenin delil olup

olmayacağı hakkında şöyle der: “Bilindiği üzere, Yüce Allâh

dinini Hz. Peygamber vasıtasıyla insanlara açıklamış ve onu

tamamlamıştır. Kur‟ân‟da „Bugün size dininizi tamamladım‟

buyrulmaktadır. Yüce Allâh, onun vasıtasıyla dinini

tamamladıktan sonra onun ruhunu kabzetmiştir. Artık

ümmetin din konusunda hiçbir şeye ihtiyacı kalmamıştır.

Onun vefâtı ile peygamberlik kurumu da sona ermiştir.

Dolayısıyla, uykuda iken kişinin zabtının olduğunu kabul

etsek bile, rüyasında Hz. Peygamber (s.a.s.)‟den işittiği bir

söz veya onun yaptığını gördüğü bir fiil, hem rüyayı gören

için, hem de diğerleri için delil olmaz.”.
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Fıkıh kaynaklarında, ibadet ve muamelet konularında rüya

üzerine hüküm bina edilmeyeceğine dair örnekler

bulunmaktadır.

Meselâ bir kimse rüyasında Hz. Peygamber (s.a.s.)‟i görse

ve kendisine ertesi günün Ramazan olduğunu haber verse

veya eşini boşamasını emretse, o kişinin bu rüyayı

uygulaması gerekmez.

Rüyanın muamelat konusunda delil kabul edilmediğinin

bir örneği de, rüyada yapılan boşamanın geçersiz olmasıdır.

Hatta bu kişi, uyanınca eşine, “seni rüyamda boşadım” dese,

onayladığını belirten bir ifade kullanmadıkça boşamanın

gerçekleşmeyeceği belirtilmiştir.
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Rüyanın Delil Olmadığı Görüşü

Muhakeme ve ceza hukukunda da rüya delil kabul

edilmemiştir. Bunun için öldürülen kişi, birinin

rüyasında kendisini öldüreni söylese veya

mirasçılarından biri rüyasında murisini kimin

öldürdüğünü görse, bu rüyaya itibar edilmez.
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Görüşlerin Değerlendirilmesi

Peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiy mahiyetindedir.

Bu sebeple, hem kendisi hem de diğerleri için bağlayıcıdır.

Peygamberlerin dışındaki kimselerin rüyası ise, vahiy

kapsamında değerlendirilemez. Çünkü sadece peygamberler

masum ve şeytanın tesirinden masundur; onların dışındaki

insanlar ise, her zaman şeytanın tesirine açıktır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), nübüvvet sona erdikten sonra da

rüyanın, insanın metafizik âlemle ilişkisini sağlamaya devam

edeceğini bildirmiştir. Fakat bu tür rüyalar, gelişmiş bir

önsezi; insanı teselli eden, iyiye ve hayra teşvik eden

müjdeler olarak kabul edilmeli; bağlayıcı olduğu

düşünülmemelidir.
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Görüşlerin Değerlendirilmesi

Zaten Hz. Peygamber (s.a.s.) de, söz konusu rüyanın

müjdeleyici olduğunu hadisinde belirtmiştir. Ayrıca rüya

çeşitlerine işaret ettiği hadiste de, “sâlih rüya” ismini verdiği

rüyaların, Allâh‟tan bir müjde olduğunu söylemiştir.

Diğer taraftan, rüyanın peygamberlikten bir cüz olduğunu

ifade eden hadis, diğer insanların gördüğü rüyaların vahiy

olduğunu göstermez. Hadislerde geçen kırk altıda bir oranı

veya kırk üçte, kırk beşte ve yetmişte bir oranı, İbn

Haldun‟un da belirttiği gibi, çokluktan kinayedir. Buna göre

rüyada, vahyin hakikatinden kırıntılar bulunur. Bu da onu,

delil olabilecek konuma getirmez. Aksi halde, hâlâ vahiy ve

teşrî„ devam ediyor demektir ki, bu büyük bir yanlıştır.
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Görüşlerin Değerlendirilmesi

“Beni rüyasında gören, gerçek beni görmüş gibidir.

Çünkü şeytan benim şeklime giremez.” hadisinden hareketle,

Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in görüldüğü rüyaların delil olduğu

düşünülebilir.

Bu hadisin, Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in sağlığında, onu

rüyasında gören kimseye, bu rüyanın onu hayatta iken

göreceğini müjdelediği; Rasûlullâh‟ın vefatından sonra

gören kimseye, ahirette göreceğini müjdelediği şeklinde

anlaşılması uygundur. Bazı rivayetlerde hadisin, “Beni

rüyasında gören, uyanıkken de görecektir. Çünkü şeytan

benim şeklime giremez.” şeklinde nakledilmesi bunu

desteklemektedir.
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Görüşlerin Değerlendirilmesi

Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in görüldüğü rüyaların delil

olduğunu söylemek doğru değildir.

Çünkü öncelikle kişinin uykuda zaptı yoktur. Nitekim

Rasûlullâh (s.a.s.), “Üç kişiden sorumluluk
kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyan, büyüyene
kadar çocuk ve ayılana kadar baygın sorumlu değildir.”
buyurmuştur. Uykudaki kimseler mükellef olmadığı

gibi, uykuda alınan bilgiler de delil olmaz. Çünkü uyku

esnasında kişinin gördüğü şey, objektif ölçülere göre

değerlendirilemez; bu sebeple de doğruluğu

tartışmalıdır.
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Görüşlerin Değerlendirilmesi

Bunun yanında İslâm dininin indirilmesi ve Hz.

Peygamber tarafından insanlara tebliği tamamlanmıştır.

Nitekim Kur‟ân‟da, “Bugün size dininizi tamamladım”

buyrulmaktadır. Din tamamlandığı için, artık ümmetin din

konusunda bir ihtiyacı kalmamıştır. Din tamamlanınca,

Rasûlullâh‟a dini tebliğ etmek ve açıklamak için verilen

peygamberlik görevi de sona ermiş ve vefat etmiştir. Onun

vefatıyla birlikte, peygamberlik kurumu da sona ermiştir. Bu

itibarla, uykuda kişinin zabtının olduğunu farz etsek bile,

rüyasında Hz. Peygamber (s.a.s.)‟den işittiği bir söz veya

onun yaptığını gördüğü bir fiil, hem rüyayı gören için, hem

de diğerleri için delil olmaz.
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Görüşlerin Değerlendirilmesi

İslâm‟ın şiarından biri olan ezanın, ashaptan bazılarının

rüyası üzerine meşru olması, peygamberlerin dışındakilerin

rüyasının da delil olduğunu akla getirebilir. Ancak ezanın

meşruiyeti, rüya ile değil, Hz. Peygamber‟in rüyada görülen

şeyi onaylayıp Bilal‟a okumasını emretmesiyledir. Bunun

örneği takrîrî sünnette çoktur: Nitekim Hz. Peygamber,

teyemmüm ile namaz kıldıktan sonra, vakit çıkmadan su

bulduğu halde tekrar namazı kılmayan kişiye, “Sünnete

uymuşsun, namazın tamdır.” demiştir. Bu hadis, teyemmümle

namaz kılan kimsenin, vakit içinde su bulması halinde namazı

yeniden kılması gerekmediğinin delilidir. Buna delalet eden,

sahabenin eylemi değil, Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in takriridir.
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Sabırla dinlediğiniz için

TEŞEKKÜR EDERİM…

http://www.ibrahimpacaci.com.tr

ipacaci@hotmail.com


